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1. — ÖEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

1953 yılı Bütçesinin tümü üzerinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Gazianteb Mebusu 
M. Kurbanoğlu A. Ocak 

'Katip 
İstanbul! Mebusu 

F. Tekil 

îkinci Oturum 
Basın * Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü, 
İstatistik Umum Müdürlüğü 1953 yılı büt

çeleri kabul edildi. 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlü
ğü Bütçesinin 450 nci faslı dikkate alman öner
ge ile birlikte Bütçe Komisyonuna verildi. Di
ğer bölümleri kabul edildi. 

Diyanet İşleri Reisliği Bütçesinin tümü 
üzerinde de görüşüldükten sonra 

20 . I I . 1953 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

F, Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

/. Kirazoğlu 

(Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

A. Ocak 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklif 
1. — Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşün-

sel'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/506) (Millî Savunma, Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına); 

2. 
Raporlar 

Askerî Ceza Kanununun 114 ncü mad

desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Savunma Komisyonu iJe Geçici Komisyon 
ve Adalet Komisyonu raporları (1/323) (Gün
deme) ; 

3. — Niğde Mebusu Necip Bilge ve Kayseri 
Mebusu Mehmet özdemir'în, Köy Kanununun 28 
ve bu kanuna ek 5672 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/453) (Gündeme). 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,15 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Çanakkale) 
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3. 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Tam yoklama yapıldı). 

YOKLAMA 

REIS Birleşimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Î953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/473) 

A — Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi 

REÎS — Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi üze
rindeki müzakereye devam ediyoruz. 

Söz Mehmet özdemir Bey arkadaşımızmdır. 
* MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, Diyanet İşlerinin Bütçesi mü
zakere edilirken şu kürsüde birçok arkadaşlar bu 
mevzua temas ettiler ve benim temas edeceğim 
noktalar üzerinde de konuşmuş bulunuyorlar. Yal
nız bir kere de benim temas etmekliğim yerinde 
olan hususlar vardır. 

Türk milletinin din işlerine gösterdiği hassa
siyet çok yerinde ve büyüktür. Bunu anlıyan ve 
takdir eden Yüksek Meclisimizle beraber Hükü
met şüphesiz ki ona lâyık olduğu ehemmiyet ve 
dikkati göstermiş ve zaman zaman her sene onun 
kadrosunu genişletmekle din işlerini millete daha 
iyi öğretmek yolunda attığı adımlarla bu işe lâ
yık olduğu ehemmiyeti vermiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, tek parti zamanında lâyiklık an
layışının yanlış bir yola sevkedilmiş olmasından 
din üzerindeki kötü anlam ve anlayışların Millî 
vicdanını da, âmme vicdanını çok rencide etmiş
tir. Bugün namaz kılmıyan, oruç tutmıyan her 
hangi bir vatandaşa, sen niçin namaz kılmıyor
sun, oruç tutmuyorsun diye bîr itapta bulunul-
muyorsa bu, vicdan hürriyetinin tam mânasiyle 
teessüs etmiş bulunmasından ve dinin Allah'la 
kul arasında olması telâkkisinin kabulünden ile
ri gelmektedir. Fakat daha evvelleri Halk 
Partisi zamanında oruç tutan, namaz kılan ve 

ibadet eden kimseler adeta yobaz olarak telâkki 
ediliyordu. Bunun birçok misalleri vardır arka
daşlar. Mekteplerde dahi hocalar gelip çocuk
lara, dinin aslı olmadığını, bunların bir safsa
tadan ibaret olduğunu söylüyorlardı. Bu yanlış 
anlayışın bir neticesidir ki, dine karşı bir cephe 
alınmış, adeta Hükümet lâyîkliği din düşmanlığı 
gibi bir vaziyete getirmiş bulunuyordu. Hamdol-
sun bu, geçmiştir. Benim temennim şudur, kı
saca arzedeyim, dini mevhum bir halde olmak
tan kurtarmak lâzımdır. Aklın, mantığın kabul 
ettiği her şeyi bizim dinîmiz kabul eder. Akim 
mantığın kabul ettiği şekilde, âtıl ve bâtıl iti
katlara yapmadan dini en güzel şekilde çocukları
mıza ve bizden sonra yetişecek nesillere öğretmek 
için lâzımgelen tedbirlerin alınması iktiza eder. 
Arkadaşımın dün de ifade ettikleri gibi, radyo
larda zaman zaman ahlâk ve dine ait vaizler 
verilmeli, konuşmalar tertip edilmelidir. Bun
dan halkımız çok istifade edecektir ve bunu sabır
sızlıkla beklemektedirler. 

İkincisi, Abdürrahman Ağaoğlu bir nebze 
bahsettiler. Binlerce vatandaşımız haç farizasını 
ifa etmek için Hicaz'a gitmektedirler. Fakat 
bunlar arasında 6 - 7 defa gitmiş olanlara rast
lanmaktadır. Malî kudretleri tetkik edildiği za
man bunların hakîkaten her sene hacca gidecek 
durumda olmadıkları görülmektedir. Diyanet İş
leri hacca gideceklerin malî, sıhhi durumlarını 
sıkı bir kontrol altında bulundursun, bu şekilde 
iki defa gitme vaziyetinde olanlara müsaade edil
mesin. Vaziyetleri müsait olanlara müsaade 
edilsin. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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ZÎHNÎ URAL (Çoruh) — Muhterem arka

daşlar, dinimizin ulviyeti üzerinde benden da
ha sahibi salâhiyet bâzı arkadaşlar etraflı olarak 
meşgul oldular ve durdular. Bütçe görüşmeleri 
sırasında gayet tabiî olarak diğer mevzular gibi 
Diyanet îşleri Bütçesinin görüşülmesi sırasında 
tabîatiyle din mevzuu da ortaya konmuştur. Ben 
arkadaşlarımın durdukları noktaları tekrar et-
miyeceğim. Yalnız muhalefet partilerine izafeten 
konuşan arkadaşlarım, bu mevzuun bâzı incelik
lerine işaret etmişlerdir, bunlara cevap verece
ğim ve bir de bütün bu konuşmalarımızın neti
cesi ne olmalıdır, kısaca ona işaret edeceğim. 

Millet ve Köylü partileri adına konuşan ar
kadaşlarımız gayet sarih olarak din ve lâyiklık 
mevnıunu partilerinin anladığı şekilde ifade et
meye çalışmışlardır ve netice olarak lâyiklık mev
zuunu dinimiz doğrudan doğruya Hükümet bün
yesinden, yani âmme hizmetleri içinden alarak 
cemaat halinde idare edilmesi yolunun tutulması 
şeklînde ifade etmişlerdir. Bu her iki partinin 
programlarını okumadım. Şayet sözcülerinin ifa
de ettiği sekil programları izah ediyor ise aşağı 
yukarı her ikisi aynı mahiyettedir. Halk Partisi 
namına Genel Başkanı Sayın İnönü'nün konuş
malarında mevzuua partileri namına esaslı bir 
şekilde temas etmediklerini siz de duydunuz ve 
gördünüz. Yalnız Halk Partili arkadaşlarımdan 
çok hürmet ettiğim ve samimiyetine kaani bu
lunduğum Hamdi Şarlan arkadaşımızın esasen 
mevzu üzerinde konuşmakta tamamen salâhiyeti 
olduğuna benim kadar1 hepiniz de kaanisiniz. îtî-
raf edeyim ki, 15 - 17 senelik Halk Partisi meb
usu olduğunu unutarak konuşmalarında doğru
dan doğruya lâyiklik ve din mevzuu üzerindeki 
devam etmekte olan ve aşağı yukarı hepimizin de 
üzerinde ittifak etmekte bulunuduğumuz huzur
suzluk mevzuunu doğrudan doğruva iktidarımızın 
üzerine yüklemeye çalışmıştır. Eğer yanlış anla-
madımsa, benim görüşüm şudur: Burada aynı 
cümleleri okuyacağım, siz de tahlil ederek kaani 
olacaksınız. Eğer irticalen konuşmuş olsalardı 
ben bu oknusmayı, aşağı yukarı her arkadaşın 
yapabileceği bir sürcü lisan şeklinde kabul ede
cektim. Fakat dikkat buyurursanız notları üze
rinden ve yazılı olarak bu düşüncelerim beyan et
mişlerdir. Tekrar ediyorum; samimiyetlerine 
kaaniim, yalnız düşünceleri üzerinde kısaca dur
mak istiyorum. 

Arkadaşlar; bakınız ne diyorlar: «Diyanet î§-
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leri Bütçesi münasebetiylo geçen yıl bütçe müza-
kerelerindeki temennilerimizi sayın Hükümet na
zara 'almamıştır». Konuşmalarına bu şekilde baş
ladıktan sonra «inkılâp kanunlariyle meydana ge
len bu müessesenin rubu asırdan sonra» tâbirlere 
dikkat buyurunuz, «âmmenin ihtiyacına uygun 
inkişaf yeki ini sağlıyacak bir bünye ve teşkilâta 
tâbi tutulması lüzumu dikkate çekmemiştir». Ge
çen seneki konuşmasına işaret ediyor ve bu şe
kilde iktidarımızı tenkîd etmiş oluyorlar. Ten
kide bir diyeceğimiz yoktur. Yalnız şurasını an
lamak istiyorum; arkadaşımız şahsi mi yoksa par
tileri adına mı konuşmuşlardır ? 

REÎS — Şahısları adına konuştular. 
ZİHNÎ URAL (Devamla) — Şahıslan adına 

da olsa Halk Partisinin, bir mebusu olarak konuş
tuğuna t?öre... 

CAHlD ZAMANGÎL (Trabzon) — Parti 
adına değil, şahısları adına konuşmuşlardır. 

ZÎHNt URAL (Devamla) — Kendileri adına 
da konuşsunlar, Halk Partili bir mebustur, mah
zur yok. Şimdi burada dikkatinizi çekmek iste
rim. «Geçen yıl da söylediğim gibi» diye baş
ladıktan sonra; «sonu gelmiyen huzursuzluğu or
tadan kaldırmak için Devletin mümkün olan ça
relere ciddiyetle baş vurması ve burada Diyanet 
İşleri Müessesesinin Devlet teşkilâtı içinde kal
ması zaruri ise pasif halden kurtulması ve mânevi 
şerefiyle mütenasip bir seviyeye mâlik kılınması 
ve binnetice bulanık suda balık avlamaya çalışan 
sağlı ve sollu fırsat ve saha bırakılmaması ve bu 
sayede âmme huzurunun..» diye devam ediyor. 
Benim anladığım bu ifadelerle deniyor ki, bu 
işlere bir şekil verilmemiştir. Âmme huzuru ih
lâl edilmiş ve bunu da geçen sene izah etmiş 
imiş... Ondan sonra «hiçbir tedbir almamıştır» 
diyorlar. Kendilerinin samimiyetine kaniim, be
nim de samimiyetime kaanî olsunlar. 17 senedir 
nerede idi, bu huzursuzluk bizim zamanımızda 
mı oldu? Ben mi yanlış anlıyorum, «âmme hu
zurunun iadesi». Bu ne tâbirdir? Bunun için ar
kadaşımızın düşüncelerine kısaca cevap vereyim. 
Biz bu huzursuzluğu 22 Mayıs 1950 de aynen 
teslim aldık Btı huzursuzluk, benim anladığı
ma göre, % 90 bizim aldığımız tedbirlerle kal
dırılmış bulunuyor. Halk Partisinin 1943 tari
hine kadar bidayetinden beri içinde bulunmuş ve 
o devirlerde cereyan etmiş hâdiselerin iç yüzüne 
vakıf bir arkadaşınız olarak arzedeyîm ki, bu is-
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lerde bir huzursuzluk varsa bunun mesuliyeti ta- ı 
mamen Halk Partisinde olmak icabeder. ( «sen de 
içinde idim sesleri). Ben de içinde idîrn. Eğer 
bir mesuliyet varsa ve ondan bir hisse almak la
zımsa ben de içinde idim. Yalnız munsifane ola
rak bu mesuliyeti tâyin ederken, bir iktidarın 
dünkü şeklinden hiç bahsetmeden, 17 sene meb
usluk yapmış bu arkadaşımız bu mevzuu o zaman 
bir kere dahi izah etmemişken bizim zamanımız
da tâbirini af buyurun, iktidarımızı hırpalamak 
için işi bu yolda tavzih etmelerini bendeniz tasvip 
^etmiyorum. 

REİS — Zihni Bey, sözlerinizi Diyanet İşleri 
Bütçesine inhisar ettirmenizi rica ederim. 

ZÎHNt UR£L (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, heyeti umumiyesi üzerîndeyim 
ve arkadaşlarımın sözlerine cevap vereceğim. 

Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, lâyiklik mev
zuu Halk Partisinin belki içimizden birçok arka
daşlarımızın da bulunduğu 1927 tarihlî kurulta
yında ele alınmıştır. Ele alınan bu mevzu, Halk 
Partisi programında muayyen maddelerle tesbit 
edilmiştir. 

Arkadaşlar; ta o günden bugüne kadar Halk 
Partisi programlarını tetkik ederseniz görecek
siniz ki, bu lâyiklik mevzuu izah edilmemiştir. 
Şimdi Hamdi Şarlan arkadaşımız «lâyiklik mev
zuunu »için izah etmiyorsunuz da halka huzursuz
luk veriyorsunuz?» diye millet kürsüsünden 
bize hitap ediyor. Bu huzursuzluğu şimdi izah 
edeceğim. Lâyikliğin partimizin iktidarı aldığı 
zamandan evvel programında izahı yazılmış idi. 
îzahsızlık, tamamen Halk Partisi zamanında idi. 
ve o izahsızlıktır ki, bu huzursuzluğu tevlit et
miştir. Şimdi size birkaç kelime ile bunu ispat 
edeceğim: 

1927 deki kurultaydan sonra tek partili de
virde izahı pek de kolay olmıyan itirazlar bil hassa 

.taşra kongrelerinde bulunan arkadaşlar bilirler 
baş göstermeye başlamıştır. Bunun üzerine Halk 
Partisî Umumi İdare Heyeti, merhum Recep 
Peker Genel Sekreter iken, onun ağziyle bu mev
zuun (hatırladığıma göre İstanbul Darülfünu
nunda olacak) resmî mahiyette bir (konferans 
halinde izah. edilmesi için talimat verdi. 

, CAHjü ZAMANGlL (Trabzon) — Ne bili
yorsun, nereden biliyorsun? 

ZİHNİ URAL (Devamla) — 1942 ye kadar, 
senden evvel ben içinde idün. Bir saniye sonrası | 
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olacağı belli olmıyan hayatta vicdani icaplar ne 
ise onun haricine çıkacak bir insan tasavvur et
miyorum ben de bu arkadaşların içinde idim ar
kadaşlar. 

1931 tarihinde resmî mahiyette Darülfünun
da bir konferans veriliyor, parti adına, iktidar 
adına, her şey adına, hepsi içinde. 

Şimdi bu konferans aynen C. H. P. Guru-
punun konferansı neticesi olarak matbuata yazıl
ması neticede bütün teşkilâta tamim halinde 
bildirilmesine karar verilmiştir. 

CAHtD ZAMANGlL (Trabzon) — Ne çeki
yorsak hep sizin elinizden değil mi? 

ZİHNİ URAL (Devamla) — H. P. Grupun-
da bu konferans aynen benimsendi • ve kararı 
tebliğ edin diye arzedildi ve bu konferans artık 
gurupun malı oldu. Keyfiyet aynen şu şekilde 
ifade edilmiş bulunmaktadır : Bugün Türkiye'de 
din telâkkisi her Türk vatandaşın kendine ait 
vicdani ve şahsi bir meselesi halindedir. 

Arkadaşlar, bunu burada bırakıyorum, onu 
takip eden H. Partisi kongrelerinde lâyiklik mev-
mevzuu için programa hafif tertip değişiklikle 
yine aynı vasfı izah eden maddeler konulduğunu 
görüyoruz. Aradaki şeyleri okumaya lüzum gör
müyorum, fazla vaktinizi almak istemiyorum. 
II. P. kongresinde 1947 de lâyikliğin izahı sade
dinde (din fikrinin Devlet ve dünya işlerinden ve 
siyasetten ayrı tutulması lâzımdır, din anlayışı, 
bir vicdan işi olduğundan, her türlü taarruz 
ve müdahaleden masundur.) denmektedir. 

Arkadaşlar, bugüne kadar, 27 senedir devam 
etmiş ve aynı mahiyette son kongrelerine intikal 
etmiş lâyikjik ve din telâkkisinin esaslarının hepsi 
budur. 

Bunu bize huzursuzluk vardır diye ifade eden 
arkadaşımıza hitaben söylüyorum ve dikkatinizi 
çekiyorum : 

Onların bütün izahları işte budur, arkadaş
lar bu kâtî midir? Değildir. 

Şimdi din mevzuu, din nedir arkadaşlar, di
nimiz nedir? Bunu kısa bir anlayışla ben de ifade 
edeceğim. Bir defa şurasını arzedeyim ki, ar
kadaşlar din mevzuunu bâzı arkadaşlar ortaya 
atarken memleketimizde ekalliyet unsurunu teş
kil eden diğer dinlere salik vatandaşlarımızın 
dinleriyle bu mevzuu karıştırmak gibi bir vaziyet 
aldılar. Halbuki biz bunu karıştırmıyacağız. 
Ekalliyet unsurunu teşkil eden vatandaşlarımızın 
durumu biliyorsunuz Lozan Anlaşmasında bir 
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esasa bağlanmıştır. Hali fiili ne ise aynen de
vam edecekir. Onun için diğer din mevzularını 
karıştırmayacağım. Yani lâyikliği mütalâa eder
ken buraca islâm dinini ele almak mecburiyetin
deyiz. İslâm dininin kısaca anladığıma göre ta
rifi şudur: Allah'ı, Kuran Kitabını ve Peygamberi 
tanımak, şeklîdir. Şimdi bunun icapları nedir? 
Doğan bir çocuk bilhassa slnni rüşte vâsıl ol
duktan sonra Allah'ını tanıyacak.. Aklü mantık 
bilhassa bunu icabettirir. Ama bizim dinimi
zin tarifine göre arkadaşlar; bu kâfi değildir. 
Peygamberi de tanıyacak, kitabı da tanımış ola
cak ki, onda aradığımız vasıf tekemmül etmiş ol
sun. Bunun çareleri nedir? Bunu nasıl öğre
necektir bu genç? Kabul etmek lâzımdır ki, bu
nu din üzerinde sahibi salâhiyet insanların tari
fiyle öğrenecektir. Halk Partisi bu bakımdan 

REÎS — Divanı Riyasetin kanaati konuşmanı
zın sadet dışı olduğu merkezindedir. 

ZİHNÎ URAL (Devamla) — Bitiriyorum. 
Şimdi bu mevzuda en küçük bir şey dahi Halk 
Partisi tarafından öğretilmemiştir. Binaenaleyh 
arkadaşımın izafe etmek istediği bütün kusur
ları, af buyursunlar, biz eski iktidardan devir 
aldık. Biz bu mevzuun ıslahı üzerinde duruyo
ruz. 14 ncü maddeyi okuyacağım. 

Bizim partimizde bu mevzu gayet sarih ola
rak izah edilmiştir, (din hiçbir suretle müda
haleye tâbi değildir.) mevzuunda bütün parti
lerle hemfikriz. Dün de öyleydi. Kimseye na
maz kılmıyorsun, orlıç tutmuyorsun diyen olma
mıştır. Yalnız Millî bir grumı okşamak gayesiyle 
Arapça ezanı ve kameti Türkçeye çevirmiştir. 
Başka bir şey yoktur. Fakat gerisi, şimdi arka
daşımızın bize ithaf etmek istediği bütün vaziyet
ler, kusurlar onlarındır. Bize 14 ncü madde I 
vicdan hürriyetini, din hürriyetini izah ettikten 
sonra diyor ki: (Bu mevzu üzerinde, dinî tedri
sat meslesi, kurulacak bîr ilmî heyet vasıtasiyle 
programlaştırılır.) 

İktidar olarak, parti olarak bize söyliyecek-
leri bir tek şey vardı; 14 ncü maddenin tatbika
tını geciktirmeyiniz. Temennisi bu olmak lâzım-
gelirdi arkadaşlar. Şimdi netice, olarak arzedî-
yorum: D. P. olarak, bir iktidar olarak lâyiklik 
ve din mevzuu 14 ncü maddede lâyıkı veçhile 
tasrih, teşrih edilmiştir. Eğer, bugün bir aksaklık, 
kusur varsa dün birçok cehelenin elinden dini I 
kurtarmamış olmalarındandır. Sayın Başbakan, 
radyodan da dinledik, on, on beş gün kadar evvel 1 
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bu din tedrisatı mevzuunu da etraflı olarak ele ala
cağız diye buyurdular. Bununfaidesi şudur: Lâ
yiklik ve din mevzuu üzerinde sahibi salâhiyet 
insanların; dün ticanî olarak ve heykelleri kıra
bilecek insanlar olarak dîn irticaini yapmak isti-
yenlere dinimizin hakiki yollarını öğretecek din 
ve ilim adamlarını yetiştirdiğimiz anda dünden 
kalmış olan bu huzursuzluk tamamen kalkacaktır. 
Bunu da partimiz ve iktidarımız çok gecikmeden 
yapacaktı*. Buna ben inanıyorum. 

REİS - Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, uzun süren bir konuşmadan 
sonra söz almak benim için bir talihsizliktir. Ama 
birkaç kelime ile bendeniz de.başınızı ağrıtaca
ğım. 

Arkadaşlar, Heyeti Muhteremeniz büyük bir 
siyasi teşekküldür. Bu siyasi teşekkülde din mev-
zuunun niçin ortaya atıldığı ve cemiyette din mef
humunun ne şekilde anlaşılıp ne istikamete git
mesi lâzımgeldiği ve bu itibarla Yüksek Heyetini
zin bir siyasi teşekkül olarak niçin bununla meş
gul olduğu meselesi üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ilmen kabul edilmiş 
bir hakikattir ki, din fikri yalnız insanlarda 
mevcuttur. Yer yüzünde canlı olarak din düşün
cesi, metafizik düşünce yalnız insanlarda mev
cuttur; hayvanatta ve nebatatta yoktur. (Gülüş
meler, «onlarda da mı olsun?* sesleri). 

Arkadaşlar; bu sebepledir ki; en iptidai in
sanlardan en yüksek insanlara, Afrika'nın en 
iptidai kavminin kabile reisinden Amerika Bir
leşik Devletleri Reisi Eisenhower'e kadar bü
tün insanların bir inanışı vardır. Amerika Cum-
hurreisi incilini koynuna, yeminini ağzına ala
rak riyaset makamına çıkmıştır. 

Şimdi arkadaşlar; gürülüyor ki, insanların 
terakkisi nispetinde din <3e yükseliyor. Onun 
içindir ki, bir cemiyetin yükselmesinde dinî te
lâkkilerin büyük tesiri vardır. Onun için Garp-
liler kendi medeniyetlerine hınstiyan medeniyeti 
diye iftihar ederler. Biz de islâm medeniyeti di
ye iftihar ederiz. 

Arkadaşlar; din içtimai bir mefhum olması 
itibariyle beşeriyetin tekâmülünü takip eder ve 
beşeriyeti tekâmül ettirir. Onun için dinlerin en 
sonu olan İslâmiyet dini de cemiyetin tekâmülü ile 
mütenasİD en yüksek bir dindir. Müslümanlık 
dini kendinden evvelki kitabi dinleri ret ve inkâr 
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etmez. Onları hürmetle anar, îsa'yı Musa'yı bü
yük Peygamberler olarak tebcil eder.. 

Arkadaşlar, dinimiz bu kadar saf ve temiz 
mütekâmil bir içtimai mefhum iken maalesef 
içine hurafeler karıştırılmış, yanlış mecralara 
yol açmıştır. Aslı Hindistan'daki Fakirizm'den 
gelen bir tasavvuf ve tarikat cereyanı îslâmi şekil 
lere bürünerek dinimizi aslî safiyetinden çıkar
mak istidadını göstermiş ve Şark bundan muzta-
rip olmuştur. tslâmiyette Allah ile kul arasında 
vasıtaya lüzum yoktur. Allah ile irtibatı temin 
için ne Pilâvoğlu'nun kerametine ne de başkası
nın tavassutuna lüzum yoktur. îslâmiyette ka
bul edilen şekli ibadetle Allah ile kul arasındaki 
rabıta ile tâyin edilmiştir. Onun haricinde bir 
âyin kabul etmez, bir mezhebe lüzum yoktur. 
Maalesef kendilerini, mensuplarına besletmek 
istiyen bâıı şahıslar tarikat ve şeyhlik perdesi al-
tnda kendilerini besletmek yolunu tutmuşlar ve 
Cumhuriyet devrinde tekke ve zaviyelerin ilga
sında menfaatlerini haleldar görenler zaman za
man, yer yer huzursuzluklar meydana getirmiş
lerdir. 

Arkadaşlar, din, ihsan cemiyetinin lâzımı 
gayrimü tarikidir. Malûmu âlileri olduğu veçhile 
fertler dinden tecerrüt edebilirler, fakat cemi
yetler bundan vareste olamazlar Ziya Gökalp 
bunu ifade ettiği gibi merhum Mehmet Akif de: 
«Her cemaatten beş on dinsiz zuhur eyler bu hal 
pek tabiîdir fakat îlhadi bir kavmin muhal» 
demiştir. Dünyada hiçbir cemiyet dinden tecer
rüt etmemiştir ve edemez, insanların bu kadar 
lâzımı gayrimüfarikı olan dinin çok tahrif edil
diğine de nazarı dikkati âlilerini celbederim. 

Arkadaşlar, en kıymetli şeylerdir ki, tahrif 
edilir, taklit edilir. Toprak tağşiş edilmez. 
Altındır ki tağşişe yeltenilen şeydir. Ziynet taş
lan taklit edilir. Çok tağşiş edilmesi, tağşiş edil
mek istenmesi dinin kıymetsizliğinden değil, bilâ
kis kıymetinin yüksekliğine delâlet eder. Dini
mizin safiyeti asliyesine ircaı ve tağşiş cereyanla
rının önlenmesi için halkımız irşada muhtaçtır. 
Dinîmizin eâf cevheri aslisini bulup muhafaza et
mek lâzımdır. îslâmiyetin cevheri aslîsi ahlâk ve 
fazilet esasına istinat eder. tslâm.dini vahdet 
esasıma istinat eder. Allah ibadının ibadetinden 
gani ve müstağnidir... 

REİS — Mevzuumuz din felsefesinin izahın
dan hariç bir mevzudur. Çok rica ederim, sadet 
içinde konuşun. 
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| HİDAYET AYDINER (Devamla) — Enfen-

dim, dinimizin safiyeti asliyesine ircaı ve muzır 
cereyanların önlenmesi için büyük irşada muh
taçtır, bunun lüzumunda herkes müttefiktir. Yal
nız şekli tatbik noktasından medeni ve asri cihaz 
ve vasıtalardan âzami derecede istifade edilmesi 
için sözlerimi bu noktaya teksif etmiş bulunu
yorum. Her köye bir mürşit gönderemeyiz ve 
her eve bir vaiz sokamayız. Ama bugün radyo 
denilen medeni vasıta ile dinin safiyet ve asli-
yetini halkımıza telkin imkânlarına fazlasiyle 
malikiz. Hükümetimizin radyo ile dinî neşriyat 
hakkında attığı ilk adımı hürmetle, takdirde 
karşılar ve Hükümete teşekkür ederim. Bu bir 
ilk kademedir. Umarım ki, halkımızın dinî ih
tiyacını tatmin edecek şekilde bu, terakki ve 
tekâmül edecektir. Sözlerim bundan ibarettir. 

REÎS — Hamdi Şarlan. 
HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Zihni Ural arkadaşımızın, Diya
net İşleri Bütçesi münasebetiyle vâki beyanat
larında, hemen topyekûn bendenizi hedef tut
tuklarını tabiî dinlemiş bulundunuz. 

Bu arkadaşlar iki seneden beri Orman Ka
nunu komisyonunda beraber çalışırız. Ora
da da teveccühlerinde daima bendenizi hedef tu
tarlar; nitekim burada da iltifatlarına esirgeme
diler, sözlerimi kendi yüksek anlayışlariyle te
vil ve tefsir ettiler. 

Yalnız bir noktaya işaretle beni töhmet al
tında bıraktıkları işi tavzih etmek istiyo
rum. Ben, Halk Partisi iktidarı zamanında 
niçin söylemiyormuşum da Şimdi söylüyormu-
şum. Bendenizin bu mevzuları Halk Par
tisi iktidarı zamanında söyleyip söylemediğimi 
kendilerinin Halk Partisi içinde oldukları za
man için her halde bilmeleri îcabeder. Bilmemiş 
olmaları bu beyanlarının ciddiyetinden şüphe 
ettirmektedir. Binaenaleyh bendeniz, bütçe mü
zakereleri esnasında sizleri fazla tasdi etmeyi 
edep ve âdaba muhalif gördüğüm için huzurunuz
dan ayrılıyorum. 

REİS — Devlet Bakanı Muammer Alakant. 
DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKÂNT 

(Zonguldak) — Aziz arkadaşlar; iki gündür de
vam eden Diyanet İşleri Bütçesinde, bütçe bir 

I Hükümet eseri olduğu ve bütçe müzakereleri de 
Hükümet tasarruflarına taallûk etmesi icabettiği 

I halde meselenin ehemmiyetine binaen Anayasamı-
I zın esaslarından biri olan lâyiklik mefhumu etra-
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fında münakaşalar cereyan etmiş, birçok izah
lar yapılmış, belki aynı grupa mensup olan mil
letvekilleri tarafından birbirine pek uymıyan 
mütalâalar ileri sürülmüş ve birçok tereddütler 
ortaya atılmış bulunmaktadır. Bu tereddütleri 
kısmen izale edebilir ve sorulan sualleri aydınlata
bilirsin bir hizmet yapmış olacağıma kaanî bu
lunuyorum. 

Evvelâ sayın arkadaşımız Abdullah Aytemiz 
konuşmalarına başlarken dedi ki, «Meclis içeri
sinde, guruplara mensup milletvekilleri tarafın
dan dinimizin yüksekliğine ve şerefine tarizler 
yapılmış ve yahut Hükümet tarafından bu şekilde 
cevapları tevlit eden muamele vâki olmuş...» Bu 
şekilde uzun uzadıya bahsetiler. Hepimizin hür
met ettiği ve yüksekliğinde beraber bulunduğu
muz bu prensipleri burada izah etmelerine sebep 
eğer bizim ve Hükümetin dahi dini yüksek tutma 
hususunda zaaf gösterdiğimiz yolundaki şüpheleri 
ise bu şüphelerin nabemehal olduğunu arzetmek 
isterim. Demokrat Partinin programına lâyîkli-
ğin din düşmanlığı olmadığı şeklinde bir kayıt 
koyması elbette bir mânayı mutazammmdır. Lâ-
yiklik mefhumu, içtimai hayatta mutena ve müs
tesna bir mevki işgal eder. Lâyik rejimlerde din 
siyasete âlet edilemez. Dini siyasete âlet eden din 
bezirganlarının dinin şerefini ihlâl ve dini âdi 
politika oyunlarına âlet etmeleri halinde bunlar 
demokratik rejimlerde daima hüsrana uğrarlar. 
Bu esasata sadık olarak Demokrat Parti iktidara 
geldiği zaman dinin icabettirdiği ve memleket ef
kârı umumiyesinin boşluk olarak hissettiği birçok 
noktaları yerine getirmiş bulunmaktadır. Bunlar 
hepinizce malûm. Müminlerin istediği şekilde ezan 
okumaları kanunen temin edilmiştir. Bizden 
evvel din âlimlerinin bir kursta, az bir zaman 
içinde yetişmelerine dair hükümler mevcut ol
duğu halde; Demokrat Parti Hükümeti dört se
nelik, lise ayarında imam ve hatip mektepleri aç
mıştır, din derslerini mekteplere koymak sure
tiyle çocuklarımızın), yetişecek nesillerimizin di
nin yüksek ahlâki felsefi taraflarını Öğrenmeleri 
temin edilmiş bulunmaktadır ve en nihayet bil
diğiniz gibi, her sene bir miktar zamlar yapıl
mak suretiyle Diyanet işleri Reisliği bütçesi, üç 
sene içinde üç misli yukarıya çıkarılmış bulun
maktadır. 

Birçok arkadaşlarımız layiklik mefhumu al
tındaki iphamdan bahsettiler. Bunun başka 
türlü anlaşılmadığını *her milletvekilinin kendi 

kafasında layiklik hakkında ayrı ayrı birer dü
şünceye sahip bulunduklarını, lâyikliğin tarif 
edilmemesinden dolayı memlekette zaman zaman 
şu şekilde, bu şekilde tatbik edilmekte olduğunu 
ifade buyurdular. Hakikaten Anayasamız lâyik-
liği tarif etmiş değildir. Zaten anayasalar bu 
gibi mefhumları uzun tızadıya tarif etmezler. 
Anayasamızda (Türkiye Devleti Cumhuriyetçi
dir) der ama onun ne olduğunu uzun uzadıya 
tarif etmez. Anayasamız; (Türkiye Devleti mil
liyetçidir) der ve fakat bunu yine uzun uzadıya 
tarif etmez. Bunları izah ve tarif etme cihetine 
gidersek o zaman Anayasa, mühim sahifeler işgal 
eden bir mecelle haline gelir. 

Lâyikliğin ne olduğunu, bir taraftan devlet
lerin siyasi tatbikatı ve diğer taraftan her iki 
partinin tüzükleri bize göstermektedir. Layiklik; 
her iki partinin tüzük ve programlarının hüküm
leri arasında : Din işi ile dünya işinin bir birin
den ayrılması ve Hükümetin siyasetinde dinin 
mihver teşkil etmemesi, tedvin edilecek kanun
larda, dinî esaslardan ziyade ilmî, fennî, hukuki 
esasların nazarı dikkate alınması, vatandaşlar 
arasında muhtelif dinlere mensup oldukların
dan dolayı fark ve temyiz gösterilmemesi, han
gi dine ve mezhebe mensup olursa olsun, va
tandaşların Hükümet ve kanun nazarında mü
savi muamele görmeleridir. Diğer devletlerdeki 
tatbikatına baktığımız zaman lâikliğin ne şe
kilde tatbik edildiğini görmekteyiz. Birisinde 
Devlet, din işleriyle hiç alâkadar olmayıp din 
işlerini tamamen cemiyetlere, cemaatlara ter-
ketmektedir. Ve bâzan da ufak para yardımları 
yapılmaktadır. Bizim kabul ettiğimiz lâiklik 
mefhumunda ise, bundan inhiraf edilmiş bulunul
maktadır. 

Bir arkadaşımız dedi ki, «Halk Partisi lâik
liği kendi programında bu şekilde kabul ettiği 
için Demokrat Parti de programına bu şekilde 
bir tarif koymuştur.» Hayır, Demokrat Partinin 
programı. Halk Partisinin programına müşabih 
olarak lâikliğin tarifini koymuş olması, daha 
evvel bunun bu şekilde Halk Partisinin progra
mına konulmuş olmasından mütevellit değil, ce
miyetimizin ve milletimizin bunun bu şekilde ol
masını tabettirdiğinden ileri gelmiştir. (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar memleketimizdeki Türkler üç 
dine salik ve müntesiptir. Bunlardan bir 
kısmı Musevi bir kısmı hiristiyan ve 
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% 99 u da müslumandırlar. Musevi ve . 
hiristiyan cemaatlar, bundan evvel gelen ta- | 
rihî anlaşmalar ve Lozan Anlaşmasının ilk za- I 
manlarda koyduğu hükümler mucibince kendi 
dinî müesseselerini kendileri idare etmektedirler. 
Ve biz de bütçemizden bunlara birtakım miktar
larda yardımda bulunmaktayız. Hiristiyan ca
miası iki mezhebe inkısam etmektedir, ortokos 
ve - Ermeniler, zannederim - geregoryandırlar. 
Bunların dinî müesseseleri kendi cemaatları ta
rafından idare edilmekte, mekteblerini kendi
leri tesis etmekte ve din adamlarını yine ken-
diledi yetiştirmektedirler. Şimdi geriye kalan 
% 99 müslüman camiasının ise bu şekildeki mu
amelelerini Devlet ele almış bulunmaktadır. Ve 
bunun böyle olmasında biz, demin arzettiğim gi
bi, memleketimizin İçinde bulunduğu tekâmül 
safhası içerisinde bir zaruret ve bir lüzum gör
mekteyiz. Bâzı arkadaşlarımız; zannederim ki 
Demokrat Parti milletvekilleri de dâhil olmak 
üzere, «diğer hiristiyan cemaatlerinde nasıl ise 
müslüman cemaatinde de aynı olsun, biz cami 
'işlerine hiç karışmıyalım ve dinî müesseseleri 
müslüman cemaatine terkedelim» şeklinde müta
lâalar serdettiler. Bu mütalâaların varit olmadı
ğı, memleketimize uygun bulunmadığı kanaatin
deyiz. Cezmi Türk arkadaşımız umumi bütçe ko
nuşulurken: «Türkiye gibi lâikliği tatbik eden 
başka memleket var mıdır? Ded'iler, Fransa'da 
lâiklik nasıldır, İsviçre'de nasıldır? Belki lâikli
ği Türkiye gibi tatbik eden bir memleket yoktur. 
ingiltere biraz Türkiye'ye benzeyebilir. Gerçi 
mektum olmıyan İngiliz Anayasasında bu pren
sip resmen kabul edilmemiştir. Bununla beraber I 
lâiklik bütün prensipleriyle, bütün şümuliyle 
İngiltere'de tatbik edilmekte olduğu halde Dev
let Reisi aynı zamanda hiristiyan dininin reisi- I 
dir. Bu itibarla İngiltere'nin biraz Fransa ve di
ğer kontinan memleketlerden ayrılan bir hususi
yet vardır. Fakat bu lâik Avrupa memleketlerin
de d'inî müesseseler cemaate terkedilmezden ev- I 
vel uzun bir tarihî safha geçmiştir ve diğer ce
maatler arasındaki ihtilâf bu milletler içinde I 
milyonlarca vatandaşın kanlarının akmasına mu
cip olmuştur. Bu memleketlerden evvelâ demok
rasi kurulmuş, insanların yekdiğerine hürmet I 
beslemek şiarı, ayrı ayrı ak'idede olan insanların I 
birbirlerine kardeş oldukları hissi teessüs etmiş ve I 
ondan sonra dinî müesseselerin tamamen cemaate I 
terki şıkkı tatbik mevkiine konmuştur. Fransa'da | 
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1789 tarihinde demokrasi teessüs etti ve Cumhu
riyet kuruldu. Fakat, ancak 1900 de Fransa'da 
lâiklik kabul edildi ve ondan sonra dinî müesse
seler tamamen cemaate terkedildi. Şimdi bizim 
20 küsur milyon olan Türk müslüman cemaati
nin içerisinde muhtelif mezhepler bulunmaktadır. 
Bunların bildiğimiz gibi en büyükleri Hanefi, Ale
vî ve Şafiî cemaatleridir. Biz dinî müesseseleri 
Devletin bünyesinden atıp cemaate bıraktığımız 
takdirde o zaman her cemaatin ister istemez ken
di dinî teşkilâtını idare ve tedvir yoluna gitmek 
zarureti hâsıl olacaktır. Bu takdirde memleket 
içerisinde bir ayrılık tehlikesi baş gösterebilir. 
Bilhassa son zamanlarda hadis olan siyasi vazi
yetler karşısında bâzı kimseler zemini kendileri 
için münasip buldukları zanniyle dinî hususlar 
içine girmek istedikleri için bu vaziyet bizde 
endişe yaratmaktadır. Bunun içindir ki Halk 
Partisi Hükümetinin de tatbik etmiş ol
duğu gibi bugün din müesseselerini ta
mamen Devletin bünyesinden ayırdıktan sonra 
bu birbirleriyle mücadele edebilecek ve millî 
bütünlüğü ayırabilecek olan cemaatleri meyda
na getirmenin tehlikeli ve mahzurlu olduğunu 
görmekteyiz. 

Ömer Bilen arkadaşımız dediler ki : «Lâyik-
likle şeriatın, yekdiğerinden hudutlarını ayır
mak icabeder; bu ayrılık yapılmadığı için bu
gün memlekette huzursuzluk hâsıl olmuştur; 
müminler huzursuzluk içinde bulunmaktadır.» 

Eğer, «irtica ile dinin hudutlarını yekdiğe
rinden ayırmak lâzımgelir.» demiş olsalardı söz
leri daha yerinde masruf olurdu. (Lâyiklikle ir
ticaın yekdiğerinden ayrılması) mantıki bir 
cümle teşkil etmez. Bugün memlekette müminler 
arasında bir huzursuzluk olduğu şeklindeki sa
yın arkadaşımızın beyanına iştirak etmiyoruz. 
Müminler arasında ve hakiki dindarlar arasın
da hiçbir huzursuzluk yoktur. İki senelik dev
remiz içinde bilâkis hakiki müminlerin istedik
leri bâzı boşlukların doldurulmuş olması o mü
minleri tatmin edici bir ruh haletine bizi isal 
etmiş bulunmaktadır. (Doğru sesleri) Eğer bir 
huzursuzluk varsa bu huzursuzluk dini siyase
te alet etmek için teşekkül etmiş olan cemiyet
lerin ve bunların içinde bulunan bâzı şahısların 
kalbindedir. (Bravo sesleri) Bugün memleketi
miz içinde hiçbir kimse ibadet ettiği için, haki
ki mümin olduğu için, beş vakit namaz kıldığı 
için kötü bir vaziyette görülmemektedir. Bi-
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lâkis böyle vatandaşlar bizim tarafımızdan da j 
hürmete lâyık bir vaziyette bulunmaktadır. 

İrtica ile dinin hudutları ayrılmıştır arka- j 
daşlar. îrtiea, bu memleketi bundan 100 sene I 
evvelki teokratik rejime götürüşe, denmekte- ı 
dir. İrtica, 100 seneden beri terakki yolunda 
katedilmiş mesafeleri birdenbire yok ederek, 
tekrar bundan evvelki teokratik rejimin esas
larına ve geleneklerine dayanmak demektir. 

İrtica, bir memleketi ilmî ve hukuki esasla
ra göre değil, ancak teokratik esaslara göre 
idare etmek yoluna dönmek demektir. Birçok 
yerlerde bâzı şahısların kalkıp da «kadınları 
Hükümet dairelerinde çalıştırmıyalım», memle
ketimizin yarısı ilkokullara kavuşmuş olduğu 
halde «ilkokullarda kızlarla oğlanları ayrı yer
lerde okutalım, vatandaşlarımızın kıyafetlerini 
şu şu şekillerde tanzim edelim» gibi sözler sar-
fetmeleri irticaın emareleridir. Binaenaleyh ir
tica ile dinin hudutları zaten tâyin edilmiş bu
lunmaktadır. Hakiki müminlrin son zamanlarda 
vâki bâzı Hükümet takiplerinden müteessir ol
duklarını biz kabul etmiyoruz. Son zamanlarda 
yapılmış olan bâzı takibat Türk Ceza Kanununa 
göre dini siyasete alet etmek ve bunun için ce
miyetler kurmak ve dini siyasete alet ederek 
propagandalar yapma mahiyetindeki kanuni 
hükümlerin ihlâlinden ileri gelmiştir. 

Arkadaşlarımız dediler ki: memlekette komü
nizmden başka bütün propagandaları yapmak 
serbesttir. Kendilerinin nazarı dikkatini çeke
rim, Türk Ceza Kanuunuunun 141 nci maddesi 
163 neü maddesinden uzak değildir. Türk Ceza 
Kanununa göre memlekette komünizm cemiyet
leri kurmak, komünizm propagandası yapmak, bu 
yolda telkinde bulunmak memnu olduğu gibi, 
dini siyasete âlet etmek için cemiyetler kurmak, 
Devletin ana temellerini bozacak, yıkacak cemi
yetler kurmak, bunların propagandasını yap
mak ve telkinde bulunmak dahi yasak bulun
maktadır. 

« Bir milletvekili bir vatandaş gibi konuşma
larında serbesttir » dediler. Her milletvekili bir 
vatandaş gibi, hattâ ondan daha fazla konuşma 
serbestîsine maliktir. Anayasanın 17 nci madde
si gereğince bir milletvekiline Büyük Millet Mec
lisi kürsüsünde serdettiği fikirlerden dolayı me
suliyet terettüp etmez. Binaenaleyh, bir mil
letvekilinin diğer vatandaşlar gibi istediği şekil
de konuşmakta, kanunen memnu olmamak şartiy- | 
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lc, serbest olduğunu inkâr eden, yoktur. Ancak 
unutmamak lâzımdır ki, her milletvekili kendi 
mensup olduğu parti tüzüğü ile prx>gra»miyle 
mukayyettir. Partisinin mensup olduğu tüzük 
ve program hilâfında hareket eden milletvekille
rini kanun takip ve tecziye etmez. Ancak kendi 
partisi tarafından o partinin tüzüğüne ve progra
mına riayet etmeye davet ve mecbur edilir, ara
daki fark budur. 

Bir iki arkadaşımız içlerinde zannediyorum, 
Demokrat Partili milletvekilleri- arkadaşlarımız 
da dâhildir - imam - hatip mekteplerinin Diyanet; 
İşleri Reisliğine 'bağlanmasını ve bunuun Maarif 
Vekilliğinden alınmasını istediler. Bundan da
ha evvel Halk Partisi zamanında imam - hatip 
mektepleri ve kürsüleri açılması mevzuubahis ol
duğu zaman aynı mesele münakaşa edilmiş ve fa
kat bu imam - hatip mekteplerinin Diyanet İşleri 
Reisliğine değil, Maarif Vekâletine bağlanması 
ciheti iltizam edilmiştir. Bunun böyle olması fai-
delidir. İmam - hatip -mektepleri bir öğretim 
müessesesidir, orada yetiştirilmekte ve terbiye 
edilmektedir, bu bakımdan lâyik Maarif Vekilli
ğinin elinde bulunmalıdır. İmam - Hatip mek
teplerine devam eden, istikbalde imam, hatip ola
cak talebe, lâyiklik prensiplerine göre ve lâyik-
lik havasını teneffüs ederek yetişmeli ve ilmin, 
fennin yakın teması içinde bulunmalıdır. Eğer 
İmam - Hatip mekteplerinde tatbik edilen prog
ram iyi imam ve hatip yetişmesini temin eder 
mahiyette değilse, bu cihet ayrıca Maarif Vekil
liği Bütçesinde dermeyan edilir ve noksanları te
lâfi edilir. Ama imam - hatip mektepleri Maa
rif Vekilliğinde bulunmalıdır ve bulunacaktır. 

Bu şekilde; izhar edilen tereddütlerin, zan
nediyorum ki, bir kısmı hakkında noktai uzar
larımızı belirtmek bakımından ve arkadaşları
mızı muayyen mefhumlarda toplamak ve hiç ol
mazsa bu mefhumları kendilerine arzetmiş olmak 
bakımından bir hizmet yapmış olduğuma kaani 
bulunuyorum. 

Arkadaşlar, memleketimiz bir hürriyet mem
leketidir. Bütün siyasi akideler ve görüşler şa
yanı ihtiram olarak hürriyetin nimetlerinden is
tifade etmekte ise vicdan hürriyeti de o derece
de bundan mutena'im bulunmaktadır. 

Memleketimizde haysiyeti diniyeyi rencide 
edecek şekilde yazılar yazılması Türk Ceza Ka
nununda suç teşkil etmektedir. Dini siyasete 
âlet ittihaz ederek, bu memlekette yüz sene, iki 
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yüz sene evvelki zamanı rücu ettirmeye çalışmak, 
medeni âlemin asırlarca evvel kurtulmuş oldu
ğu ve bizim ancak 28 sene evvel içinden sıyrıl
mış bulunduğumuz hususlar peşinde koşmak, 
Türk Ceza Kanununa göre, yasaktır. Memleke
timizde din hürriyeti mevcuttur, siyasi hürriyet 
mevcuttur, hakiki müminler, dindarlar bu hür
riyetten âzami şekilde istifade ederler. Memleke
timizde din namı altında huzursuzluk yaratmak 
istiyen kimselerin bu hareketlerine asla müsaa
de edilmiyecektir. Bu memlekette münevverle
rin, dindarların, lâiklerin, vicdan huzurları te
min edilmiştir. (Alkışlar) 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Devlet 
Bakanından bir sual soracağım. 

REİS — Buyurun. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Ben ta

biî Hükümetin grupunda bulunmadığım için ma
lûmat alamadım. Böyle bir cemiyet var mı? 
Memlekette Anayasa esaslarını yıkmaya teşebbüs 
eden bir cemiyet var mı? Hükümetin bu husus
ta malûmatı varsa bizi tenvir etsin. 

ÇEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Zoguldak) — Adlî ve idari makamlar tafafın-
dan bugün yapılmakta olan takibat, ancak di
ni siyasete alet edecek şekilde kurulmuş olan 
cemiyetlerin Türk Ceza Kanununun suç saydı
ğı filleri işliyen cemiyetler hakkındadır. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Böyle 
bir cemiyet var mı? 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) — Adliyece yapılmakta olan taki
bat ancak bu maksatla yapılmaktadır. Yoksa 
mümin ve dindar olanlar şüphe altında değil
dir ve yapılan tevkifler mümin olanlara müte
veccih değildir. Onlar asla Hükümet nazarında 
şüphe altında değildir. 

REİS — Diyanet İşleri Reisliği bütçesi üze
rindeki konuşmaların 10 dakika müddetle tah
didi hakkında bir teklif vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Diyanet İşleri Bütçesindeki konuşmaların 

uzunluğu karşısında müddetin on dakika ile 
tahdidini arz ve teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Bütün bütçe
ler hakkında. 
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| REİS — Yalnız bu bütçe hakkındadır. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — (Karşısında) 
diyorum. 

REİS — önergeyi okuduk. Diyanet İşleri 
I Bütçesi diye tasrih ediyorsunuz. 

Diğer bütçeler gelince muhterem arkadaş
ların o bütçe hakkşnda tahdit teklifi yapması 
mümkündür, Heyeti Umumiye kabul eder ve
ya etmez, o başka. Binaenaleyh şimdi arkada-

j şımızın Diyanet İşleri Bütçesi üzerinde konu
şacak arkadaşların 10 dakikadan fazla konuş
maması teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz Zihni Ural'ındır. 
ZİHNİ URAL (Çoruh) — Efendim, ben 

Şarlan arkadaşımın cevaplarmdaki bir nokta
ya kısaca işaret edeceğim. Dediler ki; «o za
man içinde bulunduğu Halk Partisi bu mev
zular üzerinde mademki senelerce durmuştur, 
Zihni UraPm benim de bu hususta konuştuğu
mu bilmesi lâzımdı.» Ben onu ispat edecek va
ziyette değilim. Ben, isnat etmek istediği ku
surların doğrudan doğruya eski devre raci ol
duğunu tarihleriyle göstermiş bulunuyorum. 
Nasıl ki ben tarihleriyle bu mevzuu o zamanki 
ele alınmış şeklini göstermiş bulunuyorum, 
kendilerinin de göstermesi lâzım idi. Bizi ikna 
etsinler. Bütün müzakereleri, kongreleri takip 
ettik. Biliyorsunuz Halk Partisi milletvekil
leri aynı zamanda kongrenin azaları idiler. 
Bizim de bulunduğumuz birçok kongrelerde 
arkadaşımızın bu şekilde bir ifadede bulundu
ğuna şahit olmadım. Onun için bu husustaki 
düşüncelerine iştirak etmiyorum. Kendilerinin 
ispat etmesi lâzımdı. 

Bir noktaya daha işaret edeyim. Sayın Dev
let Bakanı «Lâyikliğin anlaşılması için Demok
rat Parti programına konulan hükümler* Halk 
Partisi programından alınmıştır» yolunda, ifa
dede bulundular. ( « Hayır, hayır, yanhş» ses
leri). 

REİS — Devlet Bakanı. 
I DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 
| Zonguldak) — Sayın arkadaşımız benim ifademin 

tamamen aksine ifade ettiler. Burada ifadede bu-
I lunan arkadaşımız dedi ki; umumi müzakerelerde 
| lâyîkliği Halk Partisi programında bu şekilde 

tarif edildiğinden Demokrat Parti programında 
da bu şeldlde ele alındığını ifade ettiler, halbuki 

I böyle değil. Lâyiklik Halk Partisi programında 
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tarif edildiği için Demokrat Parti programına I 
alınmış değildir. Bu; memleketin ve milletin icap
larından olduğu için alınmıştır. Ayrıca Demok
rat Partinin programına koyduğu lâyiMiğin, dinî 
düşman telâkki etmiyen bir mânayı mutazammın 
olduğuna işaret ettim. 

REİS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili arka

daşlarım, dün akşamki konuşmamda, bir bütün 
olan dinî meseleleri diğerlerinden ayırmak lâ
zımdır, demiştim. Bir arkadaşım bana, bunu 
izah etmediniz dediler. Onun için mecburen huzu
ru âlinizi işgal ediyorum. (Kim demiş sesleri). 
Halil îmre zannederim. 

Şimdi, arkadaşlar lâyiklik mevzuu anlaşılmı-
yaeak bir mesele değildir. Allah île kul arasın
da, kulun vicdanı arasındaki münasebetleri te
mine bu Meclis kendisini salahiyetli tanımıyor de
mektir. Onu, bizatihi kurmuş olduğumuz Di
yanet İşleri müessesesi tedvîr eder. Geri kalan 
ahkâmı ulülemir olan, Büyük Millet Meclisinin 
tedvin ettiği kanunlarla tanzim edilir ve tatbikat 
safhasına intikal eder. 

işte arkadaşlar, burada bizim Diyanet İşleri
ne vereceğimiz diğer bir vazife daha vardır. Bü
yük Millet Meclisinin ahkâma ait çıkaracağı ka
nunları tatbik, dinen şayan olduğuna göre, ulül-
emre itaatin lüzumuna dair mânevi bakımdan, 
mânevi cepheden ayrıca Diyanet İşlerinin de bize 
yardım etmesidir. 

Böyle olursa ortada mesele kalmaz. Bu mü
esseseyi Devletin bünyesinden ayırmaya imkân 
yoktur. Lâyik Devlet müessesesiyle din müesse
sesini birbirinden ayırmak istersek hataya düş
müş oluruz. Farzedin ki, Diyanet işlerini muh
tar bir hâle getirdik. Bugün muhtar bir mües
sese olan üniversite Devletin bünyesinden bir 
parça değil midir? Dâva müessesenin ayrılması 
değildir, isterse Hükümetin emri altında olsun, 
isterse olmasın elverirki itikadata ve ibadata ait 
meseselere Devlet karışmasın. Biz beş vakit na
mazı altıya çıkaramayız, abdesti böyle alacaksın, 
nazamı şöyle kılacaksın, diyemeyiz, bunlara ka
rışanlayız. Yalnız ahkâma ait olan meseleleri 
ulülemir elan bu Meclis çıkarır ve yapar. Böylece 
mesele de bitmiş olur. 

RElS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Bölümlere geçilmesini oyunuza arz-
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 
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F. Lira 
201 Maaşlar 2 795 301 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 6 048 360 
RElS — Bölümle ilgili takrirler vardır. 
Okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Dianet işleri Reisliği 1953 yılı Bütçesinin 202 

nci bülüm 13 ncü maddesindeki hayrat hademesi 
ücreti olarak gerek Hükümetçe istenilen ve ge
rekse Bütçe Komisyonu tarafından aynen kabul 
olunan (5 537 460) liranın bütün vilâyetlerden, 
müezzin, imam ve hatip tâyini hususunda vâki 
talepleri karşılamak imkânını kısmen sağla
mak maksadiyle bu seneki kadroda kabul olu
nan beş yüz imam, hatip ye müezzin kadrosunun 
bir misline iblâğını temin ve mevzu tahsisata da 
(360 000) liranın zammedilerek (5 897 460) li
raya çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Balıkesir 
M. Iştın 
Afyon K. 

G. Yiğitbaşı 
Kars 

L. Aküzüm 
Kayseri 

I. Berkok 
Maraş 

A. Bazdağ 
Ağrı 

H. öztürk 
Tokad 

A. Gürkan 
Burdur 

M. özbey 
Seyhan 
Z. Eker 

içel 
S. Inankur 

Niğde 
N. Bilge 
Ankara 
ö. Bilen 
Balıkesir 

M. Emiroğlu 
Manisa 
Ş. Ergin 

Kayseri 
I. Kirazoğlu 
Balıkesir 
Y. Pelvan 

izmir 
N. Incekara 

Bolu 
Z. Danışman 

Ankara 
S. Benli 

Maraş 
A. Kadoğlu 

Rize 
K. Balta 

Çankırı 
K. Atakurt 

Eskişehir 
E. Baysal 

Maraş 
M. özsoy 

Denizli 
E. Şahin 

Kastamonu 
S. Kantarel 

Çoruh 
M. Bumin 
Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
N. Kirişcioğlu 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Çankırı 

K. Arar 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Maraş 

G. Kmoğlu 
Bolu 

V. Yöntem 
Sivas 

R. öçten 
Bolu 

t. Gülez 
Kocaeli 
E. Alican 
Balıkesir 
S. Başkan 

Zonguldak 
S. Başol 

Kastamonu 
Z. Termen 

Konya 
S. S. Burçak 

Aydın 
Ş. Hasırcı 
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Aydm Trabzon 
N. Geveci M. Goloğhı 

Urfa Balıkesir 
H. Oral M. Tuncay 
Bilecik Afyon K. 

î. Âşkın S. Kerman 
İsparta Samsun 
T. Tola M. özkefeli 
Balıkesir Kocaeli 
V. Asena H. Türkkan 

Muğla Samsun 
Y. Başer Ş. Uluçay 
Trabzon Erzurum 

R. Tarakçıoğlu B. Dülger 
Erzurum Çoruh 

S. Erduman M. Güney 
Okunamadı 

17.11.1953 
Yüksek Reisliğe 

Diyanet İşleri Bütçesinin 202 nci faslının 
13 ncü bölümüne 1.733 aded 60 lık hayrat ha
demesi kadrosunun beherine 15 şer lira aylık 
zammedilebilmesi için 311 940 lira ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara 
D. Talât Vasfi öz 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu 

Niğde 
Halil Nuri Yurdakul 

Bilecik 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

Kayseri 
Ali Rıza Kılıçkale 

Aydm 
Lûtfi Ülkümen 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 

Bolu 
Mithat Dayıoğlu 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

Elâzığ 
Şevki Yazman 

Muş 
EL Dayı 
Seyhan 

Arif N. Asya 
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Çoruh 

M. Bumin 
Burdur 

Mehmet özbey 
Ankara 

Cevdet Soydan 
İsparta 

Reşit Turgut 
Sivas 

Şevki Ecevit 
Kırşehir 

Elvan Kaman 
Bilecik 

Talât Oran 
Kütahya 

Remzi Koçak 
Ankara 

Ramiz Eren 
Konya 

Ali Rıza Ercan 
Tunceli 

Hıdır Aydın 
Giresun 

Hamdi Bozbağ 
Tokad 

Halûk ökeren 

Urfa 
C. öncel 

Elâzığ 
S. Ergene 

Konya 
P. Ağaoğlu 

Antalya 
B. Onat 

Kona 
H. Aydıner 

Tokad 
M. önal 
Kocaeli 

H. Başak 
Çanakkale 
ö. Mart 

Okunamadı 

Denizli 
Dr. Baha Akşit 

Afyon 
Gazi Yiğitbaşı 

İsparta 
Dr. İrfan Aksu 

Çoruh 
A. Rıza Sağlar 

Kütahya 
S. Süruri Nasuhioğlu 

Bolu 
Zuhu*şf Danışman 

Gazianteb 
Süleyman Kuranel 

Erzurum 
Mustafa Zeren 

Bingöl 
F. Fikri Düşünsel 

Elâzığ 
S. Ergene 

Konya 
H. Aydıner 

Erzurum 
Rıza Topçuoğlu 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

Ankara 
Hamdi Bulgurlu 

Ankara 
Dağıstan Binerbay 

Ankara 
Abdullah Gedikoğlu 

Sivas 
Hüseyin Yüksel 

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu 

Denizli 
Fikret Başaran 

Kayseri 
1. Berkok 

Konya 
Sıtkı Salim Burçak 

Niğde 
F. Köşkeroğlu 

Giresun 
Hayrettin Erkmen 

Kütahya 
Mecdet İlkin 

Sivas 
Nâzım Ağacrkoğhı 

Okunamadı 

REİS — Takrir hakkında söz Talât Vasfi 
öz'ündür. Buyurun . 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, 1953 senesi Bütçesinde hademei 
hayrata sırasiyle zamlar yapıldığı halde maa
lesef geçen sene kadrosunda yer alan 1.733 ta
ne altmış lira ücretli hademei hayrat bu zam
lardan istisna edilmiştir. Raportör arkadaşım
la temas ettim, kendileri geçen sene zam gör-
gördükleri irin bu sene de ayrıca zam almaları
nın doğru olmadığı kanaatini izhar buyuurdular. 

Diyanet isteri bütçesinin müzakere safahatı 
göstermiştir k)i: Hademei hayratın durumu haki
katen fecidir. Bir neHriim olarak huzurunuzda ar-
zedeceğim hususat reylerinizi vermeye âmil ola-€ 
çaktır. Bu bedbaht insanların ailevi durumları
nı yakîneh biliyorum, açdırlar, perişandırlar, 
hastalarına baktıracak durumda değildirler, el 
açma durumundadırlar Yüksek Meclisten bu 
16 liralık zammı esirgememesini esaslı müşahe
delerime istinaden bilhassa istirham ediyorum. 
(Reye, reye sesleri). 
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REİS —. Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, her iki takririn muhtevası da 
çok doğru, çok yerindedir. Hademei hayrat de
diğimiz dinî müesseselerde hizmet eden bu vatan
daşların halleri, ailevi durumları çök perişandır. 
Bunların malî durumlarını ve Diyanet İşleri 
Bütçesindeki yerlerini diğer müesseselerde çalışan 
vatandaşİarmki ile mukayese etmeye utanırım. 
yüzlerce cemaatin arkasında namaz kıldığı ada-
mm eline geçen para, çok defa bir odacının eline 
geçen paradan azdır. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) - Çok defa de
ğil, her zaman, daima. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Bun
ların lâyık oldukları refah seviyesine ulaştırıl
malarına imkân yoktur. 

SUAT BAŞOL (Zonguudak) — Açlıktan öl
mesinler kâfi... (Gülüşmeler). 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Bâzı 
hususlarda bâzı kombinezonlar bulunmuş, bir ca
minin imamı meselâ aynı zamanda bir müftülük 
dairesinde müsevvittir, kâtiptir. Böyle iki maaşı 
birbirine ekliyerek bazan kıt kanaat karnını do
yurabilecek bir hale gelmiş bulunanlar vardır. 
Fakat maalesef Diyanet İşleri Riyaseti bunları 
takviye edeceğine baltalamaktadır arkadaşlar. 

Bâzı şeyler vardır; meselâ bir vazifesi Çatal-
cada bir vazifesi de İstanbul'dadır. Bunu telif 
etmeye imkân yoktur. Bunuun hakkında yürüt
tüğü hükme de bir şey söyliyeceğim yoktur. Fa
kat bâzı vaziyetler vardır ki, imamlık yaptığı ca
mi buradadır, vazifesi buluunan müftülük daire
si elli altmış metre ötededir. Bu iki vazife ceme-
dilemez demiş, bunu bölmüş ve adamın nafaka
sının yarısını almıştır. Halbuki nizamnameleri
nin galiba 28 nci maddesi sarahaten buna cevaz 
vermektedir. Bu hususta müracaatım da vâki 
olmuştur. Fakat nasıl sÖyliyeyim, inisiyatif, ora
da biraz eskimiş ve bu işin mütehassısı olmuş, en 
hafif 'tâbirle, ikinci üçüncü derecedeki memurla
rın elindedir. B,u mesele üzerinde Muhterem 

*Reisliğin ehemmiyetle ve dikkatle durmasını ar-
zederim efendim. (Reye, reye sesleri). 

REİS — Komisyon Sözcüsü Refet Aksoy. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK

SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, Diyanet 
İşleri hizmetinde bulunan hayrat hademeleri
nin kadrosunun tezyidi ve halen istihdam edi-
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I lenlerin ücretlerinin artırılması hakkında ve

rilmiş bulunan takrirler üzerinde maruzatta 
bulunacağım ama, cesaretim münkesirdir. Ön 

I safta bulunan müdafilerin gösterdiği vaziyet
ler bunu şiddetli surette müdafaa edeceklerini 
göstermektedir ki, bu hal bana kâfi derecede 
cesaret vermemektedir. Buna rağmen komisyon 
namına görüşümüzü arzedeceğim. Takdir yük
sek heyetinizindir. 

Arkadaşlar, Diyanet İşleri hizmetinde çalışan 
hayrat hademeleri yakın zamana kadar, hattâ 
katiyetle ifade edebilirim ki, iktidarımızın işe 
başladığı tarihe kadar Devlet eli ile idare edi
len bir şube değildi. 

REİS — Refet Beyefendi duyulmuyor, lüt
fen biraz yüksek sesle... 

REFET AKSOY (Devamla) — Bu hademei 
hayrat bir zamanlar Evkaf İdaresinde idi. Ev
kaf İdaresi bunların ücretlerini bütçesinden de
ğil, vakıfın gelirinden veriyordu. Evkafın son 
aldığı şekli hepiniz biliyorsunuz; birçok camile
rin imam ve htibini besliyemiyecek bir hale 
geldi. Birçokları açıkta kaldı. Bu hali pürme-

- lâli gören iktidarımız, camilerin imam, hatip ve 
müezzinlerini Devlet kadrosunun içine aldı. 
Bunlar ücretli müstahdemdir. Fakat Devletin 
ücretli memurlarından durumları biraz ayrıl-

I maktadır. Şimdi o kadrolarda Devlet bunları 
besliyor. 1951 - 1952 yıllarında Diyanet İşlerin-

I de istihdam edilen cami hayrat hademeleri kad
rosuna 19, 1951 de 304, 1952 de 950 ve bu sene 

I de 500 ki, ceman 1721 tane imam, hatip ve mü-
I ezzin eklenmiş bulunuyor. Bunların maaşları as-
j gari olarak 60 lira, âzami olarak 150 liradır. Bu 
I sene 500 eklenmişken teklif edilen takrirler ye

niden 500 daha eklenmesinin bütçeye tahmil ede-
I ceği külfeti takdirinize arzederim. Bence, bunu 
I kademe kademe yapacak olursak daha iyi olur ve 
I günün birinde bu mesele tamamiyle ortadan kal

dırılmış olur. Raporumuzda da arzettiğimiz veç
hile, bugün memlekette 20 429 cami ve 4 702 mes
cit var. Bunların hepsini Devlet babanın omuzu-

I na yükletmek biraz garip olacaktır. Bunu, zama-
I nma bırakmak daha iyi olur. 
I 60 lira ücret alanların ücretlerinin artırılma-
I sı keyfiyetine gelince; bunlar geçen sene tâyin 
I edilmişlerdir, geçen sene tâyin edilmiş olmaları-
I na ve aradan da bir sene geçmiş bulunmasına 
I rağmen bunlara yeniden zam yapılması mevcut 
I Teadül Kanununa uymayan bir şeydir. Teadül 
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Kanununa göre Devlet memurları üç senede bir 
terfi ederler, bunlar memur değildir ama ne de 
olsa bunların terfilerinin de Teadül Kanununa 
göre gitmesi Devlet umurunda teamül halinde
dir. Biz buna taraftarız, takdir yüksek heyetini
zindir. 

REÎS —- Muhit Tümerkan. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 

bu mevzuun bir noktasına temas ve Memurin Ka
nununa tâbi olmıyan bu gibi hizmet erbabının 
hususi çalışma durumlarını mevzuubahis edece
ğim. Bunlar sabah namazı için erken saatlerde 
kalkmak ve öğle, ikindi, akşam ve yatsı zaman
larında vazife görmek mecburiyetinde bulun
duklarından diğer saatlerde hemen, hemen ser
besttirler. Bunların, sade Devletten alacakları 
para ile hayatlarını idame ettirmelerine imkân 
yoktur. Evvelce bunlardan bâzısı, meselâ sabah 
namazı kılındıktan sonra öğleye kadar boş kalan 
zamanlarında, ve diğer saatlerde bâzı yerlerde 
hayatlarına 3 - 5 kuruşluk ek temin edecek işler
de çalışıyorlardı. Zannediyorum ki, idari bir 
kararla, bu, menedilmiş bulunuyor, önümüzde 
duran bu takrirle, Hazinenin külfetini artıra
cak bir ekleme yapmış olsak da - ki, teklif çok 
yerindedir - (Bravo sesleri) bu idari karar yine 
bir ıslah yapılmasının Hükümetçe nazara alın
masını arz ve teklif ediyorum. (Bravo sesleri) 

KAZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar; komisyon sözcüsü Sayın Refet Aksoy 
Arkdaşımızm kürsüye çıkarken, umumi temayü
le mazhar olan, bütçeye büyük bir külfet değil 
gayet mütevazı bir rakam ekliyen bu teklife mu-
araza göstereceğini asla aklıma getirmemiştim. 
Asgari 60, âzami 150 lira ücret alan ve benden 
evvel konuşan arkadaşların da gayet açık ola
rak belirttiği gibi, çok ahvalde, hakikaten te 
seül derecesinde ve hepimizin millî vicdanında 
sızılar husule getiren hademei hayratın refahı 
değil, ancak bugünkü şartlar altında, mini mini 
de olsa, kendilerini istikbale daha emin bir ba
kışa sevketmek maksadiyle tanzim edilen bu iki 
takririn hakikaten Yüksek Meclisin takdirine 
lâyik ve hattâ üzerinde konuşulmaya bile değ
mez bir mevzu olduğunu arzederek, bendeniz de 
arkadaşlarım gibi bu takririn kabulünü rica 
ederim. 

REÎS — Ahmet Gürkan. (Reye reye Bes
leri). •• 
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AHMET GÜRKAN (Tokad) — Vazgeçtim. 
REÎS — Efendim; 202 nci bölümün 13 ncü 

maddesindeki imam, hatib ve müezzin kadrosuna 
bir misli ilâvesi maksadiyle 360 bin liranın ek
lenmesine mütedair olan önergenin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oyunuza arzedeceğim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir 

Keza 202 nci bölümün 3 ncü maddesindeki 
nademei hayrat ücretlerine 15 er lira eklenmesi 
maksadiyle 311 920 lira ilâvesine mütedair olan 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 
Bu iki önerge bölümü ile tetkik edilmek üzere 
komisyona iade edilmiştir. (Alkışlar). 
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4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasîyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yanılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS—-Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posra, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS —Kabul edenler.., Etmi-

Lira 

197 480 

481 698 

3 000 

12 950 

167 000 

8 000 

15 700 

— 669 — 
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yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Memur ve hayrat hademesinin 
kurs genel masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS —Kabul edenler.;. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

43 000 

129 000 

32 000 

5 600 

15 000 

42 410 

1 500 

2 000 

B — Tapu ve Kadastro 
Bütçesi. 

Umum Müdürlüğü 

REÎS — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğü Bütçesine geçiyoruz. 

Söz, C. H. Partisi Meclis Gurupu adına Zihni 
Betil'indir. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokad) r Sayın arkadaş
larım; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen 1953 
yılı Bütçesi, 1952 yılı Bütçesine nazaran 4 474 626 
lira fazlalıkla, 16 503 049 liradır. Bu artışa 
muayyen konular üzerinde de olsa, hizmetin ge
nişletilmesini sağlıyacağı için, memnunlukla 
karşıladığımızı arzetmek isterim. 

Tapulama ve kadastro konularının büyük 
önemi, halkımızın tapu idarelerine karşı olan 
ardı arkası kesilmiyen şikâyetleri malûmunuz
dur. Bu itibarla, bu kürsüden geçen yıl da ar-
zettiğimiz gibi. Tapu ve Kadastro Genel Mü-
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dürlüğü için, ihîyaçlan karşılayacak şekilde yeni 
bir kuruluş kanunu hazırlanmasını, iyi vasıflı 
personel yetiştirilmesine ve bunların fennî bü
tün vasıta ve aletlerle teçhiz edilmesine daha 
fazla itina olunmasını, tapulama ve kadastro işle
rinin bütün yurtta kısa zamanda bitirilmesi mak
sadını güden ve esaslı etüde istinat eden bir plân 
yapılmasını, kayıtlardan intikal ve ferağa kadar 
bütün muamelelerin sadeleştirilmek suretiyle ye
niden tanzim olunmasını, eski harflerle yapılmış 
kayıt ve muamelelerin süratle Türk harflerine 
çevirilmesîni temenniye şayan buluruz. (Bravo 
sesleri). 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, Demokrat Parti iktidarı, zirai kal
kınmaya vermiş olduğu ehemmiyetle mütenasip 
olarak Tapu Kadastro işlerini de iki misli, üç mis
li dört misli artırmış bulunmaktadır. Bugüne ka
dar alman tedbir ve tertiplerle aşağı yukarı 
320.000 kilometre kareden ibaret olan harita ve 
kadastrosu alınması icabeden yerlerin, eski sis
temle, eski usullerle ancak 25-30 senede ikmali 
mümkün görülmekte idi. îki seneden beri Yüksek 
Meclisin temayüllerine uyarak Tapu Kadastro 
Umum Müdürlüğü çok ciddî çalışmalarla yeni 
bir sisteme teveccüh etmiş bulunmaktadır. Ama 
bu sistem tam mânasiyle bütün teçhizat ve terti-
batiyle tekemmül etmiş bir vaziyete maalesef he
nüz gelmiş değildir. Şimdiye kadar doğrudan 
doğruya normal sistemle alınmakta olan harita
lar bundan böyle havadan ve tayyare ile alınmak 
suretiyle gerek sürat bakımından ve gerekse ma
liyet bakımından büyük bir reforma doğru gidil
miş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar arazi üzerinde yapılmakta olan 
sistem ile öbür sistem arasında aşağı yukarı ma
liyet bakımından dokuz misli, sürat bakımından 
ise on iki misli lehte bir fark bulunmaktadır. Bu 
yeni sisteme tetabuk ve tevafuk edebilmek için 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü eleman mevzu
unda yepyeni b'ir mevzua teveccüh etmiş ve İs
tanbul'da teknik okulda havadan harita almak 
için aerofotoğrametri sistemine göre yepyeni ele
manlar yetiştirilmesi yoluna gitmiştir. Her sene 
15-20 kadar eleman yetiştirilmiş olacaktır. 

Şimdi bu iki sistem arasında rakamların mu
kayeselerini müsaade ederseniz izah etmek isterim. 
Geçen sene Eskişehir ve Haymana mmtakalann-
da havadan birer tecrübe yapmışlardır. Fakat 
bu sene Bütçe Komisyonumuz bu hususu nazarı 

560 
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dikkate Almak suretiyle 35a ÛÛO lira tahsisat ayı
rarak bir tayyare almmaaını sağlamış bulunmak
tadır. Biatçe Komisyonunun bu görüşüne teşek
kür, .ederiz. 

: 1952,senesi içerisinde Haymana ve Eskişehir '-
de yapılan tecrübeler, Haymana bölgesinde bir 
İngiliz uçağı tarafından alınaır .resimlerle iki bin 
poşeti ihtiva eden Selâmetti Köyünün arazisi 
üzerindeki içler bir haftaca ikmal ve mevcut 
kıymetlendirme aletleriyle keza bir hafta zarfın
da ikmal edilmiştirİri ortalama günde 135 gay-
rimfiiıkuliin.4ıaıitaya müstenit tesbiti, kıymetlen
dirmesi, haritaya J*aptı we tescili mümkün ol-
naaştur. 

.Aynı suretle Eskişehir'in bâzı'köylerinin el
de edilen foto plânları üzerinde de tatbikata ge
çilerek 1848 ,paneli ihtiva eden üç köyün dört 
ekiple tapulaması, ikmal edilmiştir. 

Kısaca izah edilen bu: çalışmalara göre zaman 
venmasraf ^bakımından «ski klâsik sistemle yeni 
aero»fotogrametriisistemi arasında yapılan mu-
kaytsede ae^o-fûtogrametri sisteminde bir parse
lin ortalama maliyeti 147 Jraruş, bir dönümün 5.7 
kuruştur. Beımî^esbit için mühendis ve tekni-
»ye^.ortalama.olarak bir günde 130 parsel tes-
bât etmektedir. Eski klâsik sistemde bir teknisi-
yen İ35 dönümü ihtiva eden 10.7 parsel tesbit 
ediyor. 

Her ikHaetodun maliyet bakımından muka
yesesi, fotogrametri olarak, masraflar dâhil, bir 
parsel 143 'kuruştur. Takeometrik olarak bir par
sel, bütün masraflar dâhil, 1307 kuruştur. 

Yeni sistemle 13 İkaya mal olan eski sistem
le 143 lira tutmaktadır. Keza eski' sistemle 25-
30 senede ikmal edilecek bütün Türkiye'nin ta
pulama işi yeni sistemle 8 senetle ikmal edilebile
cektir. Yalnız bunun şartı; tam ve metodik bir 
şekilde çalışmak için eleman kadrosunun tamam
lanması ve diğer noksanların ikmali icap etmek
tedir. 

Türkiye'deki gayrimenkul adedi 40 milyon 
olarak tahmin edilmektedir. Bu vaziyete göre 
540 postanın sekiz senede hâli faaliyette bulun
ması icap etmektedir. Eski sistemden yeni sis
teme geçmekte büyük bilgiler göstermiş bulu
nan JFapu Kadastro Umum Müdürlüğü persone
line, elemanlarına huzurunuzda teşekkür etmeyi 
bir vazife bilirim. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Bir posta 
kaç kişidir? 
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HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Arzede-

ceğim efendim. 
Bugün 396 posta harekete geçirilmiş bulun

maktadır. 40 milyon gayrimenkul için 540 pos
ta faaliyette bulunursa bir günde yapılacak 
parselasyon adedi : Günlük muhassala 540 X 
60 = 32 400 dür. Yani günde 32 400 gayrimen
kulu tapulamak imkânı hâsıl olacaktır. Senelik 
mesai günü yani arazide çalışılacak gün 200 gün 
olarak hesap edildiğine göre 32 400 X 200 = 
6 480000 gayrimenkulu bir senede tapulamak 
mümkün olacaktır. Elimizdeki gayrimenkul ade
di 40 milyon olduğuna göre bu iş 40 / 6,48 = 7 
senede tamamlanacak demektir. 

Arkadaşlar, bu esaslı ve teknik malûmatı 
verdikten sonra düzeltilmesi icap eden bir has
talıktan bahsetmeyi memleketimizin menfaat
leri icabından addetmekte olduğum için vazi
fe saydım : 

Bugün harita işleri ile meşgul olan birkaç 
müessesemiz vardır : Bunlardan birisi Harita 
Genel Müdürlüğüdür ve bir askerî teşkilâttır. 
Bunun esas vazifesi 1/ 25 000 mikyasında askerî 
haritalar yapmaktır. Ama bu müesseseye, gerek 
Nafia Vekâleti Karayolları Teşkilâtının, gerekse 
Ziraat Vekâleti Orman İdaresinin birtakım ve
kâletlerin tensibile vazifeler verilmektedir. Ya
ni Harita Umum Müdürlüğü kendi vazifelerine 
zamimeten bir tarafan Nafıa Vekâletinin diğer 
taraftan orman ve mümasili idarelerin işlerini 
de üzerlerine almaktadır. Beri taraftan*Tapu Ka
dastro Umum Müdürlüğü de 1-H500; l-r-1000 
1 -r- 2000 e kadar inen haritaları almak vazife
siyle de vazifelidir ve mükelleftir. Burada bu 
üç müessese koordine edilmediği için Harita 
Umum Müdürlüğü askerî görüşle/ diğer taraf
tan Nafıa Vekâleti kendi programlarına göre 
iş istemektedir, öte taraftan diğer mü«*«^eler de 
istedikleri zaman ve miktarda bu işleri yaptır
mak istemektedirler. Zihniyetleri birbirine inti
bak etmemektedir. 

Sayın Başvekil de buradadır. Memleket na
mına bu işin Başvekâlete bağlı bir umum müdür
lük şekline ifrağını Hükümetimizden ehemmiyet
le istirham etmekteyim. Bu şekilde hem teknik 
eleman, hem fennî malzeme bakımından istifade 
olacaktır. Mselâ iki tayyare Harita Umum Mü
dürlüğüne, bir tayyare Tapu Kadastro için alın-
m akadır. Bu üç tayyre bir elde bir kafada topla
nırsa sırasında askerî makamatm askerî harita-

- « a -
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larmı, taraşında Nafıanın istikşaf haritalarını, 
sırasında su işlerinin kurutma ve sulama mevzu
undaki büyük haritalarını yapabilirler. Tapu
lama işini bu suretle 6 seneye indirmek imkânı 
da hâsıl olacaktır. Eskiden 25 - 30 senede yapıl
ması düşünülen bir işi 5 - 6 sene gibi kısa bir za
manda halletmek suretiyle toprak reformumuza, 
zirai reformumuza da tamamen ayak uydurmuş ve 
vatandaşların toprak ihtilâfı, hudut ihtilâfı yü
zünden bir birlerine girmelerine mâni olmuş ola
cağız. Bu bakımdan Tapu Kadastro Umum Mü
dürlüğünü bugüne kadar olan çalışmalarından 
dolayı tebrik ederken, bu yeni temennimize de 
Hükümetimizin intibak edecek bir formül balma
larını istirham ediyorum. 

REİS — Efendim, Tapu Kadastro Bütçesi 
hakkındaki konuşmaların 10 dakika ile tahdidi 
hakkında bir takrir vardır. («niçin hepsi için 
değil?» t esi eri). 

özür dilerim, tekmil bütçe müzakerelerinin, 
konuşmalarının 10 dakika ile tahdidi hakkında 
bir taleptir. 

Yüksek Reisliğe 
Vaktin müsai'tsizliği dolayısiyle bütçe müza^ 

kerelerinde konuşmaların 10 dakikalık müddetle 
tahdidini &rz ve teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Agâh E rozan 

REİS,»— önerge bütçe müzakerelerinin 10 
dakikalık müddetle tahdidine mütedairdir, öner
geyi oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

Mehmet özdemir buyurun. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, memleketimizin en mühim dert 
ve meselelerinden biri de şüphesiz tapu ve ka
dastro işidir. Tapu olmamasından kavgalar çık
makta, ihtilâflar zuhur etmekte, cinayetler ya
pılmakta velhasıl birçok karışıklıklar vâki olmak
tadır. Tapu olmadığından dolayı banka da tam 
kredi açmamaktadır. Bu iş içtimai bünyemîzde 
yaralar açmaktadır. Bu lâzımeyi gören Tapu - Ka-
dasro Genel Müdürlüğünün bu sene 4,5 milyon 
lira raddesinde bir zam yapmak suretiyle ihtiyaç
ları süratle karşılamak için attığı adımdan dolayı 
bilhassa teşekkür ederim. Bütün gezmiş oldu
ğumuz köylerde bize ilk olarak akseden şikâyet, 
hudutların sabit ve mazbut olmaması, tapula-
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I rınm bulunmamasıdır. Bunu ne kadar kısa bir 

zamanda halledebilirşek memleketin ihtiyaçla
rını o kadar iyi olarak karşılamış olacağız. Be
nim temennim, bu yolda atılan adımların ve alı
nacak tedbirlerin isabetli ve hayırlı olmasıdır. 

REİS — Sedat Barı. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem ar

kadaşlarım, tapulama mevzuu üzerinde iktida
rımızın iki buçuk seneden beri göstermiş olduğu 
gayretler hakikaten her türlü takdirin fevkm-
dadır. Büyük bir hamle ile girişilen işler ileri 
merhaleler kaydetmişse de bendeniz bu gayret
lere rağmen mühim bir eksik tarafın mevcudi-

I yetini 1951 Bütçesinde ortaya koymaya çalış
mıştım. G-erek 1951, gerek 1952 ve gerekse bu se-
neki bütçede Bütçe Komisyonunda bu işi ehem
miyetle mevzuubahis ettim. Memnuniyetle gör
mekteyim ki ; Hükümet üç seneden beri üzerin
de ısrarla durulması icabeden noktayı şimdi 
ele almış ve Kanun teklifi ile Yüksek Meclisin 
huzuruna gelmeyi kabul etmiş durumdadır. 

Üzerinde ısrar ettiğim mevzu şu idi : Tapu
lama Kanununun 13 ncü maddesi bizim tapula
ma işlerinden beklediğimiz neticeler hakkında 
müspet bdr vaziyeti ortaya koymaya müsait de^ 
ğildir. 13 ncü madde; 10 seneden beri malik 
sıfatiyle fasılasız, nizasız bir yer zilyed olan 
şahsa, hiçbir miktarla mukayyet olmaksızın, 
araziyi iki şahidin ifadesiyle temlik ediyordu. 
Başka hiçbir delil ve vesika talep letmiyorclu. 

I Halbuki biliyorsunuz arkadaşlar; iki şahit bul
mak pek kolay olduğundan, yer yer 2 - 3 sene iş
lenmiş bulunan arazi bir yağma halinde Hazine
nin elinden çıkıp gidiyordu. Nihayet iki şahit 
göstermek suretiyle gayrimıeışru olan bu iktisap 
meşrulaştrrılıyordu. 

Şimdi memnuniyetle görüyoruz ki, haki-
I katen Hükümet bu eksik olan kısmı doldur

muş ve bu hususta bir tasarı hazırlıyarak Mec
lise sunmak durumuna gelmiştir. Bendenizin 
istirhamım, bu tasarının bir an evvel kanunlaş
tırılmasının teminidir. 

I FERÎD MELEN (Van) — Bendeniz ufak 
bir temennide bulunmak üzere söz aldım. 

Malûmu âliniz, tapulama komisyonları ge
zici olarak vazife görmektedirler ve kuruluşla
rına göre bu komisyonlara birer hâkim veril
mektedir. Fakat tatbikatta, birçok yerlerde 
vazife gören bu komisyonların hepsine hâkim 

i tâyin edilemediği için bunların faaliyetleri bu 
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yüzden aksamaktadır. Bunun bir misalini se
çim çevrem olan Erciş'ten vermek isterim. îki 
yıldan beri faaliyette bulunan bu ilçedeki ko
misyon hâkimsizlik yüzünden i§ göremiyor. 
Valinin ifade ettiğine göre bir yılda 200 ihti
lâf zuhur etmiş, fakat bu ihtilâfları halledecek 
hâkim tâyin edilmediği için, dâvalar asliye 
hukuk mahkemesine intikal etmiş ve bu dâva
lardan ancak 18 tanesi intaç edilmiş. Hâkim 
verilemediğinden dolayı birçok yerlerdeki ko
misyonların faaliyetleri müsmir olmuyor. Te
mennim, bu komisyona ve hâkimsiz bulunan 
diğer komisyona hâkim verilmesidir. 

ŞEVKİ ECEVÎT (Sivas) — Arkadaşlar, bu 
genel müdürlüğün mesaisi üç yıldan beri bü
tün yurt dâhilinde takdire şayan bir haldedir. 
Yakından takip ediyoruz, hakikaten güzel ça
lışıyor, ileriye doğru hamleli bulunmaktadır, 
her bakımdan hâdiseleri gayet iyi kavramıştır. 
Ancak bendenizde bir endişe vardır, bunun iza
hını rica etmekteyim. 

Bu endişem şudur : Tapulama yapıldıktan 
sonra bunun muhafazası keyfiyeti vardır. Han
gi metot, hangi şartlar içerisinde ve gelecek 
yıllarda bu tapulama ikmal edildikten sonra 
nasıl muhafaza edilecektir? Bunun için alınmış 
bir tedbir var mıdır? Tapulama yapmak elbet
te çok lâzımdır. Fakat muhafaza etmek de 
şarttır. Gelecek senelerde, meselâ 50 sene 
sonra, bu yaptığımız işin esaslı olarak muhafa
zaya tâbi tutulması ve devamlı bir halde bu
lunması için gereken tedbirlerin alınması mu
vafık olur kanaatindeyim. Bu husustaki alına
cak kararın şeklinin izahını rica etmekteyim. 

Raportör arkadaşımızın raporunda iki te
mennisini gördüm. Bunun birisi Teşkilât Ka
nununa temas etmektedir. Yani bugünkü ge
nel müdürlüğün, içinde bulunduğu Teşkilât 
Kanununun kifayetsiz olduğu, yenisinin ted
vini raportör arkadaşımız tarafından da te
menni olunmaktadır, bendeniz de bu temenni
ye iştirak ediyorum. Çünkü bugünkü Teşkilât 
Kanunu o teşkilâtta çalışan memur arkadaşla
rın arzu ettiğimiz şekilde mesailerinden fayda
lanmak imkânını temin edememektedir. Bu 
itibarla genel müdürlükten ve Başbakanlıktan 
bu Teşkilât Kanununu çok lüzumlu bir dâva ola
rak ele almasını ve Meclise sunmasını bende
niz de şayanı temenni görürüm. 

tkinci bir temenni daha var: Vilâyetlerde mu-
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i amele görmüş olan tapu senetlerinin ve kayıtları-
| nm bir nüshası, malûm olduğu üzere merkeze gön

derilmekte ve bunlar merkezde muhafaza edil
mektedir. Hakikaten yurdumuzun şu veya bu 
köşesinde bir yangın, bir sel baskım veya her 
hangi bir tahribat olursa, kayıtları merkezden 
yenilemek elbette lâzımdır. Bu itibarla rapor. 
tör arkadaşımızın raporunda çok haklı olarak 
belirttiği gibi, merkezde modern bir tesisat ya
pılmak suretiyle, bir arşiv binası elde edilerek 
bu kayıtların muhafaza edilmesi bir zarurettir. 
Bütün memleketi ilgilendiren bu kayıtların mu 
hafazaşı bakımından zaruri olduğunu ve bunun 
bir an evvel ele alınıp filiyata inkılâp ettirilme
sini bendeniz de temenni etmekteyim. Mâruzâtım 

• bunran ibarettir. 
REİS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 

yoktur. Hükümet veya komisyon konuşacak mı? 
DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT 

(Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarımızın 
bizden sordukları noktalardan bir tane
si ; tapulama komisyonlarında hâkimlerin bulun
mayışıdır. 

Son zamanlarda bu boşluk doldurulmuş ve 
yeni hâkimler tâyin edilmiş bulunmaktadır. Bu
nunla beraber geçende kabul buyurulan bir ka
nunla kadromuzda ancak 32 hâkim bulunmak
tadır. 50 komisyon faaliyette bulunmaktadır ve 
yeni komisyonlar da ihdas edilmekte olduğun
dan bu tezayüt ile mütenasip hâkimlerin tâyin 
edilebilmesi için hazırladığımız bir kanun lâyi
hası Maliye Vekâletince tetkik edilmektedir. 

I Bu itibarla her komisyona birer hâkim verilmesi 
cihetine gidilecektir. Halen bu muameleler ta
kip edilmektedir. 

İkinci soru kadastrosu ikmal edilen mahal 
lerde kadastronun idamesi bakımından tahav-
vülâtm sureti icrası hakkındadır. Vâki olan ta-
havvülât mahallerinde günü gününe takip edil
diği gibi bunlar merkezde mevcut kopyalar üze
rinde Umum Müdürlükte tesbit edilmektedir. Bir 
arşive lüzum gösterdikleri için milletvekili ar-
arkadaşlarıma ben de teşekkür ederim. Hakika
ten Bakanlık ve Umum Müdürlük bu lüzum ve 
ihtiacı duymaktadır. Ancak gelecek sene bütçe
siyle bunu teklif etmek yoluna gideceğiz. 

Sedat Barı arkadaşımızın söylemiş olduğu 
noksanlık, zaten kendilerinin de teşekkürle if a-

I de ettikleri gibi, ikmal edilmektedir. Bakanlık 
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bunu dolduracak bir kanun tasarısı hazırlamış
tır. Hükümetten ve Büyük Meclisten geçtikten 
Soriri btf cihet doldurulmuş olur. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Bugünkü 
metotle tapulama işi kaç yılda bitecektir? 

DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) —Bugünkü metotla iki senede bir 
milyon 400 bin hektar işlenebilmektedir. Halbu
ki, aşağı yukarı 40 milyon hektar arazi mevcut
tur. Bunu bir nispetle ifade etmek lâzımgelirse 
tapulamanın 30 sene devam etmesi icabedecektir. 
Ama, Himmet ölçmen arkadaşımız gayet güzel 
ifade ettiler ve teferruatlı malûmat verdiler; 
Şimdi bu mütekâmil sistemi memleketimizde de 
tatbiki yoluna girmiş bulunmaktayız. Bu ha
vadan fotoğraf almak suretiyle tapulama için 
gerekli haritaların tanziminde zaman ve mas
raf itibariyle büyük tasarruflar yapılacaktır. 
Bütçe komisyonunun kabul ettiği bütçe tasarı
sına göre bu esas kabul edilmiştir. Bunun için 
lâzımgtelen tahsisat verilmiş ve bir tayyare alın
ması esası kabul edilmiştir. Bundan sonra 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kendi ala
cağı tayyareyle ve diğer taraftan hava kuvvet
lerinin müşterek mesaisiyle ölçme işleri havadan 
alınacak fotoğraflarla yapılacaktır. Şimdiye 
kadar Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 
tayyare kullanması gibi hususlarda bâzı askerî 
makamlar müşkülât çıkarıyorlardı. Halen bu 
mahzur kaldırılmıştır. Bilhassa Sayın Başba
kan bu gibi tereddütlerin izalesi ve sivil ma-
'kamların dahi diğer medeni memleketlerde ol
duğu gibi tayyare istimal ederek lâzımgelen fo
toğrafları almalarına gereken müzahereti temin 
buyurmuşlardır. 

REÎS — Muammer Bey, görüşen hatiplerin 
siz yalnız görüşlerine cevap veriniz. Suallerine 
bilâhara cevap verirsiniz. 

DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Pekâlâ efendim. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Yargıçların tâyini için Maliye Vekâletine bir 
proje verildiği söylendi. Bu proje ne vaziyette
dir? Alâkadar olunmazsa Maliyede bâzı proje
lerin kaldığı söyleniyor. Hükümet bu projenin 
Hzerinde duruyor mu? 

DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Bu konuda tanzim edilen lâ
yiha Maliye Vekâletince tetkik edilmektedir. 
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Binaenaleyh, Maliye Vekâletinden her zaman 
intacı mümkündür, uzun müddet tutulmıyacağı 
tabiîdir. 

REÎS — Muammer Bey, başka sual yoktur. 
Tümü üzerinde başka söz istiyen yoktur. 
Bölümlere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Bölümle
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 
201 

202 

203 

204 

206 

209 

219 

301 

302 

303 

Maaşlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzanan ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5,434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C, Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hâkim tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 437 335 

606 900 

528 899 

37 500 

508 280 

497 433 

50 400 

21 375 

389 530 

259 500 

564 
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304 

306 

307 

308 

309 

417 

418 

450 

Posta, telgraf ücret ve masraf
ları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
RElS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafl/an ve 
yollukları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kadastro, tapu yazma heyetleri 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tapulama Kanunu uygulama 
genel masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik okulda kadastro mühen
disi olarak yetiştirilecek öğren 
çilere verilecek burslar 

Lira 

85 793 

178 850 

1 840 000 

35 000 

164 000 

168 000 

1 800 000 

97 200 

REÎS — Bölümle ilgili takrir vardır. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Söz istiyorum. 
REÎS- — Buyurun. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Efendim, dün 

arzet&ğim silsileden ikincisi de budur. Teknik 
üniversitede bulunan 83. burslu talebeye 24 300 li 
ralık bir ilâve istirham ediyoruz. 

REÎS — önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Üniversitede Devlet hesabına okuyan öğrenci

lere aylık yüz lira üzerinden ödenmekte olan burs 
miktarının kifayetsizliği dolayısiyle 125 liraya 
yükseltilmesinde zaruret vardır. Bu itibarla; Ta
pu Kadastro GçneLMüdürlüğü Bütçesinin 450 nci 
nci bölümüne 24 300 liralık tahsisatın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Seyhan Kocaeli Kayseri 
S. Ban M. Yılmaz E. Develioğlu 
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Seyhan 

Z. Akçalı 
Kayseri 

A. R. Kıhçkale 
Gümüşane 

A. Ki Varınca 
Erzurum 

S. S. Burçak 
Erzurum 

R. Topçuoğlu 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 

Balıkesir 
V. Asena 

îzmir 
A. Başman 

Urfa 
P. Ayalp 
Çorum 

S. Baran 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 

Denizli 
F. Başaran 

Denizli 
B. Akşit 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Bolu 
K. Kozak 

Bursa 
M. San 
Aydın 

L. Ülkümen . 
Tranbzon 

S. E. Alperen 
Konya 

S. S. Burçak 
îçel 

A. Koksal 
Bursa 

S. Karacabey 

Elâzığ 
S. Ergene 
Elâzığ 

Ş. Yazman 
Elâzığ 

H. A. Yöney 
Ankara 
C. Topçu 
Giresun 

H. Bozbağ 
Sivas 

î. Duygun 
Afyon 

G. Yiğitbaşı 
Denizli 
E. Şahin 

Erzurum 
E. Karan 
Manisa 

M. Kurbanoğln 
(Okunamadı) 

Giresun, 
T. înanç 
Erzurum^ 

R. S. Burçak 
istanbul 

H. E. Adıvar 
Kocaeli 

S. önhon 
Kocaeli 

H; Türkand 
Bilecik 

Talât Oran 
Bolu 

V. Yöntem 
Tunceli 

H. Aydın 
Bilecik 

M. Kurkut 
Bolu 

î. Gülez 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 
Muğla 

Z. Mandalinei 
Zonguldan 

S. Başol 
Ağrı 

K. Küf reyi 
Erzurum. 
B.Diüger 
Erzurum 

S. Erduman 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Komis
yon ne diyor? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET 
AKSOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, he
yeti celilenizin garip bir temayülü vardır. 1953 
yılı Bütçesi, heyetinize izafeten Bütçe Komisyo
nunda süzgeçten geçtikten sonra heyeti aliyeni-
ze intikal ettiğinde bâzı arkadaşlar imza topla
mak suretiyle bâzı zam tekliflerinde bulunuyor
lar. Gönül ister ki noksan görülen her tahsisat 
haddi lâyikına iblâğ edilsin. Fakat meşhur bir 
söz vardır: Değirmen iyi ama, suyu neredeni 
Zam isteniyor ama, gelrini nereden temin ede» 
çeksiniz? Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde 
tenkidde bulunanların birçokları «Bütçede filan 
mebus şu teklif de bulunuyor, zam; falan mebus 
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bir teklifte bulunuyor zam... Bu zamlar olduk
tan sonra bütçenin hali ne olur?» demişlerdir. 
Maalesef bu tarzda tenkidde bulunanlardan bir 
arkadaş ta Diyanet Bütçesine yeniden 500 kad
ro ilâvesi ve ücret alanların ücretlerine zam yapıl
ması teklifinde bulundular. Zam yapalım; yapalım 
ama görüyoruz ki, bütçe şu kadar, açık vermiş
tir. Bu xaçığı ihmal edip de şu fasla, bu fasla 
zamlar yapılması doğru değildir. Bu, bütçe me
toduna ve parlâmento teamüllerine de uymıyan 
bir harekettir. Damla damla göl olur. Şuraya 
bu kadar, şuraya bu kadar derken bir de ba
karsınız za'm yekûnu milyonları bulmuştur. Ko
misyon olarak bu teklife taraftar değiliz. 

İkinci bir sebep, yüksek mekteblerde okuyan 
gençlere verilen 100 lira burs. Münhasıran bun
ların cep harçlığından ibarettir. Yoksa yüksek 
mekteplerde okuyan gençlerin ihtiyaçlarını aile
leri pekâlâ temin etmektedir. 

REİS — Sedat Barı. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Efendim arka

daşlarımın belirttiği gibi hakikaten bir prensip 
kararı alınmıştır. Dün bu ciheti arzetmiştim. 
Onu nazarı itibara alarak yüksek heyetiniz kabul 
etmişti?. 

Sonra Refet Aksoy arkadaşım verilen burs
ların bir cep harçlığı olduğunu söledi. Böyle 
değidir. Bir hizmeti mecburiye mukabilinde 
Devlet onların iaşe ve ibatesini temin etmek 
maksadiyle bu parayı vermektedir. Bunun da ki
fayetsizliği aşikârdır. 

REÎS — Efendim, 450 nci bölüme 24 300 
liranın ilâvesini reyinize arzediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Dikka
te alınması kabul edilmiştir. 

Efendim 450 nci bölümü nazarı itibara alı
nan önerge ile birlikte tetkik edilmek üzere ko
misyona veriyoruz. 

F. 
451 

476 

501 

Yayın masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler...' Kaibul edilmiştir. 
Kurs ve okullar genel masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
23 000 

598 054 

2 000 

Lira 
24 000 

3 000 
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R 
502 Eski yıllar borçları 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makine, alât ve gereçler ona
rımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalmacak makine, alât ve 
gereçler 822 944 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi bitti efendim. 

C — Toprak ve îskân îşleri Umum Müdürlü
ğü Bütçesi 

REÎS — Toprak ve îskân îşleri Genel Mü
dürlüğünün Bütçesine geçiyoruz efendim. Tümü 
üzerinde söz istiyenler: Cumhuriyet Halk Parti
si Meclis Grupu adına Hasan Reşit Tankut, Kâ
zım Arar, Zeyyat Mandalinci, İzzet Akın, Ahmet 
Başıbüyük, Hıdır Aydın, Zeki Erataman.. Ar
kadaşlarımızdır. 

Hasan Reşit Tankut, buyurun. 
HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Halk 

Partisi Grupu adına Toprak Dağıtma ve 
İskân Bütçesinin tenkidini yapacağım. Her Türk 
vatandaşı toprağını, çocuğu, evi ve gururu ka
dar sever. Bu itibarla kendisine toprak verilir
ken de, kendisine ait olduğunu iddia ettiği top
rak elinden alınırken de dikkatli, özenli ve şef
katli bulunmamız lâzımdır. Vatandaş, emeğini, 
kendinin olan bir avuç toprak üzerine sarffetme-
yi ve alnının terini onun üzerine dökmeyi yaşa-
*dığı müddetçe gaye edinmiş idealist bir çiftçidir. 
Bu itibarla toprak mahrumiyeti onun için sinir 
kemirici, devamlı bir acıdır. Bu itibarla bizim de 
bunu nazarı itibara alarak bu mevzuu o şekilde 
tetkik ve münakaşa etmemiz lâzımdır. Ceza ista
tistiklerinin kabarık cetvellerini hep toprak kav
galarından dolayı yükselmiş buluyorsak bunun 
sebebi budur. 

Türk Hükümetleri çok eski zamandan beri 
toprak dağıtır ve göçmen iskân eder. Bunlar 
içinde muveffak olanlar veya olmıyanlar vardır. 
Son zamanlarda bundan yedi sene evvel Toprak 
ve İskân Umum Müdürlüğü kuruldu, toprak 
dağıtımı şeklinde devam eden bir vazife ile epeyce 
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yol aldı. Bugüne kadar iktidar aynı yolu aynı ; 
hızla de ?am ettirmektedir. Grup namına bu I 
gayretini takdir eder, kendisine başarılar dileriz. 
(Alkışlar). Ancak bu, büyük çapta bir mesele 
olduğu için muhalif, muvafık, iktidarda, mu- | 
halef ette her milletvekilinin ve her fikir adamı
nın bu iş üzerinde gözünü, başını yorması ve her | 
fırsatta tenkid etmesi işin iyi işlemesi için lâzım j 
gelmektedir. Rakamlar ve cetveller bize 1950 de j 
28 komisyonun sekiz yüz küsur bin arazi dağıttı
ğımı gösteriyor. 1951 de 54 komisyona ve bir mil- J 
yon dört yüz küsur bin dönüm arazîye çıkarmış- j 
tır. 1952 de 64 komisyon 1 761 000 dönüme çı- İ 
karmıştır. Görülüyor İçi, Hükümet gayret sar-
federek komisyon adedini, bir misli artırmıştır. 
Fakat yine rakamlardan anlıyoruz ki, bu artır
maya rağmen toprak dağıtımı iş aynı nispette I 
ilerilememiştir. Son 1951 ve 1952 yıllarına ait 
komisyonlar adedi ve îş rakamları nazara alınırsa I 
nispet 1/4 çıkıyor. 

Bu, bize bir aksaklık gösterir. Acaba bu ak
saklık nedendir? Niçin başarı hacmi, gösterilen 
gayret ve dikkat nispetinde olmamıştır? 

Halk Partisi mensupları bu durum üzerine 
çok ilgilenmiş ve epeyce zamandan beri tetkikler 
yapmış olduklarından, bu hususta vardıkları ne
ticeyi 4 madde olarak arzedeceğim : 

1. Topraklandırma ve iskân, önceden hazır
lanmış bil giy e* ve tekniğe dayanır bir yardımcıdan 
mahrumdur, 

2. Toprak komisyonları valilikler emrinde 
çalışmaktadır. 

3. Topraklandırma ve tapulama işleri ahenkli 
olarak ve birlikte çalışmamaktadır. 

4. Mahallî nüfuzlar ve toprak spekülâsyon-
cuları bu işte bozgunculuk yapmaktadır. 

Komisyonların faaliyeti hakkında hiçbir di
yeceğim yok. Biz her yerde, bu komisyonların 
canla, başla çalıştıklarını görüyoruz. Fakat iş
lerin aksamasını bu dört maddeye irca ettiğimiz 
için, müsaade ederseniz teker teker bunların 
üzerinde duracağım. 

«Bilgiye ve tekniğe dayanır bir yardımcıdan 
mahrumdur» dan kasdımız şudur: Topraksız va
tandaşa ne kadar toprak verilecektir, toprağın 
verimi ve yeri nedîr? Biliyorsunuz ki, Türk köy
lüsü doğduğu yeri terketmek istemez. Ona dı
şarıda başka yer de verseniz oraya gitmeyi arzu 
etmez. Fakat içinde bulunduğu köyde büyüdü- I 
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güne ve oradaki ekilecek toprak da yetişmediğine 
göre müşkül durumda kalmaktadır. Onları başka 
bir yere göndermek için de bu malûmatın evvel
den bilinmesi lâzımdır. Memleketin birbirinden 
uzak fakat iklim şartları müsait, verim çeşitleri 
belli olan yerleri tesbit edilmemiştir. Birbirne 
benziyen yerler nerelerdedir, birbirine aykırı 
olan bölgeler hangileridir? özel ve genel meralar 
hangileridir, step meraları nerelerdedir? Bunla
rın iskân ve işletme bakımından vasıfları nedîr? 
İstediğimiz budur. İşlerin hazırlanmasına bir baş
langıç dahi olsa bunlara ait bilgilerin meydanla 
getirilmesi lâzımdır. Ben bütçede buna bir öde
nek göremedim. 

Aksaklığın ikinci maddesi : Toprak komis
yonları valinin emrinde çalışmaktadır. Filhaki
ka Hükümetin mümessili olan vali ve vilâyet el-
betteki mahallin vasıflarını ve kabiliyetlerini 
herkesten iyi bilirler. Tabiî olanı da budur. Fa
kat amelî sahada bu tecelli etmiş değildir. Biraz 
evvel rakamları bildirdim. Tevzi edilmiş arazinin 
yeni sahiplerine fayda vermeye başlamıyanlar 
fayda vermeye başlıyanlardan çoktur. Meselâ 
Hatay Vilâyeti gibi çok eskiden kadastrosu ya
pılmış vilâyetlerde dahi yeni toprak sahipleri 
dahi muamelelerinin tamamlanmamış olmasın-
den şikâyet etmektedirler. Neden şikâyet eder
ler. Birkaç adam bir araya gelir, «Filân köy 
filân sahadaki şu kadar arazi filânlara dağıtıl
mıştır, halbuki bunlara dağıtılması doğru de
ğildir.» diye bir telgraf çekerler. Telgrafın mea
lini hepiniz bilirsiniz. Telgraf Devlet Bakanlı
ğına gelir. Devlet Bakanlığı «Tahkik ediniz, tah
kikat sonuna kadar da muameleyi durdurunuz.» 
diye cevap verir. Cevap karakola kadar intikal 
eder. Karakol şikâyetçiyi arar ki, çoğunda şikâ
yetçi yoktur, müretteptir, veya bulamazlar, ya
hut komisyona sevkedemez. Komisyona sevk 
ederse komisyonda adam ipe un serer ve bu su
retle bir ziraat mevsimi geçer ve iş ikinci sene
ye kalır. Bu şekilde aksamalar pek çoktur. Şim
di biz, bunları söylemekle bu işin vilâyetler em
rinden alınmasını istiyecek değiliz. İstediği
miz şudur, Bakanlık ve yahut her hangi bir mer-
ciden verilen emrin idare âmirlerini tereddüde 
düşürmiyecek kadar sarih, katî ve kesin olması 
ve idare âmirlerinin ve kademelerinin mahallî 
nüfuzlara karşı korunması ve nihayet her şeye 
rağmen vazifesini kötüye kullanan idare âmirle
rini katî ve şedit olarak suçüstü tecziye etmektir. 
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JDördüncü olarak istediğimiz şey : (Tahkikat 

yapınız) tâbirini kullanırken tevzi işi Hüküme
tin arzu ettiği şekilde ve vatandaşı refaha ka
vuşturacak şekilde süratle neticelendirsin. 

Üçüncü bir sebep olarak komisyonların çalış
malarında yani topraklamanın tapulama ile bir
likte, ahenkli olarak yürütülmesi işinde bir ten-
kid yapmadan önce mühim bir noktayı arzet-
meme müsaadenizi rica edeceğim. 

Vatandaşın toprak üzerindeki iddia belgesi; 
tapu bir, muvakkat ilmühaber iki, hükme ikti
ran etsin, etmesin zilyedlik üçtür. 

Bununla beraber komisyonun dağıtacağı 
topraklar şunlardır : 

1. Hazineye ait tapulu arazi, 
2. Suyun, selin bıraktığı topraklar, kuru

yan veya kurutulan bataklığın yatağı, 
3. Bu maksatla Hazine namına istimlâk 

edilmiş olan, kamulaştırılmış olan topraklar, 
4. Mera fazlalığı. 
Şimdi arkadaşlar, bu çeşitli tasarruflar bir

biri içine girift, birbiriyle karışmış bir vazi
yettedir. Asıl müşkülât çıkaran da budur. Bu
lanık suda balık avlamak istiyen menfaatçiler, 
görevini kötüye kullanmak istiyenler bu durum
dan faydalanmaktadır. Binaenaleyh bu kısıra 
araziyi, bu tabiatte olan bölgeleri, bu vaziyette
ki tasarruf şekillerini ayırıp komisyonları ona 
göre tesbit etmek ve tapulama komisyonlarını 
sevketmek sayesindedir ki, bu iş temizlenebile-
cektir. 

Sonra arkadaşlar, bu girift ve mudil mesele
ler hakkında komisyonları aydınlatabilecek olan 
bilirkişilerdir Bu bilirkişilerin nasıl seçildiğini 
biliyorsunuz. Emin olunuz partizanlık gayreti 
asla hatırıma gelmiyor. Bir vatan çocuğu ola
rak gördüğümü partimden aldığım izinle size 
arzediyorum. 

Şimdi komisyon bilirkişi intihap ediyor; 
nasıl intihap ediyor? O mahalden kimi tavsiye 
ederse bumu alıyor. Bunlar çok defa bâzı hal
leri görmemezlikten geliyor. Ben şahsan gör
düm, Dörtyol'da, bir adam çiftliğinin başın
dadır ve köyündedir, işte bu adam, eski me
celle tabiriyle söyliyeyim; mefkut veya mü-
tegayyip gösterilmiştir ve tarlası taksim edil
miştir. Kendisinin haberi yoktur. Adam mey
dana çıkıp şikâyet ettiği vakit «bu emrivaki 
karşısında mahkemeye müracaat edebilirsiniz» 
deniyor» 
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î Şimdi böyle akıbetlerin tek ve seyrek ol* 

duğunu tahmin etmeyin. Biz bunu Kırşehir'de, 
Konya'da, Kayseri'de, Seyhan'da ve Hatay'da 
tetkik ettik, dinledik ve müşahedeye müstenit 
malûmat elde ettik. Bu hal her yerde bu şekil
de cereyan etmektedir. Bunu önlemek, idare 
âmirlerini kurtarmak için, arzettiğim gibi, bi
lirkişi müessesesini ilga edip bunların yerine 
meselâ köy mahalle dernekleri ismini verebile-

i ceğimiz bir heyet seçmek lâzımdır. O vakit 
iddia sahibini ilzam daha kolay olur. Zira on 
kişinin söylemesi onu daha çabuk ikna eder. 

I Bunu bilhassa tavsiye ediyoruz. 
Bu, topraklandırma ve tapulama işlerinin 

daha ahenkli bir şekilde gitmesi mevzuunda 
diğer bir mesele de tagalltip yoliyle Devlete ait 
büyük araziye vazıyed etmiş insanlar, temin 
ettikleri arazilerin tapulama işlerinin daha ev-

I vel başlamasını istiyorlar. Yani kendisi çalı
şıp toprak elde etmek istiyen vatandaşa bu
nun bir faydası yoktur. Bu meseleyi ayrı ola
rak telâkki etmek lâzımdır. Fakat küçük topv 
rak sahibi bir vatandaşa toprak tevzii sıra
sında,. vatandaşın arzettiğim bu üç şekildeki 
tasarruf hakkını iptal etmiyecek, çürütmiye-
cek bir baş mesele olarak tapulama ile toprak
landırmayı bir arada, ve ahenkli olarak çalışa 
tırmalıyız. Bu i§te hangi metodu tutarsak tu
talım, hangi yoldan yürürsek > yürüyelim; bilr 
hassa arazi yoliyle zilyedlerin hukukunu koru
mak ve bunu bilirkişilere tanıtmak esas mese-

I lemiz olmalıdır. Mahallî nüfuzlar, biraz ev
vel de arzettiğim gibi işe karıştırılmamalıdır. 

Bir köyde arazi dağıtımı sona erecektir; 
tam bu sırada bir telgraf çekilir, eğer nüfuz-

I lu bir kimse ise Ankara'ya uçar, eğer değilse 
I zaten mesele kalmaz. Benim seçim bölgemde 

bu vardır. Bu, namütenahidir; söyliyebilirim 
hepsini. Murabahacılar meydana çıkar, gelirler 
«sana toprak verdireceğiz, senin işine yaraımyan 
bu çap vaziyetini tapunu değiştirmek suretiyle 
ıslah edeceğiz, senin toprağını dağıtımdan kurta
racağız, sen bize, bu hak edeceğin araziyi, emeğim 
mize mukabil, bir 'iki sene için kiraya ver, ücret 
de peşin» derler. 

Tetkik buyurulursa bu şekilde yapılmış, mu-
I vazaa yoliyle işletilmeye başlamış, komisyon ka

rarından geçmiş namütenahi arazi vardır. Bunu 
ıslah etmek hepimizin bir vatan borcudur. 

I Mera fazlalarını dağıtmak da umumi bîr me-
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sele olduğu için bundan da biraz bahsetmeme mü
saadenizi rica ederim. 

Türk köylüsü dünyanın diğer taraflarında 
olan köylüler gibi değildir. Oralardaki köyler 
toprak işletmesidir, kurulmuş çalışan bir fabrika 
gibidir. Bizde köylü, köyünü çiftçiliğe namzet 
bir kasaba gibi kurmuştur. Mecellede eski fıkıh 
ahkâmında bunların hepsinin hakkında güzel hü
kümlere ve tâbirlere tesadüf ederiz. Meselâ kö
yün «hark» ı olur. Nasıl ki «ev bark» dersek ve 
bununla evin müştemilâtını kasdedersek köyün 
de barkından maksat köyün müştemilâtıdır. Yu
nak tâbir ettikleri umumi çamaşırhanesi vardır. 
Bir umumi hamamı vardır, ocaklığı vardır, umu
mi çeşmesi vardır, güneş yeri vardır, düğün top
lanma yerleri vardır, hayvan toplanıp dağılma 
yerleri vardır.. Bunlar arazii metrukedir. Eski 
tâbirle cehirüssavt bir adamın yani gür sesli bir 
adamın sesinin gittiği yere kadar bir sahayı ih
tiva eder. Bunun dışında da her köyün merası 
vardır. Anadolu köylüsü Zerdüşt zamanından be
ri çiftçi ve hayvancıdır. Hayvansız çiftçi olmaz, 
bunun imkânı yoktur, tabiat buna müsait değil
dir; yani coğrafyamız, arazimizin tabiatı buna 
imkân vermemiştir. Bu itibarla bu meraları da
ğıtma -meselesi burada - nazarı dikkati caliptir. 
Kayseri'de aımrizaten-dardır. Komisyonların me
raları- dagitnMi cömertliğinden -bilistifade alinden 
öküzünü; traktörünü alan açık gözler meraları 
sürmüş ve kaldırmışlardır. Şimdi bâö köylerde 
ayran dahi bulunmuyor. Çunki hayvanlarını 
satmışlardır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Kendileri yi
yorlar. 

HASAN REŞİT TANKUT (Devamla) — Ne 
demek yiyorlar? Yok ediyorlar demektir. Bâzı 
idaresizlikler yüzünden köyün bu arzettiği barkı 
azalmıştır. Fakat bunlar köy hudutlarında var
dır. Bunlara hürmet etmenizi rica ediyorum. 
Köy kalktığı vakit onun da kalkması icabeder. 
B'iz dışardan et ithal edemeyiz. Ayran bir gıda
dır, böyle koyun ve inek muhakkak bulunmalıdır, 
bunun için de mera lâzımdır. Bu mevzuu ele alan 
yetkili* insanlar; bu mera fazlalığr tâbirini izah 
etsinler? ^mı;hudlttİ8ndî^Mâ*r hakikaten fazla
sı varsa dağıtsınlar. Fakat bilkullîyelm kanun
dan çıkarılniastyetnîd^^lur. 

SUA¥*ÖAŞÜ1J (Zonguldak) — Besin devri 
bağlıyacak artık. 

HASAN REŞÎT TANKUT (Devamla) —. 
Tarım Bütçesinde fırsat buluursam onu da arze-
deceğim. Koyun yulara gelmez, kuru yem ile 
beslenmez, tabiatin hararetine, mevsimlerin mü
saadesine göre kademe kademe yaşama imkânı 
bulur. Türkiye koyundan başka et maddesi kul
lanmaz. Müslümanlık ve hiristiyanlıktan evvel 
dahi Anadolu halkı domuz yememiştir. Binaen
aleyh, memleketin başlıca et gıda maddesi ko
yundur. Koyun için mera lâzımdır, sığır için 
uzun ot , yaylalar lâzımdır. Bunu söyliyen 
âlimlere, aflarına mağruuren arzedeyim ki, hata 
ediyorlar. Koyun yulara gelmez. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Avrupa'da 
gelmiş ama. 

HASAN REŞİT TANKUT (Devamla) — 
Avrupa'da da gelmemiştir. Iskoçya'da baştan 
aşağıya kadar yaylaya çıkarırlar. 

Madem açtınız arzedeyim: İsviçre'de iken 
merak ettim bu peynirciler, yağeuar inekleri ne
relerde besler diye araştırdım. Buster isminde
ki bir kasabaya gittim, uğuldıyarak bir çan se
si geldi. İsviçre'yi görenler bilirler, her tarafı 
otelden ibarettir. Bu ses nereden geliyor diye 
sordum, dediler ki: bugün sığırlarımızın yay
ladan dönüş günüdür. İnek sürüleri aşağıya 
indi, her birinin boynunda bizim inekleri içine 
alacak kadar büyüklükte bir çan vardı, muaz
zam inekler. Yarım saat içinde o güzel şehri 
mayısa boğdular. Yarım saat sonra sığırlar 
ahırlarına gitti, belediye faaliyete geçti, o çi
çek memleketi ıtriyle, güzelliğiyle yine meyda-u 
na çıktı. Sordum: Bunlar nereye çıktı? Alp 
dağlarına çıkarıldığını söylediler. Merak ettim, 
Platin Alpa çıktım, yayla hayatını gördüm": 
Hakikaten tıpkı bizimkiler gibi burnunuun iki

cinden de sümük akmış çocklar, saçları keçeleş-
miş yavrular, koca koca fıçılar, süt sağmak içini 
makinalar, ot /üzerinde hayvan yatıyor, yiyor" 
içiyor, bütün imkânlar mevcut, otlarınıjdyor-
lar, yaylalarını alıyorlar.... Ve, memleketlerine 
dönüyorlar. 

Yem meselesini, af buyurun mevzuumuz de
ğildi, sizler açtınız. 

Rutubet meselesinden bahsettiler.Rütufcet 
için için su ister, hava îstert ^ h ^ me^e^eİÎ-
mizin % 18 i bu imkâna malik değildir, akar su 
ve rutubet yoktur. 

Bir madde daha var&r,tmüsa*^ 
izah /edeyim; İskân meselesi çok müîîm 1>ir me-
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seledir. Şükranla görüyoruz k i ; gerek siyasi I 
edebiyatımız, gerekse fakültelerimizde, ilim 
edebiyatında iç iskân ve dış iskân diye bu işi 
ikiye ayırmışlardır. 

Müsaadenizle evvelâ iç iskândan başlıyayım: 
tç iskân; yersize yer yapmaktır ve onları 

müstahsil duruma geçirecek cihazlarla teçhiz et
mektir. Gazetelerde falan yerde yapılan göçmen 
evlerinde hırsızlık olmuş, şöyle olmuş, böyle ol
muş şeklinde birtakım dedikodular olmaktadır. 
Biz, bunlar üzerinde duracak değiliz. Bu, Hükü 
metin dikkatle üzerinde duracağı ve müteca-2 
sirlerini tecziye edeceği bir şeydir. Cephedeki 
neferin karavanasını ve cephanesini çalmak ma
hiyetinde olan bu göçmen evlerindeki hırsızlık 
ve suiistimali şüphesiz ki, Hükümet, müsamaha 
ile karşıhyamaz ve elbette ki, tecziye eder. Bi
zim istediğimiz; bu gibi dedikodular çıktıkça, 
Hükümetin vaktinde o yolda icraat göstermesi 
ve sarih beyanda bulunmasıdır. 

Şimdi arkadaşlar; Türk köylüsü çok sefil bir 
vaziyettedir. Bâzı mütehassıs bilginler veremin 
sebebinin, gıda azlığından ziyade mesken ber-
batlığmdan ileri geldiğini iddia ediyorlar. Biz 
köy sefaletini köylerin kuruluşunda aramalıyız. 
16 ncı asrın sonlarından 18 nci asrın başlarma-
kadar 200 seneye yakın bir müddet zarfında 
Anadolu birçok isyanlara, birçok feci tenkillere 
uğradı. Başlarımızı o devre eğersek gürürüz ki, 
Erzurum'dan kalkan sipahi hareketi İstanbul'u 
tutar, Erzurum.'dan kalkan 150 bin mevcutlu bir 
sipahi kolu istanbul'u hedef tutar, istanbul'
dan kalkan Yeniçeri kolları çıkar Erzurum'a, 
Haleb'e kadar bunları kovmak için Anadolu'
ya geçer. Bu meddü cezirler mümbit arazi di
ye vasıf kazanmış çok köylerimizi perakende 
etti, dağıttı. 

Eski tarihçiler bunu şöyle tarif ederler : 
Millet mamureleri terkederek perakende oldu
lar. Bu perakendecilik tek haneli olarak bir 
iç göçmenlik halini aldı. Eğer şimdi bir tebeşir 
tepesi görürseniz - ki İstanbul'a giderken çok 
görülür - üzerinde 40 - 50 haneli köyler vardır. 
Ormanlar içerisine girerseniz içerisinde insan 
barınamıyacak kadar rutubetli, 20 - 30 haneli 
yerler vardır, kayalar içerisinde köyler var
dır. Bu adamlar deli mi idi de buraya çıktı
lar? dersiniz. Hayır. Onların aklı başında idi. I 
Fakat ne yapsınlar, hakikaten deliden kötü ol
muşlar, çünkü atlı gelmesin diye memleketin | 
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otsuz, susuz neresi varsa oralara çıkmışlardı. 
Sipahi gelmesin, atlı gelmesin diye dağlara tır
manmışlardır. Çok yakın vakte kadar köy ev
lerimizin oda ve ahır kapıları atın boyundan 
küçük yapılmıştır, sipah girmesin, Devletin 
askeri girmesin diye. Bu izbelerde en insaflı, 
en kısır bir hesapla en az 3 milyon insan, va
tandaş yaşamaktadır. Bunları bu felâket çu
kurlarından çıkarmak, bunları yeniden iskân 
etmek birinci vazifemizdir. Memleketin dışın
dan bâzan sıkışarak, bâzan tazyik yoliyle bu
raya gelmek istiyen vatandaşlarımız vardır, 
bunlar en az bir milyon Türk ve müslüman-
dır; bunlar da ilk imkânlarda memleketimize 
tercihan geleceklerdir. Şu halde Hükümet 4-5 
milyonluk bir iskân hareketi karşısmdadır. Bu
nu daha evvelceden tertiplemek, işe başlandı
ğı zaman apışmamak, mütemadiyen yeni yeni 
ek tekliflerle karşı karşıya kalmadan kurtul
mak için, plânlaştırmak lâzımdır. Türk hükü
metleri bunu çok yaptı, fakat maatteessüf ba
şaramadı. Cumhuriyet idaresi, yeni Türkiye, 
bizim zihniyetimiz ve şuurumuz bu işlere mey
dan vermiyecektir. Vermemek için de maziden, 
eski tecrübelerimizden ders almamız icabeder. 
Eski tarihte Romalıları Hicaz ticaretini ele al
sınlar diye Suriye - Hicaz arasında bedevileri 
iskân etti. Biliyoruz, kitaplarda yeri var. Be
devileri nasıl topladıklarını, getirdiklerini, yer
leştirdiklerini biliyoruz. Çinlilerin, Milâdın ilk 
asırlarında 30 milyon Hiyugnuları nasıl yer
leştirdiklerini, ne yaptıklarını; son zaman
larda Hıristiyanların, Yahudilerin modern bir 
şekilde büyük bir iskânı işinden nasıl çıktık
larını, bütün bunları alıp etüd ettikten sonra 
memleketin vasıflarına, şartlarına göre âhenk-
lendirip devamlı ve esaslı bir müessesenin 
eline vermek suretiyle hareket etmek en ha
yırlı bir iş olur. 

Şimdi tenkid ve temennilerimi hulâsa edi
yorum : 

1. Topraklandırma ve iskân işlerini bilgi
nin, tekniğin hâkim olduğu devamlı bir teşki
lâtın kurulması; 

2. Memleketin iktisadi topografyası. Bunun 
bir ismi de zirai coğrafyadır, bunsuz iş olmaz, 
buna da başlanmalıdır; 

3. iskân işinin programlaştırılması; 
4. Günlük işlere idari otoritenin lüzumsuz 

nüfuzlardan kurtarılması. 
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JÖu iskân ve topraklandırma işinde iktidarın I 

nazarı dikkatini celbedeceğimiz fikirleri bu dört 
madde içinde hulâsa ettik. Bu yerleştirme ve 
topraklandırma meselesi partiler üstünde olma
lıdır. Buna hepimiz inanmalıyız. 

Başarılar temenni ederim. (Alkışlar). 
REÎS — Başvekil. 
FERÎD MELEN (Van) ~ Usul hakkında. 
REÎS — Buyurun. 

• BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — «Saat bir oldu» diyeceklerse ben iniyo
rum. 

FERtD MELEN (Van)— Efendim, Sayın 
Başvekilin tahmin ettikleri gibi saat bir diyecek
tim. Aıria müsaade edilirse neden dolayı müda- i 
halede bulunduğumu arzedeyim; daha evvel 
Meclis saat tahdidi yapmış ve bu hususu karara 
bağlamıştır. Meclis mesaisinin muayyen saatte 
başlayıp muayyen saatte biteceğine dair Meclis 
bir karar almıştır. Bunun dışında mesainin tem
didi de bir karara bağlanmalıdır. Sayın Baş
kanın bu noktaya dikkat etmesi icabederdi. 

REİS — Bundan evvelki Meclis müzakere
sinde konuşan hatiplere Hükümetin cevap ver
mesi halinle, saatin 13 ü tecavüz etmesi üzerine, 
ikiyi on geceye kadar müzakereler devam et
mişti. Şimdi de nitekim 10 dakika ile müzakere
nin tahdidi keyfiyeti parti grupları, komisyon
lara, ve Hükümet sözcülerine teşmil edilmemek
tedir. Maamafih bir noktai nazardır, saat 13 e 
kadar diye karar mevcuttur. 

Şimdi Başvekilin C. H. P. Meclis Grupu 
adına vâki konuşmaya cevap vermesi için müza
kerenin devamını oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Sevgili arkadaşlarım; bana kısaca dahi 
olsa konuşma imkânını bahşetmiş olmanızdan 
dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca Ferid Melen 
arkadaşıma da teşekkür ederim. Bu konuşmayı 
usule bağlamış oldu. 

Asıl mevzuum, Halk Partisi adına muhterem 
Hasan Reşit Tankut'un mera, iskân ve toprak 
işleri üzerinde yaptıkları tenkidin bâzı cephele
rine cevap vermektir. Evvelâ şurasını ifade ede
yim ki, Hasan Reşit Tankut, temiz, dürüst, güzel 
ve parlamenter ananelere tamamen uygun bir 
tenkidin en güzel örneğini vermiş bulunuyor. | 
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Kendisine bilhassa teşekkür ederim. Hiç kötüle
me kelimeleri, ağır sıfatlar ve vasıflar kullan
madan, meseleleri olduğu gibi konuşabilmek 
imkânına, tenkid eden daima sahiptir. Bu güzel 
örneğin benim ve arkadaşlarımız tarafından da 
misal ittihaz edilmesi hakikaten çok güzel olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Hasan Reşit Tan
kut'a sadece iki, üç noktada cevap vereceğim. 
Temas ettiği mevzuların diğer kısımlarına alâ
kalı daireler ve alâkalı bakan arkadaşlarımız ce
vap verecektir. 

Sayın Tankut, mera meselesinden bahsetti. 
Mera meselesinden bahsederken sanki meraların 
daralması yüzünden hayvanlarımız çok eksil
miştir ve bütün bütünce eksilmek tehlikesine mâ
ruzdur gibi gösterdi. Bu zehabın doğru olmadı
ğını kendisine ifade etmek isterim. Hakikaten 
bir mera darlığı vardır, fakat bu mera darlığı
nı şöyle ifade edeyim: Meselâ eskiden muayyen 
ölçülere, normlara göre mera olarak kullanılan 
arazide dört misli fazla hayvan beslemek im
kânı vardı. Şimdi mera sahası biraz daha da
ralmıştır. Eskiden çok geniş arazi tamamen boş 
idi ve çok az miktarda hayvana tahsis edili
yordu. Şimdi arazinin geniş ölçüde ziraate açıl
ması suretiyle, kıymetlenmesi bu vaziyeti de
ğiştirdi. Her suretle memlekette hayvan serve
timizin gittikçe azalması ve bu yüzden kısa 
bir zaman sonra (memleketin hayvan servetin
den mahrum kalacağı gibi bir durumdan uzak 
bulunmaktayız, Türkiye'de, bugünkü hayvan 
mevcudu, bundan evvelki mevcuda nazaran 
hesap edildiği takdirde, hayvan servetimizin 
bugün fazla olduğunu ve fazlalaşmıya devam 
ettiğini söylemek yerinde olur. 

Koyun ipe gelmez. Hakikaten koyun ipe 
gelmez. Ama; onu da başı boş meralarda değil, 
fakat hayvan gıdası yetiştirmek suretiyle bes
leme usulleri vardır. Hayvancılığımız da eks-
tansif hayvancılıktan entansif hayvancılık dev
rine girmektedir. Arazimizi mera halinde kul
landığımız takdirde millî servete dönüm başına, 
farzedelim 3 lira getirecek yerde, kültür arazisi 
veya entansif hayvancılığın tatbika başlanması 
halinde, 10 lira getirecekse ve millî gelir ve 
millî servet bakımından böyle faydalı bir isti
hale mevzubahs ise; bunu endişe ile değil ancak 
memnuniyetle karşılamak lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlar, iskân meselesi de üze
rinde durulacak bir meseledir. Dünkü ehemmi-
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yetin^ jcaybetmiştir. Sebebi şudur ki, bütün ö%-
rendikjlerimizi, eski malûmat ile takip edip dev-
riıı;uasrın ye günün tekemmülünün ortaya çıkar
dığı meselelerle yürümiyecek olursak, hakikaten 
zihnimizin yelkovanı muayyen bir tarihte muay
yen bir saatte durmuş gibi hareket edecek olur
sak, günlük hâdiseleri takibetmek imkânını el
den kaybetmiş oluruz. Türkiye'de ilerlemiyen sta
tik ekonomik devre içinde iskân meselesinin 
arzettiği manzara ile bugün iskân meselesinin ar-
zettiğî manzara arasında esaslı fark vardır. 

Sevgili ye muhterem arkadaşım Hasan Reşit 
Tankut'un çok ilmî tetebbu ve tetkika dayanan 
mütalâaları daha ziyade Türkiye'nin statik eko
nomi devrine dâhil bulunduğu zamanlara ait ol
mak Jâzımgelir. 

Bugün birçok köyler kasabalaşmakta, kasaba
lar şehirleşmektedir. Eğer köylü 300 - 400 se
ne evvel bâzı zaruretlerle evini barkını, köy te
sis etmek usullerini muayyen zaruretlere göre 
yapmış ise asırlandan beri o şartlar ve zaruretler 
ortadan tamamiyle kalktığı halde, o hâlâ orada 
duruyor ise kendisinin dizinde davranacak iktisa
di takatin mevcut olmamasmdandır. Ne anla
madığından veya ne de istilâlar, tehcirler yüzün
dendir. Şimdi yollar yapıldıkça, ziraat makine-
leştikçe, iktisadi takat ve imkân günden güne 
inkişaf ettikçe, mantar gibi bittiği yerde kuru
maya ve çürümeye mahkûm olan Türk köylüsü
nün ne suretle yollara dökülmüş olduğunu, evle
rini, barklarını, köylerini ve kasabalarını imar 
hususunda nasıl bir amelî faaliyet içinde bulun
duğunu müşahede etmek mümkündür, tşte bu, 
statik iktisat devrinden dinamik ve inkılâpçı bir 
iktisat devri içine girmiş olmamızın kıyaslayım 
farkını meydana çıkarır. Ama bunun yanında baş
ka sebepler de var, onları da nazarı itibara almak 
lâzımgelir. Türkiye'nin köyleri çok geniştir. 
Türkiye nüfus kompozisyonunun % 90 ı ziraatle, 
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| toprakla meşgul insanlardan mürekkep.tir. Hal 
I böyle olunca, nüfus da az olursa, bu nüfusun 
j % 90 nın bu topraklan işliyebilmek için bu % 90 
! nüfusun bu sathı vatana dağılmış olması lâzım-
I dır. Nerede zeytinlik vardır, onun başında köy 
i kurulmuştur. Nerede arazi vardır, onun yanı-

başmda köy kurulmuştur. Aksi takdirde sabah
leyin evinden çıkıp üç saat ötedeki tarlaya gide
mez. Tarlası nerede ise, onun o tarlanın yanında 
sakin olması lâzımdır. Bunda çok toprakların az 
nüfus tarafından işlenmesinde esaslı tesiri vardır. 

Tarihî, askerî ve içtimai sebepler yanında bu 
içtimai sebepden de kaçınmamak lâzımdır. Bun
ları söylemekle iskân dâvasının mevcut olmadı
ğını mı söylemek istediniz. Başvekil diye so
rabilirsiniz. Cevaben dünkü ölçülere, dünkü ma
lûmatımıza göre bir iskân meselesi değil; fakat 
çok daha hafiflemiş olarak bugün de takip edece-

I ğimiz bir iskân politikamız olduğunu, ama tasvir 
I ettikleri gibi bir mesele mevcut bulunmadığını ar-

zetmek isterim. 
Sevgili arkadaşlarım; izbe köylerden ve ve

remin hakikaten bir iskân şartları meselesi oldu
ğundan bahsettiler. Burada memnuniyetle ve 
kendilerine de bir gönül rahatlığı, vermek için ar-
zedeyim ki, veremin en az olduğu yerler köyle-
rimizdir. Hakikaten, köylerimizde iskân .şartla
rının menfi olmasına rağmen, veremin az olma-, 
sini icabettiren müspet faktörlerimiz de çoktur. 
Bu müspet ve menfi faktörlerin hasılası ise köyde 
veremin az olmasını sağlamaktadır. 

Kürsüden ve huzurunuzdan ayrılırken, haki
katen çok güzel bir tenkid örneği vermiş olan Ha-

1 san Reşit Tankut arkadaşımıza teşekkürlerimi ar-
zederim. 

RRÎS — Bugün saat 15 te toplanmak üzerv 
Birinci Oturumu kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 13,18 
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Açılma saati : 15,07 

BEİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoglu 
KÂTİPLER : Ali Ocak (Gazianteb), Fürozan Tekil (İstanbul) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Erzurum seçim çevresine kadar yoklama yapıl
dı). 

REÎS — Çoğunluk var, oturumu açıyorum. 
Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü Bütçesi

nin tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Kâzım Arar. (Yok sesleri) Zeyyat Manda-
linci. 

ZEYYAT MANDALÎNCİ (Muğla) — Muh
terem arkadaşlar; bizde toprak ve iskân deni
lince hatıra ilk gelen şüphesiz ki, göçmen ve 
mültecilerdir. Çünkü göçmen ve mülteci işi 
maalesef asırlar boyunca çok mühim bir mese
lemiz olmakta devamla bize bir nevi ata yadi
gârı olarak intikal etmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunun yayılma ve çe
kilme devirlerinde bütün şiddetiyle mevcut bu
lunan göç hareketleri şekil farklarına rağmen 
Devleti iskân meselesiyle karşı karşıya bırak
mıştır. Birinci ve İkinci Cihan harblerinin se
bebiyet verdiği kütle halindeki muhaceret akın
ları ve nihayet devamlı nüfus artışı netice
sinde bugün, cihanşümul bir mesele halini alan 
iskân meselesi beşeriyet için halli mutlak lâzım 
gelen müşterek bir dâva şeklini almış bulunmak
tadır. 

İskân meselesi yalnız göçmen ve mülteci me
selesinden ibaret bulunmayıp dünyanın'muhte
lif yerlerinde türlü nezaket ve hüviyet tahtın
da tezahür etmektedir. 

Hâlen Almanya'da bütün şiddetiyle hüküm 
süren mesele başlı başına mülteciler meselesidir. 

İtalya da aynı hastalığa müptelâdır. Fakat 
oradaki dert mülteci derdi değil nüfus fazlalı
ğı derdidir. Dar topraklar üzerinde barınamı-
yan milyonla.r taşmak arzusunda fakat taşa
cak yer bulamamaktadır. 

Cenubi AMerika, Avustralya, Yenizelânda 

I gibi toprağı böl, nüfusu az memleketler de yine 
bu hastalıkla malûldür. Fakat, işin oradaki hti-

r viyeti başkadır. Bu memleketler her geleni ka-
! bul edip yurtlarında siyasi, sosyal ve ekonomik 
I huzurun ihlâline mâni olmak için çırpmmaTrta-
| dır. 
I Arkadaşlar, iskân işi bir envestisman mesele-
j si, ekonomik, politik, insanî ve sosyarbif^mese-
j le, halli çok zor olan bir iştir. Çünkü; yuvasın

dan her ne suretle olursa olsun kopmuş bir şa-
I his -. 
I a) tş ister, 
I b) Meslekî fosmasyon ister, 
| c) Teşebbüse geçebilmek için kredi yardımı 
i ister, 
I ç) Barınabilmek için ev, çalışabilmek için 
I tesis ister, 

d) Üzerinde çalışabileceği verimli toprak 
ve bu toprağın işlenmesi için malzeme ister. 

Bu ihtiyaçların birisinin dahi karşılanama-
I ması diğer husuşat için sarfedilen bütün gayret 

ve emekleri tesirsiz bırakabilir. Demek ki,"göç-
menin ihtiyaçları bölüm kabul etmez bir man
zume teşkil etmekte olup mücerret olarak düşü
nülemez. 

Fakat müşkülât muhakkak olmakla beraber 
muvaffak olmak mümkündür. Bu vadide mu
vaffak olup muhaciri ekonomik hayata intibak 
ettirmek : 

j Ekonomik kudretin artmasını, 
I İç istihlâkin artarak iç pazarın dünya pazar

larına nispetle daha müstakil olmasını, 
Âmme hizmetlerinin maliyetinin düşmesini 

i (Nakliyat) 
| Sanayiin genişlemesi ve tenevvüünü, 
! Teknik ve profesyonel kabiliyetlerin artması, 
I Müdafaa Gücünün tezayüdünü temin etmek 
I demektir. 
I Pek tabiîdir ki, nüfusunu besliyemez duruma 
I giren her memleket bünyesinde mevcut nusur-
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lar arasında ilk hafifliği ekalliyetlerden yapmak 
istiyeeektir. Bulgaristan'da başlıyan tehcir ha
reketi yarın başkalarının takip etmiyeceği-
ni kimse temin edemez. Görülüyor ki, mem
leketimizin gayrimuayyen zamanlarda gayri-
muayyen hâdiselerin tesiri tahtında daima bir 
muhaceret akınına sahne olması beklenebilir. 
Bu itibarla beynelmilel bir karakter taşıyan 
mülteci iskânı mevzuunda Hükümetimizin çok 
uyanık olması iktiza eder. Fakat maalesef bu
günkü haliyle teşkilâtımızın Beynelmilel Muha
ceret teşekkülleriyle olan irtibatını şahsan çok 
zayıf bulmaktayım. Mültecilerimize hariçten 
yardım temini hususunda hiçbir ciddî teşebbüsün 
yapılmadığını iddia edersem, beni mazur görü
nüz. İddiamı teyit sadedinde bir misal arzedeyim. 

Geçen Temmuz ayında Cenevre 'de toplanan 
konferanslar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük
sek Komiserliği Türk mültecilerini millî mülteci 
olarak kabul etmiş ve istenilen yardımı reddet
miştir. Oradaki delegemiz ne şekilde müdafaada 
bulundu bilmiyorum, yalnız bildiğim şudur ki, 
aynı konferansta aynı statüye dâhil bulunan 
Alman mültecileri için iki veya üç milyon do
larlık bir yardım yapılmıştır. Hükümetin bu 
noktayı incelemesini rica ederim. 

Arkadaşlar, dünyanın muhtelif yerlerinde 
muhtelif hüviyet ve karakter taşıyan iskân dâ
vası bizim memleketimizde çok girift bir man
zara arzetmektedir. Biz Almanya'da olduğu gibi 
mülteci akınına mâruz bulunmaktayız. İtalya'da 
olduğu gibi nüfus fazlası meseleleri ile, Avus
tralya'da olduğu gibi nüfus azlığı meseleleri ile 
karşı karşıyayız. 

Demek oluyor ki, Devletimiz bir taraftan mül
teci akıniyle, bir dış iskân mevzuu ile karşılaş
makta, diğer taraftan da nüfusu kesif bölge
lerle toprağı geniş mmtakalar arasında muvaze
ne zaruretini doğuran bir iç iskân mevzuuna 
muhatap bulunmaktadır. 

Yurda dışarıdan giren millettaşlarımızm 
iskânı. 

İskân mevzuundaki vazifelerimiz Bulgaris
tan'dan gelen 156 000 kişinin yerleştirilmesiyle 
bitmez. Bu hususta hükümetimizin gösterdiği 
gayretleri şükranla anarım. Fakat bu dâvayı bu
rada bitmiş saymak meseleyi küçümsemek olur 
Unutmamak lâzımdır ki, bizim için mazinin ve ha
lin bir meselesi olmuş bulunan muhacir iskânı 
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î meselesi aynı zamanda istikbale muzaf çok ehem

miyetli bir mevzudur. 
Mütemadi nüfus artışları bütün memleketler 

için nüfus fazlalığı hâdisesini normal olarak ya
ratma yolundadır. 

İç iskân : 
İç iskânla alâkalı kitle rakamlandırılacak 

olursa yekûnununun milyonlara baliğ olacağın
da hiç şüphe yoktur. Bu milyonların hayat 
seviyesi düşük, kültür seviyesi daha düşük ve 
millî ekonomimize iştirak payları sıfıra yakın
dır. 

Bunları fakrü zaruret ve cehaletin pençe
sinden bir an evvel kurtarmak insaniyet na
mına olmasa bile sosyal ve ekonomik bünyemi
zin takviyesi için bir emri zaruridir. 

Sağlam ahlâk ve sağlam kafa ancak sağlam 
bünyede bulunur sözü, cemiyetler için de aynen 
caridir. 

Bilhassa Karadeniz bölgelerinde ve Anado
lu'nun diğer bâzı mıntakalarmda şu veya bu 
tarihî sebep ve zaruretlerle tekasüf etmiş olan 
halkımızı, içinde yaşadıkları feci şartlardan 
kurtarmak ve millî bünyemizde faal ve verimli 
hizmetler görebilecek müstahsil bir hale sok
mak iktiza eder. Bu vatandaşları maltüziyen 
bir zihniyetin kurbanı yapmaya hakkımız yok
tur. 

Sayın arkadaşlarım, böyle bir işin malî por
tesi kaç milyara dayanırsa dayansın, sistemli 
ve plânlı bir faaliyetle az zamanda halledilece
ğine kaaniim. Yalnız, elverir ki teşkilâtımızı 
evvelâ formalizmden badehu lâubalilikten kur
taralım. Böyle bir teşebbüse girişmek için bü
tün memlekete şâmil istatistik malûmat ihza
rına Hükümeti teşvik etmek isterim. 

Bu vesileyle arzedeyim ki iskân, büyük kit
lelere büyük mesafeler katettirmek mânasına 
gelmez. İskân el emeğini millî ekonominin 
bünyesinde faal ve müstahsil unsurlar haline 
getirmektir. Toprağı dar mmtakalarda küçük 
el sanatlarını ihya etmek de iskân mânasına 
gelir. Sanayi tesisleri kurularak büyük kitlele
re iş sağlamak da iskândır. 

Şarki Almanya'dan hicret etmiş on milyona 
I yakın Almanı kolu kanadı kırık Garbi Al

manya'nın nasıl barındırdığını ve sâylerini na
sıl kıymetlendirdiğini tetkik eden her.kes emi
nim ki iskân dâvasının bizim için halli raiim-

I kün bir dâva olduğuna inanacaktır. 
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Muhterem arkadaşlar, illet bizim metotsuz 

oluşumuzda değil, metotlara sadakatsizliği
mizde aranmak lâzımgelir. Bugün elimizdeki 
mevcut nizamat işi ciddiye almak şartiyle mak
sada cevap verecek mahiyettedir. 

REÎS — Vaktiniz tamam olmuştur, Zeyyat 
Bey. 

ZEYYAT MANDALÎNCÎ (Muğla) — O 
halde bir temennim vardır onu da kısaca arzede-
yim. 

Arkadaşlar, İngiltere ve Fransa'da iskân me
selesi fiilen mevcut olmadığı halde iskânın yal
nız bir cephesini teşkil eden mesken dâvası için 
Vekâlet ihdasına lüzum görülmüştür. Bu memle
ketlerde bugün Mesken Bakanlıkları vardır. Bu 
hayati mevzuda b'iz de bir Vekâlet ihdası zama
nı çoktan gelmiş ve geçmiş olduğuna şahsen kaani 
bulunmaktayım ve Hükümetimizin bu zarureti 
tasvip edeceğinden huzurunuzdan ayrılıyorum. 

REİS — Efendim; sabahleyin bulunmıyan 
arkadaşlar için arzed'iyorum: Sabahki oturumda 
hatiplerin konuşmalarının 10 dakika ile tahdit 
edildiğini Yüksek Heyetinize bir kere daha ha
tırlatırım. 

îzzet Akm. 
İZZET AKIN (Van) — Muhterem arkadaş

lar; ben kısaca yasak bölge mevzuuna temas ede
ceğim, iskân işleriyle 'ilgilidir. Yüksek malûmu
nuzdur ki; mazide, bâzı hâdiseler sebebiyle, bir
takım vatandaşlarımız* mecburi nakle tâbi tutul
muşlardır. Bunlardan boşalan yerler yasak böl
ge haline ifrağ ve vatandaşlarımızın buralara 
bir daha dönmeleri yasak edilmiştir. Bu yasak 
bölgelerden birisi de benim seçim çevremdedir: 
Zeylân bölgesi. Bu bölge 40 köyden ibarettir ve 
15-20 bin nüfusu sinesinden toplıyan çok değerli 
bir yayla arazisidir. 

Arkadaşlar, mazide vatandaşların mecburi 
nakillere tâbi tutulmaları işi belki o zamanki ica
ba, o zamanki şartlara göre bir nevi tedbir ma
hiyetinde telâkki edilebilirdi, ben bunu münaka
şa edecek değilim, ancak ne olursa olsun çok 
yanlıg bir iştir, tashihi icabediyordu. Nitekim 
D. P. nin iktidara geldikten sonra ilk. hamlede 
ele aldığı işlerden birisi bu oldu. 1950 senesi or
talarında yüksek huzurunuza getirilen v^ tasvip
lerinize mazhar olan bir kanunla yasak bölge kal
dırılmıştı. Bunun neticesi olarak yıllardan beri 
yurduna kavuşamamanm hasreti içinde yanan 
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I binlerce vatandaş yurtlarına dönmek imkânına 

sahip oldu. Baştanbaşa yıkılan yuvalarını yeni
den kurmak, tarlalarda çalışmakla işe başladı. 
Hattâ bu arada Zeylân'da bir Devlet harası ku
rulmuştu. Bu haranın hudutları 'içine tesadüf 
eden 12 köyün arazisini Hükümet istimlâke ka
rar verdi, Tarım Bakanlığı faaliyete geçti, hattâ 
birçok vatandaşlar istimlâk bedellerini aldılar. 
Fakat birkaç ay evvelisi, geçen senenin yazında 
anlaşıldı ki, aşağı yukarı 'iki sene kadar devam 
(den bu muamelede bir yanlışlık var. 

Yanlışlık şu; bu yasak bölgelerin ihdas edil
diği, vatandaşların kütle halinde nakledildikleri 
devirde yani on dokuz sene evvel, çıkarılmış bir 

j kanun vardır. Bu 2510 numaralı kanunun 26 
rıcı maddesine göre yasak bölgelerdeki vatan
daşlara ait gayrimenkullerin tamamı Hazineye 
intikal etmiş bulunuyordu. O, zamanki zihniyete 
göre bu kanunu ha^ırlıyanlar öyle zannediyo
rum ki, yasak bölgelerin kalkacağını ve vatan
daşların yurtlarına döneceğini düşünmemişler
dir. Halbuki bugün bdr vakıadır ve yasak böl
ge kalkmıştır. Vatandaşlar da yuvalarına dön
müşlerdir. 1950 de çıkardığımız ve yasak böl
geyi kaldırmayı istihdaf ı^den kanun dâvayı tam 
olarak halletmiş olmadı, tedbirimiz yarım kal
dı. Çünkü şöyle bir vaziyet oldu: kapıyı açtık, 
buyurun dedik, fakat ev sizin değil, Hazineye 

j intikal etmiştir diyoruz. Bu ikinci yanlışlık bu 
I şekilde meydana çıkmış bulunuyor. Bu hatayı 
j da tamir etmek bize düşer. Yüksek Meclis eski 

zihniyetle yapılmış olan ve vatandaşın tasarruf 
hakkını tamamen iptal eden böyle bir hükmün 
artık yürürlükte kalmasına razi olmaz. 

Nasıl ki; vatandaşı kitle halinde mecburi 
j nakle tâbi tutmak yanlış ise, biır kanunla onun 
I gayrimenkul terine Hükümetçe gasp, el koymak

ta elbetteki, yanlış bir muameledir. Bunun da 
bir an evvel tamiri ioabetmektedir. 

I Arkadaşlar biz, demir perde zulmünden ka-
J çıp gelen yurdumuza iltica 'eden ırkdaşlarıınızı 

miltetçe bağrımıza bastık. Onlara evler yaptır
dık, köyler kurduk ve kendilerini müstahsil 

j vaziyete getirdik. Bu millet olaraık, Meclis ola
rak öğünülecek bir başarıdır. Bunun yanında, 

ı senelerce evvel irtikâp edilmiş bir hatanın mağ-
| durları olarak bugün karşımızda bulunan bin-
| lerce vatandaşı henüz huzura kavuşturamadık, 
j bunlara kâfi yardımı henüz yapamadık, Istırap 
j içindedirler. Bu huzursuzluğa bir son vermek 
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lâzımgelir. Hükümet bir kanun mu yapacak ve
ya başka bir tedbir mi alacak, bunu yapmalı ve 
bu vatandaşların tasarruf haklarını iade etme
lidir. Ben Devlet Balkanı Sayın Muammer Ala-
kant'tan rica ediyorum, Hükümet bu hususta 
ne düşünüyor, bunu lütfen açıklasınlar. Bu 
vatandaşları hiç olmazsa bu yaz mevsiminde 
huzura kavuşturmak için ne gibi tedbirler dü
şünüyorlar? 

Bir de geçen sene yüksek şefkatinizle bu va
tandaşlar için 1952 Bütçesinde ayrılmış 1,5 mil
yonluk bir tahsisat vardır, bu sarfedilmemiştir. 
Sebebi nedir? 

Maruzatım hu kadardır. 
REÎS — Cezmi Türk. Grupu adına buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, sabah

leyin iktidarla muhalefet arasında karşılıklı ve 
mukabeleli bahar şarkıları dinledik, hepimizin 
ferahını mucip oldu.. Ancak mevzuun azameti, 
memlekete ait ana meselelerin daha ciddiyet ve 
derinlikle ele alınması icabettiğinden yeni bir mu
halefet olarak iktidara bâzı ciddî şeyler söylemek 
lâzımgeldiği kanaati ile huzurunuzu işgal etmiş 
bulunmaktayım. 

Aziz arkadaşlar, memleketimizde toprak ve 
iskân vaziyetine ait teşkilât eksiktir. Sayın es
ki iktidar sözcüsünün de belirttikleri gibi, mev
cut mevzuat yekdiğeriyle tezatlıdır, tatbikat da 
iyi cereyan etmemektedir. Cumhuriyetin kuru
luş devrinden beri iskân işleri istikrara kavu
şamamıştır. Memleketin ana dâvası olan toprak 
dâvası ise yine büyük bir istikrarsızlık ve an
layışsızlık içinde bu zamana kadar sürüp gel
miştir. Onun için hem iktisadi inkişaf bakımın
dan, hem de içtimai huzur ve sükûn bakımın
dan mühim olan toprak ve iskân mevzuatının 
en kısa zamanda geliştirilmesi, memleket ihti
yaçlarına uygun bir şekle getirilmesi el'an 
şiddetli bir ihtiyaç halinde bulunmaktadır. Bu 
mevzuatı tatbik ederek memlekette içtimai hu
zur ve sükûnu temin edecek, bu bakımdan is
tikrar getirecek salahiyetli ve kifayetli teşki
lâtın da kurulması gerektir. Bunu biz de, bâzı 
demokrat arkadaşların da işaret ettikleri gibi 
bir bakanlık mevzuu olarak görmekteyiz. Bu 
memleketin birçok bakanlıktan önce bir Top
rak ve îskân Bakanlığına ihtiyacı vardır. Ve 
bu yeni kurulacak bakanlık eski bürokratik 
metotlar ve itiyatlarla değil tamamen rasyonel 
bir ekonomik işletme zihniyetiyle kurulmalı-
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I dır. Hattâ, bütün diğer bakanlıklara da bir re

form örneği olmalıdır. Bu noktaya şu kadarcık 
temas ettikten sonra memleketimizdeki toprak 
rejimine geçmek istiyorum. Uzun zaman zan
nedilmiştir ki; memleketin ziraate salih arazi
si çok, fakat nüfusu azdır. İçtimai hâdiselerin 
ihtar etmesine rağmen maalesef siyasi mahfil-
lerimizdeki bu kanaat yanlış olarak devam et
miştir. Bu toprak yüzünden memlekette asayiş
sizlik vakaları karşısında esaslı kanunlar çı
karılması lüzumlu iken buna alâka gösterilme
miş 1934 te Men'i Müdahale Kanunu sırf idari 
bir kanun olarak ele alınmıştır ki, içtimai ıstı
rabın devamına mâni olamamıştır. 

Toprak tevziatında, mülkiyet esaslarında, 
tapulamada gereken yenilikler ve cezri tedbir
ler alınmadığı içindir ki, 1938 Bütçesi konuşu
lurken o zaman ki Adalet Vekili Sayın Saraç
oğlu, burada bütçe üzerinde konuşmasını ya
parken, okuduğu cezalar istatistikinde açıkça 
ozaman Meclisi tenvir etmiş ve mühim bir tehlike 
noktasına dikkati çekmişti. Memlekette işlenmekte 
olan cinayet suçlarının bu toprak, mera, hudut 
dâvaları yüzünden olduğunu ilân etmiş, hattâ 
memleketimizdeki cinayet fazlalığını önlemek 
için tedbir bulabilecek bütün vatandaşların 
kendi bakanlığına müracaat etmesi tavsiyesinde 
dahi bulunmuştu. Ona rağmen Hükümetçe, Mec
lisçe cezri tedbirler alınamadı. Mesele 1945 e 
kadar geldi. Nihayet bir Toprak Kanunu ile bü
tün bu derdin halledilebileceği zannedildi. Maa
lesef, uzun müzakere ve mücadelelerden sonra 
çıkarılan Toprak Kanunu da memleketin bünye
sine, içtimai ihtiyacımıza uygun olarak çıkarıl
madı. Daha çok siyasi bir tehdit silâhı gibi ihdas 
edildiği içindir ki, memlekette, bu sahada bek
lenilen huzur yerine bilâkis daha didişkeni, savaş
çın hâdiseler çıkmaktadır. Vakaların artmasının 
sebebi budur. 

Bîr de bu kanunu takip eden Tapulama Kanunu 
da başka bir zihniyet, başka bîr prensiple çıktı. 
Mantıksızlık bütün hüviyetiyle bugün de devam 
etmektedir. Bir taraftan) toprak işleri Toprak 
îskân Umum Müdürlüğüne bağlı bulunmaktadır. 
Diğer taraftan bu mevzu ile Tapu Kadastro 
Umum Müdürlüğü de meşgul olmaktadır. Arazi 
üzerinde, arazi tahsisi işlerinde bu iki müdürlü
ğe bağlı komisyonlar ayrı ayrı çalışmaktadır. 
Vaziyet o kadar karışıktır ki, bu iki komisyonun 

I teknik malzemelerinde bile değişiklikler vardır, 
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Bu "komisyon üyelerine soracak olursanız birbir- I 
lerini teknik malzeme kifayetsizliği ile itham et
mektedir. Yani toprak komisyonunun malze
mesi daha iyi Ölçer, biçer, daha gonyo - metrik, 
topoğrafik tetkikler yapar. Tapulama komisyo
nuna sorarsanız hayır kendi elindeki vasıtalar 
daha iyî, daha dikkatli ve muvaffakiyetli çalış
maktadır. Yani mevzuattaki tezatlar, çapraz
lar, bu mevzuatı tatbik edecek organların bün
yesine hattâ teknik malzemesine kadar sirayet et
tirilmiştir. Bu bakımdan vaziyeti göz önüne ser
mek için bunu mahsus tebarüz ettirmekteyim. 

Arkadaşlar; resmî makamların geçen sene, bu 
sene Bütçe Komisyonundaki beyanları ve Devlet 
İstatistik. Bürosunun neşrettiği rakamlara göre 
memleketimizde bugün içtimai bir hâdise olarak 
2 bnonV milyon topraksız vatandaşımız vardır. 

Dîn-er bir istatistik de köylerimizde 445 bin 
çiftçi olmıvan aile bulunduğunu göstermektedir. 
Demek ki, diğer bir yönden istatistik 445 bin ai
lenin kövde tarla toprak beklemekte olduğunu J 
tebarüz ettirmektedir. Bu mühüm bir dâv<°. ön
ce iktisadi inkişaf davasıdır, bir içtimai istik
rar davasıdır, bir içtimaî huzur ve .sükûn; davası
dır, memleketin istikbali meselesidir arkadaşlar. 

Sayın Adnan Menderes vaktiyle Toprak Ko
misyonu Sözcüsü olarak 1945 yılında bu Yüksek 
Mecliste yaptığı bir beyanda aynen şöyle diyor
du: «Büyük toprak mülkiyetinin hâkim ve şayi I 
olmasından ve çiftçinin büyük bir kısmının top- I 
raksız veya tamamen proleterleşmiş bulunmasın
dan büyük ıstıraplar çekmiş ve çökmüş cemiyet- I 
ler çok görülmüştür. Bu gibi memleketlerin top
rak dağıtma dâvası hakikaten ziraati kalkındırma 
ve sosyal barışıklığın ön plânda gelen problemi
dir. Halbuki Türkiye'de manzara bu değildir.» 

Sayın Menderes'in 1945 teki bu beyanatına 
da iştirak edemediğimiz için eza duymaktayız. 
Çünkü ve çünkü tapulama istatistikleri tetkik 
edilirse, mahkemelerimizdeki hukuk dâvaları 
tetkik edilirse, nihayet memlekette her yıl 
maalesef olmakta bulunan katillerin sebep is
tatistikleri, cinai istatistikler tetkik edilirse | 
1945 te dahi bu memlekette toprak rejiminin I 
huzursuzluklarından mütevellit mühim içtimai 
hâdiselerin cereyan etmekte olduğu ayan be
yan görülür. Binaenaleyh, en geç olarak, 1945 
ten sonra dahi bu tedbirlerin alınması gerekir- ' 
di. Bunlara karşı cezrî ilâçlar gibi zannedi
len, zannedilerek çıkarılan Topraklandırma J 
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Kanunu ve sonradan ihdas edilen Tapulama 
Kanunu maatteessüf bu içtimai hâdiseyi önliye-
memiştir. Çünkü memleketin içtimai bünyesi
ne, derdin mahiyetine nüfuz edilerek çıkarılmış 
mevzuat değildir, değildi. O kanunlar çıktık
tan sonra ve on milyonların sarfiyle tatbikma 
geçildikten sonra dahi, geçen seneki içişleri 
istatistiği, bir yıl zarfında olan katillerin de 
yuvarlak hesap bin tanesinin mera ve toprak 
yüzünden olduğunu göstermektedir. İstanbul 
Kriminoloji Enstitüsünde yapılan bir tetkikte 
asgari olarak memleketimizdeki cinayetin yüz
de yirmi beşinin bu yüzden olduğu ifade edil
mektedir. Bu hususta şahsi tetkiklerimize müs
tenit rakamları ifade " etmekten içtinap ediyo
ruz ve resmî ağızlardan çıkmış ve neşredilmiş 
rakamları dercetmekle iktifa edeceğiz arka
daşlar. Bizim, hususi mahiyette ve bilhassa 
memleketimizin bâzı bölgelerinde yaptığımız 
tetkiklerin neticesi bu mevzuda resmî rakam
ların maalesef çok üstündedir. Hattâ memle
ketimizin bâzı vilâyet ve ilçelerinde bu halin 
bir harb şekline girdiğini ve âdeta bir toprak 
harbinin mevcut olduğunu göstermektedir. 

Dünden bütün Orta - Doğu memleketleri
mizde bir anane şeklinde olan kiracılık, ya-
rıcık ve üçte bire çalışmaların maalesef anane 
olmaktan çıkmakta bilhassa Toprak Kanunu
nun ihdası ile büyük mülk sahibi vatandaşla
rın ihdas edilen tehdit durumu karşısında 
kendi topraklarında yarıcı olarak, icarcı ola
rak çalışan vatandaşların taleplerinden çeki
nerek bu usulü terkettikleri görülmektedir. 
Ziraat makinelerinde bu yarıcılık ve kiracılık 
sistemi de ortadan kalkmıya başladı. Toprak 
sahipleri insan yerine makine ile ihtiyaçlarını 
kolayca gördüğü için yarıcılık ile geçinen top
raksız aile ve vatandaşları daha çok müşkül 
duruma düştü. 10 - 15 yıl evvel 5 - 10 dönüm 
toprak için büyük dâvalar açılmıyan yerlerde 
bugün bir dönüm üzerinde kanlı mücadeleler 
cereyan etmektedir. Hiç değilse büyük içtimai 
bir ıstırap olan toprak kira rejiminin Devlet
çe, Meclisçe ele alınması; toprak kiralama 
sisteminin, her iki tarafın haklarını ve inti
falarını temin edecek surette bu memlekette 
tesis edilmesinin, mülkiyet haklarına riayetkar 
olarak memleket ihtiyaçlarına en iyi cevap ve
recek bir şekil olacağı ve âcil bir deva teşkil 
edeceği kanaatindeyiz arkadaşlar. 
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Bugün köylerimizde, yine resmî istatistikle

re nazaran 34 filyon hektar arazi vardır. Hal
buki geçen sene Toprak ve iskân Umum Müdür
lüğünün beyan ettiğine göre, beş bin dönümden 
yukarı olan Hazine malları da dâhil olmak üze
re, yani tevzie tâbi tutulabilecek 138 milyon 
dönüm toprak mevcuttur. Bir resmî makamın 
ifadesine göre vasati bir aileye 75 dönüm arazi 
verilirse 168 milyon dönüm toprak lâzımdır. 
Halbuki bu hesapla yalnız yerlilere yetecek ka
dar da toprak mevcut değildir. Buna mukabil 
Hükümet psikolojik bakımdan, vatandaşları ma
nevi bir tesir altında bulundurmakta ve gazete
lerle propagandalar yapmakta, radyolarla sür
atli toprak tevziatından bahseden yayınlar yap
maktadır. Şimdiye kadar yapılmış olan tevziatın 
yekûnu, yine resmî kaynaklardan öğrendiğime 
göre 4.225.477 dönümdür. Ve 55.385 aileye bu 
tevziat yapılmıştır. Yalnız köylerimizde 445 bin 
çiftçi olmıyan aile, daha doğrusu topraksız aile 
mevcut olduğuna 55.385 dönümün ne demek ol
duğunu takdirlerinize havale ederim. Kaldı ki 
bunun da 3.663 ü göçmen ailesidir. 

Arkadaşlar, sabahleyin dünkü iktidar partisi 
adına beyanlarda bulunan Sayın Hasan Reşit 
Tankut memleketin iç iskân siyasetine de gir
diler ve iç iskân politikalarından bahsettiler. İk
tidar partisi Başkanı Başvekil Adnan Mende
res de mukabelelerinde «sizin bahsettiğiniz iç 
iskân meselesi memleketin statik iktisadi duru
muna göre idi. Bugünkü iktisadi duruma göre 
iskân meselesini bu şekilde almak münasip de
ğildir» dediler. Hakikaten memleketin iç iskâ
nını konstrüktif metotla mı yoksa organik me-
todla mı ele almak lâzımdır, o da ayrıca bir is
kân davasıdır. Yalnız bu arada bu gibi tatbikata 
ve esas projelere ışık salıcı bir fikir olarak ev
velâ bir hakikati tekrar etmeliyiz. Bütün çiftçi
liği sanayileşmeye doğru giden memleketlerde, 
köylerden şehirlere doğru bir nüfus akını ol
maktadır. îktisaden geri olan Orta - Doğu şehir
lere nüfus akını bizim memleketimizden daha 
fazladır. Meselâ Mısır'da köylerden şehirlere 
akm bizdekinden fazladır. 

Memleketimizde son on sene içinde nüfusu 
25 binden yukarı olan şehirlerdeki nüfus artışı 
% 37 dir. Buna mukabil memleketimizin umumi 
nüfus artışı % 17 yi buluyor. Bizde de köyler
den, şehirlere doğru bir nüfus akını başlamıştır. 
Tanrıya şükürler olsun ki, henüz, elan köyler-
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I deki nüfus büyük çoğunluğu muhafaza etmekte

dir. Fakat bu toprak rejimi halledilemez ve 
köylerimizde topraksız bekleşen ailelere yardım 
yapılmazsa, bu ailelerde günün birinde, yeni ha
yat şartları için şehirlere doğru göçmeye başladık
ları gün, bu bir ayrı ıstırap olacaktır. Bu defa 
içtimai dâva daha karışık bir hale girecek, hal
li için başka yatırımları, tedbirleri istilzam ede
cektir. Henüz karşımızda bir toprak reformu 
meselesi halinde iken, bir iskân meselesi iken 
bunu Hükümetin organik metotlarla halletmesi 
lâzımdır. Bu bakımdan; gerek yüksek heyeti
nizin ve gerekse sizin icra organınız olan Hükü
metin dikkatini çekerim. Geçen 3 yılı dahi aci
len alınacak tedbirler bakımından boş geçirilmiş 
yıllar olarak işaret ederiz. 

Arkadaşlar, memleketimizde küçük mülki
yet rejiminin hâkim olduğu illerde dahi bir 
toprak meselesi mevcuttur. Bunun için misal 
olarak Çanakkale Vilâyetini arzediyorum. Yine 
resmî makamlardan aldığımız rakamlara göre 
Çanakkale İlinde son senelerde iki tane toprak 
komisyonu çalıştırıldığını öğreniyoruz : 37 ve 
41 numaralı komisyonlar. Bunlardan 37 nu
maralı Komisyon bir kış sondajlarını yaptık
ları sonra bir yaz tatbika geçiyor ve ancak 8-10 
bin dekarlık arazi dağıtabiliyor. 41 numaralı 
Komisyon ise yine bir yıl zarfında ancak 10 930 
dekar arazi tevzi ediyor. Bu miktarların azlığı 
üzerinde dikkatinizi çekerim. Bu komisyonların 
ne kadar müşkülâta uğrıyarak çalışmakta ol
duğunu gösteren bir delildir. Bu arada en kü
çük toprak rejimi bulunan bu bölgeye de göçmen 

} sevkı yapılmış olduğu içindir ki, 4789 dekar 
arazi 246 yerli halka ve 6141 dekar arazi de 239 
hane göçmenlere tevzi edilmiş bulunmaktadır. 
Aynı bölgede yapılan tetkik şu şikâyetleri de ih-

I tiva etmektedir; Orman İdaresi, makilik olan 
J araziyi orman sahasına ithal etmiş bulunmak-
i tadır. Tapudan ve mahallî teşkilâttan Hazineye 
I ait arazinin kayıtlarını çıkarmak veya tesbit et-
! mek hemen hemen imkânsızdır. Toprak komis-
j yonu ınüstahsıla toprak dağıtıp iskân etmekte, 
i fakat Orman İdaresi köylüyü bu araziyi işle* 
j inekten meneylemektedir. Bu yüzden göçmenle-
' rin bir kısmı müstahsil hale gelememiştir. Vakıa 
I budur. Bir devlet dairesi toprağı vermekte ve 

bunu bizim istatistiklerimize geçirerek ilân ey-
; temektedir. Diğer bir devlet dairesi devlet eliy-
i le verilen bu topraklardan yerli olsun, göçmen 
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olsun vatandaşın istifadesine mâni olmaktadır. 
Bunu da başka bir resmî vesika açıkça ilân et- ' 
mektedir. Bu işin icraatındaki karışıklığa bir 
misal olarak Çanakkale hâdisesi deyip geçiyo- ! 
rum. j 

Aziz arkadaşlar, memleketimizin bâzı böl
gelerinde Hükümetin dikkatle üstüne eğilmesi 
lâzımgelen mühim meseleleler vardır. Toprak re
jimi halamından demografik hatamdan, nüfus ar- j 
trnıı bakımından. Bunu da bir misal ile orman i 
bölgekrinde yaşıyan vatandaşlarımızın vaziyeti j 
bakımından arzediyorum : Memleketimizin or
man bölgelerinden olan Kastamonu'da ve onun ta
rihî merkezi olan Kastamonu şehrinde 1935,1940, 
1945 ve 1950 de yapılan sayımlara göre nüfus 
şöyledir : 1935 te 13.791, 1940 ta 13.667, 1945 
te 13.869, 1950 de 13.688. Demek oluyor ki; 
memleketin bir çok taraflarında nüfus artıyor, 
fakat tarihî Kastamonu şehrinde 'bir türlü nü
fus artamıyor. Niçin aırtmıyor, diye arkadaşlar 
üstüne eğilip bakmak lâzımdır. işte biz küçük 
bir etüdLe bunun üstüne eğildik. Bir salgın ol
mamış, bir hastalık olmamış. Aynı vilâyetin 
bütün il çevresi içindeki hudutları alınız. Nü
fusun emsine balkınız. Memlekette istiklâl Har-
'binden sonra yüksek olan kadın nüfusu çoklu
ğu, erkek nüfusu şekline gelmiştir, Tanrıya şü
kür, 'bütün genç milletlerde olduğu gibi erkek 
nüfus çokluk halinde tecelli etmiştir. Fakat 
Kastamonu İlimizde bu faırk gayet küçük ve 
düşüktür. Diğer illerimizin aksine erkek nüfus 
azalmıştır. Bunun sebebi bu bölge halkının yıp
ranmış olmasından değildir. Doğdukları yerler
de geçim meseleleri yüzünden yaşayamamak-
tadırlaır. Erkekler aile ocaklarını terk ederek 
diyar diyar göçmek, evvelâ şahsi hayatlarım 
kazanmak için hane cüda çalışmak mecburiye
tinde kalıyorlar. Hanebeırduş dememek için 
hane cüda dedim. Oradaki orman "bölgesindeki 
köylerimizde tapulama işi acıklı bir dâvadır. 
Tapulama kanunu da bunu halledememiştir. Ta
pulama kanunları da bu dertleri halledememiş
tir. Orman Kanunu hükümlerini mahfuz tut
muştur. 

ŞEVKET MOCAN (Tekiırdağ) — Bravo 
(gülüşmeler). 

CEZMt TÜRK (Devamla) —Tapulama Ka
nunu orman içindeki köylere cari değildir. Es
kiden beri açılmış araziye dahi tapu verilme
mekte ve tapu verilmemektedir. Kanunu Mede-
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ninin hisse esasiyle eski şekillerin tasfiyesini te
min etmek lâzımdır. Memleketimizin bâzı bölge
lerinde, yine resmî makamların ifadesiyle, bilhas
sa Karadeniz bölgesinde küçük bir toprağa sa
hip 7 tane ayrı vatandaş vardır. Ve Orta-Doğu-
nun, yani toprak rejiminin en ileri olduğu yerler
de, son ziraat reformu rejiminde toprak meselesi 
halledilen Japonya'da dahi görülmiyen hâdiseler 
bizim memleketimizde cereyan etmektedir. 1950 
de toprağı Ahmet'in mirasçısı sürmekte, 'intifa 
etmekte, 1951 de Mehmet'in mirasçısı aynı şeyi 
yapmaktadır. Bu suretle bir toprağın sahipleri 
o topraktan istifade edebilmek için 7 senelik bir 
devri beklemek sabrını göstermesi lâzımgelen yer
ler ve zamanlar olmaktadır. 

Arkadaşlar, yüksek ekseriyetinizin bu memle
ketin bu toprak rejimi mevzuuna tekrar tekrar 
ciddiyetle alâkasını çekerek ve memlekette top
rak harbine bir son vererek bir toprak mütareke
sinin ele alınma zamanının çoktan gelmiş geçmiş 
olduğunu söylemek suretiyle iktifa ediyor. 

tskân işine geçiyorum; (Ooo, sesleri) Efen
dim, dinlemek arzusunda olmıyan varsa, sesim
den taciz olan arkadaşlarıma.. («Dışarı çıkmala
rı» sesleri) 

REİS — Devam buyurun. 

CEZMt TÜRK (Devamla) — ... Yutkunmak 
için benim gibi su içmelerini tavsiye ederim. 
(Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, memleketimizde mevcut 34.148 
muhtarlıktan 30.703 ü 1876 da yani şu bedbaht 
senede, Osmanlı İmparatorluğunun Pilevne Zafe
rini yarattığı harbde iskân edilmişlerdir. Bu 
memlekette göçmen sayısı bakımından arzetmek 
istiyorum, diğer 3440 köy de 1876 dan sonra ku
rulmuş olan köylerdir. Bunun büyük bir kısmı 
göçmen köyüdür. Memleketimizde 75 seneden beri 
göçmen iskân politikası cereyan etmektedir. Ar
tık iskân işlerinde başka yerlerden mütehassıs 
ararken bunu düşündükçe bendeniz eza dukmak-
tayım. 75 senedir mütemadiyen göçmen iskân 
etmiş bir memleketin, hiç değilse, 3-5 tane İskân 
mütehassısı olması lâzımgelirdi, halbuki hiçbir me
seleyi esaslı ve lâyık olduğu değerde ele almadığı
mız için, bugün bundan mahrumuz ve yabancılara 
gözümüz kaymakta ve onlardan ümit beklemekte
yiz. 

Bu itibarla bu sahada yaptığunız işlerde bir
çok noksanlıklar müşahede edilmektedir. Şu son 
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yıllarda yaptığımız ve Bulgaristan'dan gelen kar
deşlerimizin, ki benden evvel konuşan arkadaşı
mız bunlara mülteci dedi, ben modaya uyarak 
konuşan bir arkadaşınız olmadığım için yine ker-
deşlerimiz diyeceğim; asgari 37 bin aile olduğu 
malûmdur. Bunlara da, resmî istatistiklere göre, 
ancak 4000 aileye toprak verilmiştir. Halbuki 
gelen kardeşlerimizin % 86 sı çiftçidir. Demek 
ki Bulgaristan'dan gelen kardeşlerimizi iskân 
ederken onlara da kâfi toprak verebilmiş değiliz. 
Esasen çiftçilere toprak verecek vaziyette değiliz. 
Bu hakikati böylece ifade ettikten sonra, bir ara
lık pek propaganda edilmiş bulunan göçmen is
kânı işinin, mesken temini bakımından bâzı acık
lı ve utandırıcı hâdiseleri bu kürsüden belirtildi 
arkadaşlar. Rami'deki göçmen evleri meselesine 
ilâveten, Çukurova'daki seller yeni yapılmış bir 
köydeki göçmen evlerini de istilâ etti, köylümü
zün yaptığı kerpiç evler bu sellere dayandığı hal
de, modern diye inşa edilmiş olan bu göçmen ev
leri maalesef bu sellere dayanamadı, çöktü ve 
göçtü. Demek ki, Rami'deki göçmen evleri suiis
timali burada da cereyan etmiş. Allah memleketi
mizi bu gibi âfetlerden korusun («Âmin» sesleri) 

Netice olarak şunu söylemek istiyorum ki, 
Hükümetin bu işte, bilhassa göçmen vatandaşla
ra temin ettiği me'va işinde, suiniyetli müte
ahhitlerin bu gibi fiillerine meydan vermemesi 
bu şekilde hareket edenleri cezalandırması, ve 
bu suretle hiç olmazsa memleket efkârı umu-
miyesini tamim etmesi lâzımdır. En küçük bir 
sel felâketinde çürük evler yüzünden vatan
daşları çökmüş çatılar altında bırakan bu gibi 
insanları tecziye etmekte Hükümetimiz gecik-
memelidir. Eldeki mevzuat kâfi değilse buraya 
acele kanunlar getirmesi lâzımdır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar; iskân ve toprak mevzuunda 
Hükümetimizin göstermiş olduğu alâka şayanı 
takdir olmakla beraber yazın tatilde muhtelif 
vilâyetlerde ve bilhassa seçim mıntakamda gör
düğüm bâzı aksak işlerden bahsetmek suretiy
le bunları düzeltilmeleri bakımından Hüküme
tin nazarı dikkatini celbetmek istiyorum: 

Arkadaşlar; Bulgaristan'dan gelen göçmen
lere, milletçe ne suretle sıcak kalbimizi açtığımız 
malûmdur. Hükümet de elinden gelen her tür
lü fedakârlık ve yardımı gösterdi. Bir an evvel 
bunların müstahsil vaziyete gelmeleri ve mes
ken sahibi olmaları için her türlü, yardımı yap-
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ti. Yalnız Hükümetin bu vadide göstermiş oldu
ğu hassasiyet taşrada garip garip tatbikat te
cellileri ve vatandaşlarla göçmenlerin birbirine 
düşmesine, kavgalara ve mahkeme kapılarında 
sürünmelerine sebep oldu. Hükümet şayanı tak
dir olarak bu işte hassasiyet gösterdi, göçmenle
ri bir an evvel yerleştirmeleri hususunda vali
lere sıkı talimat gönderdi. Bu, şayanı şükran
dır. Fakat gerek valiler, gerekse kaymakam ve 
nahiye müdürleri kendilerini mesuliyet ve mu
ahezeden kurtarmak maksadiyle ve emri bir 
an evvel tatbik etti diyebilmek için köylerde 
birçok yerli vatandaşların tapuyla mutasarrıfı 
olduğu veya dedesinden kalma ve senelerce zil
yedi bulunduğu araziyi, Hazineye aittir diye 
göçmenlere tahsis etmişlerdir. Gerek Çorum, ve 
kazalarında, gerekse diğer vilâyetlerde bu şe
kilde göçmenlere verilen arazi yüzünden pek 
çok dâva açılmış bulunmaktadır. Bu dâvalar 
bitinceye kadar göçmen eli böğründe bir yere 
yerleşememekte yerli vatandaş da tapulu veya 
dedesinden kalmış arazilerine sahip olmak için 
masraf yaparak dâva açmak zorunda kalmış 
bulunmaktadır. 

Hulâsa hem göçmenler, hem de köylü vatan
daşlarınız perişan vaziyettedirler. Ben, Hükü
metten rica ediyorum, bu dâvaların sonu gemi i -
yecek ve uzayacaktır, bir hukuk heyeti mi teş
kil eder, yahut başka bir çaresini mi bulur, bu 
kabil dâvaları mahallinde hemen kurutsun. Ta
puya veya zilyedliğe dayanan işlerde İsrar etme
sin, vatandaşların arazilerini terketsin ve göçmen
lere başka yerlerde Hazine arazisi bulmak sure
tiyle tatmin yoluna gitsin. Aksi takdirde bunun 
sonu gelmiyecek ve ıstırap devam edecektir. Bi 
rinci temennim budur. 

Arkadaşlar, toprak tevzi komisyonlarının faa
liyetleri de maalesef bizleri memnun edecek vazi
yette bulunmamaktadır. Evvelâ Tapu Kadastro 
Umum Müdürlüğü ile Toprak ve îskân Umum 
Müdürlüğünün bu iş üzerinde elele verertek ça
lışmamış olması bu neticeyi doğurmuştur. Gönül 
isterdi ki, evvelâ Tapu Kadastro Umum Müdür
lüğü faaliyete geçsin, tapulama heyetleri, bu 
memlekette Hazineye ait bilcümle araziyi esaslı 
surette tesbit ve tescil etsin, ondan sonra da top
rak tevzi komisyonları faaliyete geçerek bu ara
zileri toprak sahibi olmıyan vatandaşlara tevzi 
etsin. Vaziyet maalesef böyle devam etmemek
tedir. 
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Biraz evvel arzettiğim gibi toprak tevzi ko

misyonları birçok köylere gitmekte hiçbir 
esasa dayanmadan şu veya bu şahsa ait 
tarlaları veya meraları, kendi nazarı dik
katini celbeden sair arazileri Hazineye ait
tir diye bunları topraksız vatandaşlara tevzi et
mektedirler arkadaşlarım. Halbuki arkadaşlar; 
tevzi ettikleri bu arazilerin çokları vatandaşların 
tapulu mallarıdır. 

Köy meralarının taksim ve tevzii de yürekler 
aeisı neticeler doğurmaktadır. Bir misal arzede-
yim arkadaşla*: Çorum'un Cemilbey Nahiyesin
de köy merasının taksim ve tevzii yapıldı, bura
daki vatandaşların cümlesi kasabaya döküldü. 
Nihayet bendeniz de alâkadar oldum. Başbakana 
telgraf çekildi ve bir müfettiş getirildi. Vazıyet 
cidden vahimdi, köy hayvanlarının miktarı, ara
zinin normu nazarı itibara alınmadan meranın 
mühim bir kısmı oradaki, köyün en zengin insan
larına taksim ve tevzi edilmişti. Gelen müfettiş 
hayret içinde, biz hayret içinde kaldık. Taksim
den istifade eden zevata tapu verilmiş. Bunun için
den çıkamadık. Nihayet arazi alanların vicda
nına müracaat ettik. Topraktan istifade eden va
tandaşların hepsi iadei ferağ etmek suretiyle bu 
dâvayı hallettik. Kendilerine teşekkür ettik. 

Sonra bir noktada daha Hükümetin nazarı 
dikkatini celbediyorum. Demin arazi zenginlere 
verildi diye söyledim. Bu teşkilâtı her türlü sui-
zandan, tenzih ederim. Teşkilât çok dürüst çalış
maktadır. Yalnız telâkkileri, kanun anlayış 
tarzları sakattır arkadaşlar. Toprağın evvelâ. 
topraksız ve muhtaç vatandaşlara tevzi ve taksimi 
ieabeder. Halbuki tatbikatta maalesef çok sakat 
işler yapılıyor. Cemilbey işinin diğer cephesini 
arzedeyim : 

İhtiyar bir vatandaşın dünya kadtfir malı var
dır. Belki, köyün yarısı o zata aittir, üç tane de 
oğlu var, rüştünü ikmal etmişler ve namlarına 
tapuda kayıtlı mal mevcut değil. Bunlar top
raksız eddedilmekte ve beyanname verdikleri 
için arazi almış bulunmaktadırlar. Bir köyün 
arazisinin yarısına sahip olan ve babalariyle be
raber en müreffeh hayat yaşıyan bir ailenin 
taksimden ilk önce istifade ettiklerini hayretler 
içinde gördük. Şu yanlış tefsirden huzursuzluk 
doğmaktadır. Bunu bir an evvel Hükümetin ıs
lah etmesi varsa, kanunu anlamıyan komisyon 
âza ve başkanlarının, bir an evvel çıkarılması 
lâzımdır. Vatandaşlarımız hakikaten bu yüz-
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1 den ıstırap çekmektedirler. Bu sene Yaz tatilin

de intihap dairem olan Çorum 'da kaldım ve meş
guliyetim toprak komisyonlarının gittiği yerleri 
takip etmekten ibaret kaldı. Bütün vatandaşlar 
şikâyetçi . 

Zilyetliğe ehemmiyet vermiyen komisyon bit-
köye gidince tapu soruyor, varsa bırakacağını 
diyon Bâzı tapular vardır ki, miktar itibariyle 
beş dönümdür, fakat hudutları sabittir. 200 - 300 
dönümü ihtiva edebilir. Mahkemelere gittiğiniz 
zaman bu kabil hâdiselerde hududa itibar edilir, 
dönüme itibar edilmez. Komisyon bunları dahi 
nazarı itibara almamakta ellerinde tapu senedi 
bulunmıyanlarm fazla arazisini ellerinden al
maktadır. Ehlivukufların da birçoklarının 
tamamen tarafgirane hareketleriyle bu komis
yonları dalâlete düşürdüklerine kaaniim. Bu, ha
kikaten bir ıstıraptır ve tatbikat da bu merkez
dedir. Hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum. 

REİS — Hıdır Aydın. 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Muhterem arka
daşlar ; ben, 2510 sayılı Kanunla muameleye tâbi 
tutulan vatandaşların durumuna temas edece
ğim. 1950 yılından beri zaman zaman. bu kür
süden bu vatandaşların durumuna temas etmiş
tim. 2510 sayılı Kanunla muameleye tâbi tutulan 

j vatandaşlar 1938 yılında Garp vilâyetlerinin 
muhtelif bölgelerine nakledilmişlerdir. Bunlar, 
yasak, serbest ve boşaltılmış bölge olarak üç 
kısma ayırmak suretiyle bu mıntakalardan gön
derilmişlerdi. Bu vatandaşların durumu 1938 
den bu ana kadar istikrarsızlık içindedir. 

Geçen bütçe yılında malûmu âliniz bu va
tandaşların durumu âcil olarak halledilmesi için 
2,5 milyon liralık bir tahsisat teklif etmiştim. 
Bu hususta Sayın Devlet Bakanı müspet müta
lâada bulunmuş ve Sayın Başbakan da teyit edi
ci beyanları üzerine Yüksek Heyetiniz mezkûr 
tahsisatı kabul buyurmuştu. Bu teklif nazarı 
dikkate alınmış ve Bütçe Komisyonuna gönde-

I rilmişti. Komisyon bir milyon noksaniyle 1,5 
milyon lira olarak bütçeye konulmuştu. Bü 
tahsisat bütçeye konuldu. Ama, geçen seneden 
beri müracaat eden vatandaşlara şimdiye kadar 
5 kuruş dahi verilmiş değildir. Bu tahsisattan 
bâzı harcırahlar v. s. verilmiştir. 25 Kasıma kaT 

dar, benim seçim çevrem olan Tunceli 'de tes-
bit etmiş olduğum, 258 aile müracaat etmiş fa
kat bugüne kadar bunlardan hiçbirisine beş ku-
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ruş dahi verilmiş değildir. Birkaç gün evvel I 
Kars'tan bir heyet geldi, bu iş ile ben de ilgi
lendiğim için beni de çağırdılar; siz geçen sene I 
bir teklif yaptınız, B. M. M. 1,5 milyon lira tah
sisat verdi, bundan istifade edecek miyiz? Yok
sa kandırıldık mı? Dediler. Ben de bu iş bâzı 
formaliteleri gerektirir, siz valilere müracaat 
ediniz, parayı oradan isteyiniz, dedim. Yine iki 
üç gün evvel Zeylân bölgesinden bâzı vatandaş
lar gelmişler, Ağrı Mebusu Halis Beye müra
caat etmişlerdi. Bunlarla istişare ettik; bize, 
«Müracaat ettiğimiz halde istihkak verilmedi, 
para ne oldu? önümüzdeki sene de durum ne 
olacaktır?» dediler. Biz, «Hükümet sizin için büt
çeye bir tahsisat koymuştur, önümüzdeki sene
de mümkün olduğu kadar bunu telâfi etmeye 
çalışacaktır.» dedik. Ben bu fasılla alâkalı olan 
bölümü tetkik ettim, o bölüme 2 200 000 lira 
tahsisat konmuştur, bu tahsisat sırf bu vatan
daşların ihtiyaçları için değildir, bütün Tür
kiye'de iskân durumunda bulunan vatandaşla
rın isteklerine sarfedilmesi içindir. Halbuki 
bendeniz bu tahsisatı kâfi görmüyorum. Az ev
vel de temas ettiğim gibi, 2584 aile 25 Kasıma 
kadar sırf Tunceli'nde yapılan müracaattır. Bu
nun haricinde Ağrı vardır, Van vardır, Siird, 
Kars vilâyetleri vardır ki, hepsi 5 - 6 vilâyettir. 
Vantandaşlar müracaatlarını yapmışlardır, sa
bırsızlıkla istihkaklarını beklemektedirler. Ge
çen sene Bütçe Komisyonunda Maliye Vekili 
Bey şöyle demişti : «Bu bir buçuk milyon lira I 
kâfi gelmediği takdirde ek ödenekle Meclise ge
leceğiz ve durumlarını bir an evvel ıslaha çalı- I 
saçağız.» Sayın Başvekil de bu şekilde vait bu
yurmuşlardı. Biz de vatandaşlara duyurmuş bu- I 
lunuyoruz. Binaenaleyh bütün vatandaşlar mü- I 
racaat edip muameleler tekemmül ettikten son
ra bunların bir an evvel iskân istihkaklarının ve
rilebilmesi için şimdiye kadar ilgili Vekâlet I 
istihkak sahiplerini tesbit edip lüzumlu miktarı 
topyekûn bütçesine koyması icap edecekti. 

Ben şahsan bütün Türkiye'de iskâna tâbi tu- I 
tulacak vatandaşlara 2 milyon 200 bin lira sarf-
edileceğine göre 15 seneden beri halen hayatla- I 
rı istikrarsızlık içinde yuvarlanıp giden bu vatan- I 
daşlarin ihtiyaçlarına ne kadar para ayrılaca
ğını sayın salahiyetli vekilden öğrenmek isti
yorum. Bunun bir faydası da, şu şekilde mü
talâa edilebilir : Çünkü geçen sene kabul edi
len 1,5 milyon lira tahsisat sarfedilmediğine | 
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göre bu vatandaşlar bir ümitsizlik içine düş
tüler. Bu vatandaşların durumunun düzeltil
mesi için ne kadar para tahsis edileceğinin 
bildirilmesi ve «önümüzdeki senede verece
ğiz» denirse bunlar da biraz ümitlenmiş ola
cak ve hayatlarını istikrar içinde görmüş ola
caklardır. 

Ayrıca da Karadeniz vilâyetlerinde olduğu 
gibi benim de seçim çevremde nüfus kesafeti 
oldukça fazla, arazisi de gayet dardır. Tarım 
Vekâleti, mütehassısları vasıtasiyle yaptırdığı
mız etüdler neticesinde verilen raporlarla bu 
durum tamamiyle anlaşılmış oldu. Birkaç gün 
evvel sayın Devlet Vekilinden öğrendiğime gö
re Toprak Kanununda bâzı tadilât yapmak su
retiyle toprağa muhtaç olan vatandaşları top
rakları bol olan bölgelerde topraklandırmak 
imkânını arayacaklarını söylediler. Bu kanu
nun bir an evvel Meclise getirilmesini ve bu 
durumda bulunan vatandaşlarımızın vaziyetle
rinin bir an evvel ele alınmasını istirham ede
rim. 

REÎS — Hıdır Bey, iki dakikanız kaldı. 
HIDIR AYDIN (Devamla) — Peki.. Benim 

seçim bölgemde kültür arazisine elverişli me
ralar vardır. Bunlar Hazinenindir. Bir kaza
mızda miktarı kâfi Hazine arazisi olduğu tes
bit edilmiştir. Halen burada bir komisyon ça
lışmaktadır. Bu komisyonun çalışması kâfi gel
miyor. Mümkünse bir komisyon daha verilsin, 
verilecek topraklar tesbit edilsin ve dağıtıl
sın, geri kalan arazişizler için de çare arıya-
hm. Çünkü seçim çevremize gittiğimiz zaman 
vatandaşlarımızdan yer yer 50 - 100 hane top
rak verilirse gideceklerini bildiriyorlar. Sa
yın Devlet Reisi bu bölgeden geçerken aynı şe
kilde müracaat ettiler. 

İzzet Akın arkadaşımız 2510 «ayılı Ka
nunla yasak bölgelerin vaktiyle Hazineye inti
kal etmiş olan arazi durumuna temas ettiler. 
Bu huşusun da Hükümetin ağzından aydınlatıl
masını istiyorum. Bu arazilerin tekrar eski sa
hiplerine verilmesi düşünülüyorsa ona göre 
bir kanun getirilsin, böyle bir şey düşünülmü-
yorsa bunu da beyan etsinler ki biz de istika
metimizi ona göre tâyin edelim ve vatandaş
lara da ona göre cevap verelim. 

REÎS — Hıdır Bey, müddetiniz dolmuştur. 
HIDIR AYDfN (Devamla) — Peki efendim, 
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REÎS —- Zeki Erataman. 
ZEEt ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar, Esasen bir çok mevzulara te
mas edildiği için ben bunlara temas etmiyece-
ğim. Evvelâ şunu arzetmek isterim ki; bugün 
«İterinde- mevcut yetişmiş elemanlar bulunan 
merkez teşkilâtı dışındaki Toprak ve iskân 
Umum Müdürlüğü teşkilâtının hepsi tam kali
fiye memur olmadıklarını, bir vilâyette çalışan 
komisyonların birbirine zıt kararlar aldıklarını 
ve bir çoklarının az işe yarar bir durumda bu
lunduğunu, vatandaşların işlerini karıştırmak
tan başka bir şey yapmadıklarını burada hatır
latmak isterim. Toprak ve îskân Umum Mü
dürlüğünde iki mevzu olduğuna göre evvelâ 
toprak işini ele alalım. Dün sabanın hacmine 
göre 'büyücek olan ziraat© elverişli bulunan top
rakların bugün motörlerin çalıştığı yerdte çok 
küçük toprak olduğunu, o kadar çok ziraate el
verişli bir saha kalmadığını biliyoruz. Binaen
aleyh, toprak dâvasiyle karşı karşıyayız. Dün 
yapılan Toprak kanunlarına göre bu memleket
te toprağını işletemiyen vatandaşların elinden boş 
bin dönümden fazlası almıyor. Eğer vatandaş 
işletmiyorsa, ortakçıya veriyorsa bunun da İM bin 
dönümünden fazlası alınıyordu. Dünkü şart
lar ne kadar uygunsa, yeni şartlara göre top
rakların daraltılması ve vatandaşın toprak ih
tiyacını karşıliyacak şekilde küçültülmesi lâ
zımdır. Dün bu memlekette: birçok boş arazi bu
lunduğu vâhimesine kapılmıştık, vıe komisyon 
sayısını 28 den 64 e kadar çıkardık. Bugün ya
pılan işlerin nispeti gösteriyor ki, dün 28 ko
misyonun gördüğü işe mukabil bu gün 64 komis
yon daha fazla bir iş görememektedir. Bu ko
misyonların çalışmadıklarındaın veya az çalış
malarından değil, memlekette nihayet dağıta
cak arazinin bulunamamasmdan ileri gelmekte
dir. Bu itibarla bu komisyonların sayısını 100 
e de çıkarsak alacağımız netice değişmiyecektir. 

Çünkü birçok topraklar mahkemeliktir, zil-
yedlidir, Hazineye ait çok cüzi toprak vardır, 
dıaıha evvel nüfuzlu kimselerin işgal ettikleri 
toprakları üzıerinde bir şey yapılamamakta ve 
komisyonlar bu durum karşısında iş yapmadan 
köyden çıkıp gitmektedirler. Şunu arzetmek 
isterim ki, bir toprak reformuna ihtiyaç vardır 
ve bu yola giderken vatandaşların elindeki ara
ziyi yok babasına istimlâk etmeyi de uygun 
bulmam. Bugün bir vatandaşun çiftliğini istim-
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lâk ettiğimiz zaman ll944 vergisinin 4 mislini o 
vatandaşa veriyoruz. 

Arkadaşlar size bir misal arzedeyim: Trakya 
mıntakasında köylüye dağıtılacak civarında hiç
bir mirî arazi bulunmadığı için o civarda iki, 
üç milyon Ura değerinde bulunan bir çiftliği 
Hükümet istimlâk etmek mecburiyetinde kaldı. 
Bizzat ben de bu işe vasıta oldum. Vicdanen 
müsterihim. Topraksız vatanlaşlanmız toprak 
sahibi olacaklardır. 220 bin liraya bu çiftlik is
timlâk edildi. Üç milyon lira değerinde bulu
nan çiftliği 220 bin İraya istimlâk edip köylüye 
dağıtmak elbette adaletsizliktir. Biz köylüyü 
toprak sahibi yapalım ama, diğer yandan da 
başka bir vatandaşı mağdur bir vaziyete sokmı-
yalım. Bu, partimizin prensiplerine mugayir 
olm. 

Sonra arkadaşlar; bizde bir ziraat işçisi var
dır. Motorun ziraate tatbiki ile bu zümre tama
men işsiz kalmış durumdadır. Diğer bir sınıf 
daha vardır ki onlar da işsiz kalmıştır. Bu da 
ortakçı olarak çalışan vatandaşlardır. Motorun 
gelmesiyle veya araziye girmesiyle bu vatandaş
lar bugün topraksız kalmış durumdadır. Bugün 
karşımızda bir ziraat işçisi olarak ve ortakçı 
olarak çalıştığı halde bugün toprağı bulunmıyan 
büyük bir kitle çıkmış bulunmaktadır. Biz Ha
zineye ait arazileri memleketin şurasında, bura
sında tevzi ettikten sonra mecburen büyük mik
yasta çiftlik sahibi olan vatandaşlara toprakları
nı kanuni had dâhilinde değer fiyatiyle ve rayi
cini vererek istimlâk etmek durumundayız. 
Onun için Hükümetten çok rica ederim, bu is
timlâk meselelerini bugünkü rayice göre ayar-
lıyarak bir kanunu acele Yüksek Meclise getir
sinler. 

îskân meselesine gelince: Uzun boylu bir me
seleden bahsedecek değilim; yalnız Trakya mın
takasında çok garip bir durum vardır. Sene
lerden beri Trakya'ya gelip iskân edilmiş olan 
göçmenler yekûnu orada iskânı mümkün olan 
adedin çok üstünde bulunduğu halde sonradan, 
bilhassa son 150 bin küsura baliğ olan göçmen 
geldikten sonra Anadolu'da iskân yerine gitmi-
yen veya iskân edildiği yerden, akraba ve taal-
lükatmın orada olması dolayısiyle, Trakya'ya 
hicret edenlerle artık hali işbaa gelmiştir. Ve bu 
?ebebten gerek göçmen gerekse yerli halk toprak 
sıkıntısına düşmüştür. Bir misal olarak arzet
mek isterim; yalnız Çorlu'ya 6 - 7 bin vatandaş 
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taşınmıştır. Bu suretle o mmtakanın toprak sı
kıntısını zannederim ifade etmiş oluyorum, işte 
bunun için göçmen ailelerini bir yerde iskân 
ettikten sonra onu oraya bağlamak ve şartları ne 
olursa olsun o mmtakayı terketmelerini önlemek 
için tedbirler almak lâzımdır. Mahalli mürette-
bine sevkedilirken yaşıyacağı yeri tesbit şarttır. 
Biz yerine gittikten sonra karar veriyoruz, geri 
dönünce de bu gibilere toprak vermiyor ve ev 
yapmıyoruz. 

Fakat aradan bir müddet geçiyor o kararı 
nakzeden bir kararla onlara da ev yapıyor, top
rak veriyoruz. Binaenaleyh arkadaşlar, memlekete 
hariçten göçmen geliyor, bunları dahile yerleş
tiriyoruz, dahilden de Trakya'ya, şu veya bu 
vilâyetimize ikinci bîr hicret başlıyor. Bunun 
da önlenmesini bilhassa rica ederim. 

Son bir istirhamim da, bugün demir perde 
gerisinde yaşayan birçok vatandaşlarımız, ırkdaş-
larımız vardır. Bunlardan yurda gelmek isti-
venlerin yekûnu her halde beş yüz binin üstün
dedir. Bu vatandaşları da normal şartlar avdet 
ettiği zaman muayyen kontenjan dahilinde öz 
yur+larma çelmelerini sağlamak zorundayız. Dün 
olduğu Hbi ^n<rün de bu gelecek vatnndaşları va
tandaş olarak. Hükümet olarak bağrımıza basa
cağımız şünhesizdir. 

Maruzatım, bundan ibarettir. 

^ n î D MELEN (Van) — Muhterem arka-
^-^" r : birbirinden ehemmiyetli iki mevzu karşı-
«vnrfavız: Topraklandırma ve tapulama! Bu iki 
isi halletmek için komisyonlardan beklediğimiz, 
bittikleri yerde huzur ve sükûn temin ve memnu-
iyet uyandırmalarıdır. Bunlar maalesef bunun 
tam tersine olarak gittikleri yerde memnuniyet
sizlik, ihtilâf çıkararak dönmektedirler ve bu-
yüzden istenilen netice maalesef istihsal edile
memektedir. Bu iki - komisyonun vaziyeti şuna 
benzemektedir: Bir toprak arabasını, biri, bir is
tikamete, diğeri aksi istikamete giden iki haşarı 
at yürütmek istiyor. Bu araba yürüyor ama ne
ticede arabanın içinde toprak kalmıyor. Bu ne
den ileri geliyor? Hiç şüphe yok ki, işin pilân-
laşmamış olmasındandır. Toprak komisyonu bir 
yere daha evvel gitmiş ise ondan sonra o yere gi
decek tapulama komisyonuna iş bırakmıyor. Çün
kü toprak komisyonu daha evvel bütün araziyi da
ğıtıyor^. Tapulama komisyonu daha evvel gitmiş 
ise bu sefer toprak komisyonuna iş kalmıyor. Bü-
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tün araziyi, ister sahipli, ister sahipsiz olsun, 
tapuya bağlamak yoluna gidiyor. Bu işi bir hal 
yoluna sokmak için, bîri diğerinden ehemmiyetli 
olan komisyonları müspet istikamette çalıştırmak 
lâzım. Bu işin mütehassısı olmadığım için bir tav
siyede bulunacak vaziyette değilim. Ama her 
halde bunu araştırmak ve hal yolunu bulmak lâ
zımdır. 

Temas edeceğim ikinci nokta; İskân için ver
diğimiz ödeneğin, mevzu usuller dışına Kızılay 
eliyle sarfedilmesi keyfiyetidir. Geçen sene 30 
milyon liraya yakın bir ödenek bu usulle sarfe-
dilmiştir. Bu yıl da Bütçeya konan 4 - 5 milyon 
lira Kızılay vasıtasiyle sarfedilmektedir. Bunun 
için gösterilen mucip sebep, Artırma, Eksiltme, 
Kanunu, Muhasebatı Umumiye Kanunu, Divan 
kontrolü, ve saire gibi külfetlerdir. Belki bu kon
troller ve külfetler ağırdır, fakat Devlet para
sını büsbütün kontrolsuz sarf etmenin mahzurları 
bilhassa tatbikatta kendini gösteriyor. Var mı, 
yok mu bilmiyorum ama, göçmeni evleri inşaatın
da bîr suiistimal iddia edilmektedir. Eğer vâki 
ise bilhassa bu kontrolün yapılmamasının bu işte 
rolü büyüktür. Bunun ayrıca hukuki bir mah
zuru da vardır : Bu suiistimallerden dolayı me
sul edecek bir kimse bulunamıyacaktır. Niha
yet Kızıl aydan tazminat istemek gibi bîr vazi-
vo+lo karşı karsıya geleceğiz ki bunu da Yüksek 
ITovolinizin dikkatine arzetmiş oluyorum. 

T^mas edeceğim üçüncü nokta şudur: Biraz 
evvel î ^ e t Akm tarafından da buna dokunulmuş-
tur : Memnu mmtakalardaki emlâk işi. 

Ben bu mevzuu Yüksek Huzurunuza bir sözlü 
soru ile de rretirmiştim. Hâdise şudur : Memnu 
mıntakalardan nakledilenlerin, 2510 sayılı Ka
nunla bu mmtakalar içinde kalan arazileri bir 
istihkak mazbatası mukabilinde Hazineye intikal 
ettirilmişti. Bu defa iktidarınız zamanında bu 
memnu mmtakalar Bakanlar Kurulu karariyle 
kaldırılmıştır. Bakanlar Kurulu kararma gö
re yerlerine yerleştirilen ahaliye, arazileri ve 
emlâki de iade olunacaktır. Bu iade 'keyfiyeti
ne ait muamelenin ifası da içişleri Vekâletine 
bir vazife olarak verilmiştir. Fakat İçişleri" Ve
kâleti bir kanun ile halli icabeden bu işe ait 
lâyihayı bugüne kadar huzurunuza getirme
miştir. Halk yerlerine gitmiş, fakat bugüne 
kadar arazilerine tasarruf edememişlerdir. Bu 
vaziyet de bir istimlâk vesilesiyle ortaya çık
mıştır. Hattâ daha evvel Hazine istimlâk be-
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deUerinden bir kısmını vermiş iken sonra bu 
kanuni vaziyetin anlaşılması üzerme ödeme 
durmuştur. Bu işin halli için^ Hükümetin bir 
tasariyle huzurunuza gelmesi iktiza, eder, Hü
kümet bunu yapmıyacaksa bu teklifi yapmak 
bize, arkadaşlarınıza düşecektir. Bunu da öğ
renmiş olmanızda fayda mülâhaza ediyorum. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem arka
daşlarını; benden evvel konuşan arkadaşlarım 
toprak dâvasının çeşitli cihetlerine dokunarak, 
ehemmiyetini belirttiler. 

Toprak dâvası, seçim bölgem olan Adana 
için de hakikaten ehemmiyetli bir mevzu ma
hiyetini taşımaktadır. Memlekette mevcut trak
törün aşağı yukarı 6 da birini kendi toprakla
rı üstünde toplıyan Adana için bu topraksızlık 
dâvasının ortaya çıkması gayet tabiîdir. Bu se
beple, biz geçen seneden beri ilgili makamlar 
nezdinde teşebbüse geçip, bu dâvaya bir çare 
bulmaları için nazarı dikkati celbe.tmiş bulu
nuyoruz. Fakat maatteessüf bugün elde mev
cut imkânların bu dâvayı halle kâfi gelmediği
ni ifadeve mecburum. 

Memleketimizdeki toprak dâvasını hallede
bilecek iki organ vardır. Bunlardan birisi; top
rak tevzi komisyonları, diğeri de tapulama ko
misyonudur. Bu iki komisyon kendi mevzuat 
ve talimatnameleri bakımından tamamen bir
biriyle tearuz halindedir. Onun için arkadaş
larımın ifade ettikleri huzursuzluk hakikaten 
varittir. Biz milletvekilleri bile bâzılarımız 
falan mahalle tapulama komisyonunun gitme
sini, diğer arkadaşlarımız toprak tevzi komis
yonunun gitmesini arzu etmekteyiz. Fuzuli iş
gal altında bulunan yerler ille toprak tevzi ko
misyonlarını istemektedirler. Toprağı küçük, 
tasarrufu altında bulunduran yerlerdekiler de 
bir an evvel tescil muamelelerini yaptırabilmek 
için tapulama komisyonlarını istemektedirler. 

Arkadaşlar, toprakları nasıl bulacağız? Top
raklar elden kaçıp gidiyor, yağma oluyor. 

Arkadaşlar topraklar iki şekilde yok oluyor. 
Birincisi; vatandaşların mahkemeye baş vur-
masiyle, Kanunu Medeninin 938 nci maddesine 
müsteniden 10 senelik zilyedlik iddiasını ileri 
sürerek tescilini talep ediyor. Hazineye malû
mat vermek kaydı kanunda mevcut bulunmadı
ğından ve birçok yerlerde de Hazinenin huku
kunu muhafaza edecek avukatlar olmadığı için, 
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j iki kişinin, şahadeti ile birçok topraklar elden 

çıkmaktadır. Bir misal olarak arzedeyim : Nuh 
tufanından beri ayak girmiyen ve beş seneden 
beri toprağı işlenen Adana'nm Karataş bölge
sinde Cinlimaraz denilen yerde 65 bin dönüm
lük araziden 55 bin dönümü eşhas namına tes
cil edilmiştir. 

İkincisi, arzettiğim gibi, tapulama komis
yonları gittikleri yerde 13 ncü maddeye istina
den on bin, yüz bin dönüm miktarında, hiç hu
dut tanımıyan miktarlarda araziyi iki şahidin 
şahadetine müsteniden fuzuli şagilin adına tes
cil etmektedir. Cinlimaraz'da olduğu gibi, is
tihbaratıma nazaran Muş Ovasında, istikbale 
ait rezerv gibi sakladığımız ve hakkında bir
takım tasavvurlarımız bulunan üç buçuk milyon 
dönümün de birçoğunun bu şekilde tescil edil
diğini öğrenmiş bulunuyorum, ne dereceye ka
dar doğru olduğunu bilmiyorum. Sayın Bakanın 
bu hususta evvelce nazarı dikkatini celbetmiş-
tim. 

İstirhamım şudur : Komisyonların statüleri 
arasındaki bu tearuzu halletmek lâzımdır. Tapu
lama komisyonu gittiği zaman on seneden be
ri tasarruf edip etmediğine bakıyor, tevzi ko
misyonu gittiği zaman bununla alâkadar de
ğildir, «Tapunu getir diyor». Ve meselâ tapu
su on dönümse on dönümü teslim ediyor, gerisi
ni derhal tevzi ediyor. Hattâ iki sene evvel baş
ka memleketten gelen topraksızlar dahi ismini 
kaydettirmiş ise ona da tevzi ediyor. Fuzuli iş
gal altında bulunan ve bu gibi toprakların faz-

' la olduğu yerlerde halk buna fazla ehemmiyet 
vermektedir. 

İkinci bir maruzatım da şu olacaktır ki, Ah-
ı met Başıbüyük arkadaşım da söyledi; bilhassa 

bizde de, anlattığı şekilde idare âmirlerinin 
göçmenlerin iskânı meselesinde verilen emir ge
reğince vazifelerini çabukça yapmış görünmek 
için işin kolayına kaçmaları yüzünden bâzı fa
kir, fukaranın bilhassa 50 - 60 dönüme kadar 
arazisini uzun yıllardan beri işlediği halde, ta
pusu olmıyan bu gibi vatandaşların arazileri 

i elinden alınmak suretiyle huzursuz bir hale 
getirilmişlerdir. Bizde de buna benzer vakalar 
vardır. 

Ondan sonra, yer yer* Hazine adına kayıtlı 
2000, 3000 dönüm arazi mevcuttur. Bunlar yıl-
lardan beri topraksız olan aynı muhitteki vatan-

I daşlara verileceği hakkında imkânlar hazırlan-
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mış, teşebbüse geçilmiştir. Hattâ kendileri uğ
raşmış, çalışmışlar, dosyalar, kiloları bulmuş
tur. Tam kendilerine* verileceği beklenirken kö
ye yeni gelen göçmenlere bu araziyi tamamen 
tevzie kalkışılmıştır. Bu da huzursuzluk yarat 
maktadır. Geçen seneki bütçe müzakerelerinde 
bunu muhterem bakanlara arzetmiş bulunuyo
ruz. O günden beri bu hususta vilâyetlere ya
pılmış tamimler de vardır. Bilhassa muhterem 
Başbakan bu kürsüden vaziyeti izah etmişler ve 
bu gibi arazinin yerli halkla göçmenler ara
sında seyyanen tevzi edilmesinin doğru olacağı 
mütalâasında bulunmuşlardır. Fakat yine yer 
yer bâzı idare âmirleri bundan tanıamiyle tega-
fül ederek tamamen bunun aksini yapmaktadır
lar. îki gün evvel Osmaniye'den gelen bir heyet, 
aynı şikâyetleri tekrar ve tekit etmiştir. Muhte
rem Bakana arzedıyorum uzun zamandan beri 
kendilerine tevzii için hazırlığı yapılan 1500 dö
nüm arazi bugün tamamen göçmenlere tevzi edil
mek istenilmektedir. 1,5 seneden beri evlerinde 
yatırdıkları, omuzlarında taşıdıkları göçmenlere 
karşı muhabbetleri bu suretle nefrete inkılâp et
mektedir. Buna muhakkak bir çare bulmalarım 
muhterem Bakandan rica ederim. 

REİS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, nüfusu çok kesif, toprağı çok 
az bir bölgenin Milletvekili olmam hasebiyle bu 
mesele ile elbetteki çok yekinen ilgili bulunmak
tayım. Doğu Karadeniz bölgesi her şeyden evvel 
bir iç iskân meselesiyle yakînen alâkalıdır. An
cak iç iskân dâvasının dünkü şartları içerisinde 
mütalâa edilmemesi yolundaki düşünce tarzına biz 
tamamen iştirak etmekteyiz. Çünkü nüfusu pek 
kesif olan bu mmtakanın iç iskân meselesi öyle 
sadece fazla nüfusun başka yerlere gönderilmesin
den ibaret bulunmayıp mevcut nüfusu geçindir
memesi gibi bir durumdan da neşet etmekte idi. 
Demek ki bu dâvanın iki mühim cephesi vardır: 

Birisi; fazla nüfusu ihraç etmek, diğeri mev
cut ve mukim nüfusu geçindirmek. Eğer mahal
linde ikamet edebilecek olan nüfusu yerinde ge-
çindiremiyecek olursak o zaman hem fazla nüfus, 
hem de mahallinde geçinebilecek olan nüfus hic
ret eder. Bu iki sene evveline kadar böyle idi. 
Fakat son senelerde bu mmtakaya karşı gösteri
len alâka yani Demokrat Partinin iktidar zama
nında bu meselenin ehemmiyetle ele alınmış ol
ması neticesi, bu mmtakada yaşamakta olan 
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1 vatandaşın geçimini kolaylaştırır. Mühim birta

kım tedbirler alınmıştır. Bu bakımdan birkaç 
nokta cidden ehemmiyetlidir. 

Birisi; mevcut zirai mahsullerin kıymetlendi-
rilmesidir. Fındık üzerinde alınan tedbirler, tü
tün satışlarmdaki ihtimam gibi. 

ikincisi; yeni zirai mahsuller meydana getir
mek: Çay zeriyatı sahasının genişletilmesi. 

Üçüncüsü; mevcut kazançla daha kolay geçim 
sağlıyabilmek, bu mmtakanın hemen tek gıda 
maddesi olan mısırın Ofis eliyle ucuz ve bol mik
tarda satılması. 

Nihayet, yerli el sanatlarının inkişafı ve ma
hallî şartlara uygun sanayi tesislerinin kurulma
sı yolunda alman tedbirler. 

Bunlar; bu mmtakanın 'iç iskân işini % 50 ye 
yakın bir nispette halletmiş bulunmaktadır. Bu 
bakımdan kaydedilen inkişaf cidden çok mühim 
ve çok değerlidir. Ben, bu mmtakanın bir millet
vekili olarak Hükümetime aldığı tedbirlere ve 
gösterdiği alâkaya teşekkürü b'ir borç bilirim. 

Ama bütün bunlara rağmen yine de mevcut 
nüfusu kadar nüfus tezayüdü de fazla olan bu 
mmtaka halkının bir kısmı göç etmek mecburi
yetinde kalmakta ve esasen vatandaşlar kendi
liğinden göç etmektedirler. Bu meseleyi bir dâ
va olaraka ele almak lâzım geldiği zaman, ilk 
halledilmesi lâzımgelen nokta şurasıdır : Bu 
meseleyi Hükümet mi daha evvel ele almalıdır, 
yoksa milletvekilleri vasıtasiyle getireceği ka
nunlar, göstereceği yollar kanalı ile mi bu me
sele halledilmelidir?. îç iskân meselesi doğru
dan doğruya bir Hükümet meselesi olduğuna 

i göre, bu meselenin bâzı arkadaşlarımızın getir
miş olduğu ve noksanlığı yüzünden reddedilen 
veya buna mümasil diğer mebuslar tarafından 
getirilecek tekliflerle halledilemiyeceği kanaa
tindeyim. Hükümet bu hususta kendi görüşünü 
açıklıyan, prensiplerini koyan ve bu dâvayı ele 
aldığını ispat eden bir tasarı ile Yüksek Mec
lisinize gelmelidir. Çünkü bugün kendiliğinden 
başlamış olan göçün yarattığı birtakım müşkül
ler mevcuttur. Birçok mmtakalara yayılan 
bölgemiz halkı oralarda türlü zorluklarla kar-

I şılaşmış ve karşılaşmaktadır. Ve hakikaten git
tikleri yerlerde bu işlerin tam mânasiyle iyi ida
re edilememiş olmasından dolayı bâzı kimse
lerin kötü propagandalar yapmalarına vesile 

j verecek hallere düşmüşler ve adeta gittikleri 
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yerlerde yerlilik yabancılık gibi tamamiyle kâ-
zip ve hakiki vaziyetten uzak bir dâvanın or
taya çıkmasına sebep olmuşlardır. 

Bu meseleyi tetkik ettiğimiz zaman görece
ğiz ki, bu vatandaşların gittikleri yerlerde kar
şılaştıkları dâva yerlilik, yabancılık meselesi 
değildir. Toprak sahibi olmak istiyen toprak
sız vatandaşlarla, boş araziyi türlü yollarla el
de etmek istiyen birkaç kimsenin arasındaki ih
tilâftır. Bu dert sadece göçeden topraksız hal
kın derdi değildir, yerli topraksız vatandaşlar da 
aynı ıstırap içindedirler. Bu meselde müşkülât ya
ratan âmillerden biri ve en mühimi de, benim ka
naatimce, birçok arkadaşların da temas ettiği 
gibi, tevzi komisyonlariyle tapulama komisyon
larının elele vererek müşterek bir programla 
çalışmamalarıdır. Eğer bu iki komisyonun ve 
teşkilâtın birlikte çalışabilmesini temin edebilir
sek bu dâvanın mühim bir kısmını da tamamen 
halletmiş olacağız. 

Mâruzâtımı burada bitirirken iç iskân mese
lesini halledecek olan kanun tasarısının bir an 
evvel getirilmesini Hükümetten istirham ederim. 

NUSRET KİRÎŞCİOĞLU (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar, Demokrat Part i iktidarı 
tarafından sınai kalkınmamız için alman mu
azzam, fakat uzun vadeli tedbirler mesut semere
lerini verinceye kadar memleketimiz galip vasfı 
ile bir ziraat memleketi olmakta devam ede
cektir. 

Bu itibarla toprak tevzii dâvamız bu mesut 
günlere kadar aynı derecede ehemmiyetini muha
faza etmek zaruretindedir. Her çiftçi ailesine as
gari orta bir hayat seviyesi temin edecek toprak 
tevzi etmek pek de kolay bir iş değildir. Bilhas
sa yıllar boyu bu muazzam dâvanın ihmal edildi
ği. ve ancak son senelerde bu sahada ileri adım
lar atıldığı düşünülecek olursa, yapılacak iş
lerin ne derece çok olduğu anlaşılmış olur. 

Tenkidlerimizi yaparken kadirşinaslık hu
dutlarını dışma çıkmamış olmak için evel emirde 
yeni iktidarın, yeni Hükümetin bu sahada elde 
etmiş olduğu muvaffakiyetleri şükranla kay
detmeyi bir borç bilirim. 

Bendenizin temas etmek istediğim nokta, 
toprak dâvasının ehemmiyeti ile mütenasip ola
rak bir vekâletleraraşı koordine çalışma siste
minin teessüs etmesidir. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız tapula-
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ma komisyonları ile toprak tevzi komisyonları 
arasındaki ihtilâflardan miktarı kâfi bahis bu
yurdular. Bu da gösteriyor ki, bâzı sahalarda 
koordine çalışma henüz lâyıkı veçhile inkişaf et
memiştir. Bir kere her Vekâletin kendi zaviyesin
den bu muazzam dâvayı ne şekilde hizmet edebi
leceğini düşünerek buna göre hareket etmesi el
zemdir. Bu bakımdan Devlet Vekili, diğer bütün 
vekâletleri bu sahada müspet faaliyet gösterme
ye teşvik etmelidir. Meselâ, Maliye Vekâleti Ha
zineye ait arazileri tesbit etmeli ve toprak tev-
ziindeki gecikmelerin bu suretle önlenmesine 
faydalı olmalıdır. Keza, Tarım Vekâleti, orman 
tahditlerini zamanında ve komisyon faaliyetle
rine mütenazır olarak yaparak yine bu taprak 
tevzi komisyonlarının çalışmalarım kolaylaştır-
malıdır. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımızdan Fe-
rid Melen ve îzzet Akın arkadaşlarımızın temas 
ettiği yasak bölgeler meselesi de bu mevzuda 
ehemmiyet arzetmektedir. Millî Savunma Ba
kanlığı, bilhassa memleketimizin asker bulunan 
bölgelerini alâkadar eden bu mevzuu toprak 
tovzi komisyonlarının işlerini kolaylaştıracak bir 
istikamete yöneltilmelidir. Bu, her Vekâlet için 
söylenebilir. Misal olarak bendeniz bunları arz-
ettim. Meselâ bir yerde sanayi şubesi tesis edi
lirken daha önce toprak durumu nazarı itibara 
alınabilir ve toprak sıkıntısı çeken mmtakalar 
sanayi müesseselerinin kurulmasında ön plâna 
alınabilir. 

Bu noktaları böylece kaydettikten sonra, Top
rak Kanununun 43 ncü maddesine temas etmek 
istiyorum: 

43 ncü madde, toprağını satan çiftçiye ye
niden toprak verilmiyeceğini âmirdir. Bu, dar 
bir içtihat çerçevesi içinde mütalâa edildikçe bâzı 
zararlı neticeler vermektedir. Ezcümle, bir çiftçi 
ailesi elindeki kısıtf bir toprak parçasını daha iyi 
bir toprak parçası almak üzere elinden çıkardığı 
ve çalışıp, didinip biriktirdiği birkaç kuruşunu 
da üstüne ekliyerek daha verimli bir toprak al
dığı ve bu toprak kendisine yetmediği takdirde 
dahi kanundan istifade edememektedir, bugünkü 
tatbikat da gösteriyor ki-, bu, artık bir içtihat 
meselesi olmaktan çıkmış, kanunun tadilini zaru
ri kılan bir hal arzetmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla Devlet Bakanlığının da bu hususa dikkat 
v?zarlarını çekmeyi faydalı bulunuyorum. 

REÎS — Avnı Doğan. 
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AVNÎ'DOĞAN (Yozgad) — Muhterem arka

daşlarım, bir buçuk ay evvel huzurunuza getirdî-
ğim ve benden,1 evvel birçok hatiplerin tekrar tek
rar huzurunuza arzettikleri bir nokta üzerinde 
Hükümetin dikkatini bir defa daha çekmek için 
söz aldım. îskân komisyonları, îskân Kanunu
nun fena tatbikından doğmuş bâzı ıstıraplar va-
rattı. Bilhassa benim memletimde en az otuz 
köyü alâkadar eden ve yüzlerce çiftçi ailesini 
ilgilendiren bu ıstırabın kanuni yollarla köylü 
tarafından ıslahı mümkün değildir. Hâdise şu
dur : îskân komisyonları mahallerinde Hazine 
arazisini tesbit ederken tesbit edilen araziyi köy
lülere tebliğ etmeleri ve gelecek itirazlardan son
ra tesbitin tekemmül etmesi icap eder. Halbuki 
ekseriyeti veya tamaan bir tebliğ yapılmaksızın 
tesbit kesbikatîyet etmiş ve yıllarca zilyed ola
rak mutasarrıf bulundukları topraklarını kaybe
denler için olduğu gibi, ellerinde tapuları mev
cut olan bâzı tarlalar için de ayrı ayrı üç tapu 
çıkarılarak göçmenlere tahsis edilmiştir. Bu dâ
vada, ne kanun, ne Meclis ve ne de Hükümet göç
menleri yerleştirmek için, yerli halkı muzt irip 
etmek konusunu asla ele almamıştır. Bilâkis 
muhtaç yerli çiftçiyi ön safta bulundurarak hat
tâ arazi tevziinde sıra takp edilerek, topraksız 
çiftçiyi topraklandırma hususunda bir derece, bir 
sıra, gözetmek suretiyle tavzi işinde bir esas ve öl
çü koymasına rağmen bu hata devam edip git
miştir. O zaman alâkalı bakan olarak Devlet Ba
kanı Saym Muammer Alakant sözlü soruma ce
vabını verirken bu hatanın tashih edileceğini ve 
bunu yapan memurların tecziye edileceğini vah 
etmişlerdi. 

Filhakika bir tahkikat açılmış ve müsebbipleri 
tecziye edilmek yoluna gidilmiştir. Ancak toprak 
şahinleri ellerindeki toprakları kaybetmiş olan 
köylülerin bu tahakikattan kendi zaviyeleri bakı
mından bir neticei fiiliye elde etmelerinle imkân 
yoktur. Bunları bîr adlî dâva mevzuu olarak 
mahkeme yolu ile halletmelerine de bütçeleri 
müsait deffildir. Elimde gördüğünüz kâğıt sim
lerden beri Ankara sokaklarında dolaşan bir va
tandaşın 15 dönümlük bir toprağına ait bir tapu 
senedidir. Akdağmadeni'nin Oluközü Köyün
den Mustafa Sağlar'a, bundan 20 sene evvel Dev
let bir tapu vermiş, toprağının civarında Ha
zîne razisi yoktur. Toprağının dönümü fazla di
ye elinden 10 dönümü alınarak göçmenleri ve
rilmiştir. Bu toprak üzerinde ayrı ayrı iki tapudan 
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başka, bir üçüncü aileye de aynı tarla için bir ta
pu daha verilmiştir. 

Bu da gösteriyor ki, iskân mevzuunda sürat
le ele aldığımız kanunlar, hemen tatbikat sahasın
da ıstırap yaratmaktadır. Islahını istilzam eden 
bu noksan şümullü ve geniştir. Halkın, köylü
nün bir iptal dâvası açıp mahkemelerde intaç. 
etmesi evvelâ zamana muhtaçtır, en aşağı 2, 3, 
4, 5 sene devam edebilir; sonra masrafa müte
vakkıftır. Arazisine el koyamaz, halbuki o ye
gâne medarı maişetidir. Bilhassa Orta - Anado
lu gibi sadece hububat ziraati ile karnını doyu
ran insanlar için bu çok ıstıraplı bir mevzu
dur. Hükümetin mutlaka bunu ya kanun yolu 
ile veya fevkalâde tedbirlere müracaat yolu ile 
halletmek lüzumuna kaani olduğunu tahmin et
mek isterim. Alâkalı bakan arkadaşımız, Ada
let Bakanı ile temas ederek, yakında bir netice
ye varmayı arzu ettiklerini ifade buyurmuşlardı. 
Bu netice iki türlü olabilir. Birisi idari tedbir; 
yani mahallerine munzam mahkemeler göndere
rek dâvaları süratle intaç ettirmek; bir de mev
zuattaki eksiği tamamlıyarak bu nevi maddi ha
taları ıslah etmektir. Bu sahada aldıkları ted
birleri bildirirlerse intihap dairemde en az bir
kaç yüz çiftçiyi alâkalandıran ve diğer vilâyet
lerde de vâki olduğunu, arkadaşların ifadele
rinden anlaşılan bu dâva üzerinde Meclisi ve 
memleketi tenvir etmiş olurlar. 

REÎS — Halil Sezai Erkut. 

HALİL SEZAÎ ERKUT (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlarım, iki celseden beri görüşül
mekte olan Toprak ve iskân Umum Müdürlüğü 
Bütçesi mevzuunda arkadaşlarımızın yakın ve 
yerinde alâkası ile bendenizin söylemek istedi
ğim mevzulardan birçoğuna temas edilmiş bu
lunmakla beraber, dâvanın ehemmiyeti bakımın
dan ben de bâzı hususlara temas edeceğim : 

Arkadaşlar, ziraatin makineleştirilmesi ve 
toprak tevziatının şümulünün genişlemesi, bu 
toprak tevziatı işinde daha süratle ele alınması 
lâzimgelen bir durum yaratmıştır. Her tarafta 
vatandaşlar bir an evvel toprağa kavuşmak arzu
sunu izhar etmektedirler. Bu işe bakan genel 

! müdürlüğün yüzlerce müracaata hedef olduğu-
i nu hepimiz ^iliyoruz. Yalnız ©ski iktidar zama

nında olduğu gibi yeni iktidar zamanında da bu 
önemli dâvanın ele alınması ve komisyon adedi
nin artırılmiası suretiyle yapılan tatbikat, hiç 
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şüphesiz ki, memleketin ve Türk köylüsü
nün kalkınması bahsinde hepimizi vendiır-
miş olmakla beraber dâvanın henüz hal
ledilmemiş olduğu hakikatini da, birçok arka
daşların ifade ettiği beyanlar meydana çıkar
mıştır. Yapılan tevziattan dolayı daha başka 
huzursuzlukların mevcut olması; burada arka
daşlarımız tarafından ifade edildiğine göre, me
selenin/daha geniş, daha titizlikle ve daha çok 
dikkatle ele alınmaya muhtaç olduğunu göster
mektedir. Bendeniz de, birçok arkadaşlarım 
gibi, bâzı müracaatlardan ve gezilerimizde mü
şahede ettiğimiz bâzı hâdiselerden çıkardığım 
neticeye göre bu dâvanın daha verimli ve hu
zursuzluk yaratmadan halli lâzımdır. Bir ta
raftan mukaddes mülkiyet hakkını ihlâl etme
mek diğer taraftan topraksız vatandaşları bir 
an evvel toprağa kavuşturmak, iskân edilecek 
vatandaaşLarm iskânlarını süratle sağlamak ve 
nihayet süratle gelişen ziraatimizin daha çok ve
rimli bir şekilde ve huzur içinde yürütmek için 
tedbir ve tertipler almak ve çalışmalarımızı prog
ramlaştırmak zarureti meydandadır. 

Yapılan çalışmalardan daha iyi netice alma
ya lüzum olduğu kanaatindeyiz. Sebep şu : 
Her vilâyet elbette komisyonlar istemektedir. 
64 aded komisyon her ilde bu işe 'başlamış olsa 
her ile biır komisyon düşer. İdare ihtiyaca göre 
bunu ayarlamakta, muhtelif yerlere dağıtmak
tadır ; fakat bir ilde bir ilki komisyon faaliyete 
başlayınca il çevresinde her köyün toprak ta
lebi artmakta, yüzlerce müracaat gerek il ma
kamlarına, gerekse Bakanlıklara aksetmektedir. 
Komisyonlar mahallim ihtiyacına göre iışleri sı
raya korken ister istemez, hatır, gönül, nüfuz 
ve tesir işe karışmakta olduğunu maalesef söy
lemek mecburiyetindeyk. Bunu önlemek 
için tevziata başlamadan önce esaslı ola
rak o il hudutlarını içine almak üzıe-
re tetkikat yapılması, hangi itoede, han
gi köyde daha müsait toprak bulunduğunu 
ihtiyaç nispetini ve mübremiyetini esaslı olarak 
tetkik ettikten sonra tevziata başlanması, ic-
rai salâhiyeti olmıyan kimselerin toprak va'-
dinde bulunmaması, bu işin selâmeti ve vatan
daşın ümit ve heyecana kapılmaması namına, 
üzerinde ehemmiyetle durulması ieabeden bir 
mevzudur. 

Kırşehir'de her köylü vatandaş bugün ya
rın kendisine toprak verilecekmiş gibi bekle-
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önektedir. Bunun sebepleri üzerinde durduk. 
Bu, gayrimesul kimselerin muhtelif vesilelerle 
vatandaşlara hattâ gün ve ay tâyin ederek top
rak va'dinde bulunmalarıdır. 

Kendi haline bırakılmıyan komisyonlar ihti
yaçlarını değil, takip ve tazyiklerin tesiri ile 
bir an evvel toprak tevzi edebilme ve iş bitir
me düşüncesi içinde tevziata başlıyor. Netice 
itibariyle, tetkikatm noksan kalması yüzünden, 
mağdur olan vatandaşların bulunduğu bir ha
kikattir. 

Sayın Avni Doğan arkadaşımızın Yozgad 
için işaret ettiği gibi, Kırşehir bölgesinde de 
bir vatandaşın, tapusu elinde bulunduğu hal
de, sahip ve maliki olduğu, kanunun kendisi
ne bıraktığı nispetten az olan arazisi, kamu
laştırma suretiyle tevzie tâbi tutulmuştur. Dev
let Bakanına müracaat etmiş, mahkeme tara
fından halli lâzumgelir cevabını almış ve mah
kemeye gitmiştir. Vatandaşı ve mülkiyeti ren
cide eden bu gibi hâdiselere meydan verme
mek için tetkikatm esaslı surette yapılması 
lâzımdır. 

Bunun dışında bir de meralar meselesi var
dır. Bu meralar mevzuunda köylüler tarafın
dan vâki şikâyetler hepinizin malûmudur. Me
raların hayvancılık meczuundaki önemini bu
rada tafsilen izah ederek heyetinizi yormak 
istemem. Bu bakımdan da dikkatli olmak ve 
iyi tetkik etmek lüzumu kendisini göstermek
tedir. 

Bundan şu netice çıkıyor : Toprak dâvası 
üzerinde ehemmiyetle durulması lâzimdır. Bu 
seneki bütçede 84 e çıkarılan toprak komis
yonları adedinin dahi bu mübrem ihtiyacı kar-
şılıyamıyacağı şüphesizdir. Gönül ister ki, iç
timai, iktisadi ve zirai bakımdan büyük neti
celer tevlit edecek olan bu toprak ve iskân dâ
vasının süratle halledilmesi, (memlekette top
rak konusunda girişilen devrimin süratle ne
tice vermesi için bir hamle yapılsın. Zira bu 
meselıe tedricen yapTİlırken, bir yandan.' da yarm, 
öbürgün kendi köylerime del toprak fcömisyıoriıu- ge-
i i r diye birtakım vatamdaşlar,1feılmikvasiıtalard«aı« 
da istifade ederek, hemen toprağı işlemekte ve 
bu yüzden bir hayli ihtilâf meydana gelmek
tedir. Nitekim kendi seçim bölgemde de bir iki 
hâdise olmuştur. Bir kaymakam yaralanması 
oldu. . Esasını biliyorsunuz, toprak ve iskân 
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mevzuudur ve biraz da acele verilen kararla- I 
rm neticesidir. Muayyen arazilerin göçmenlere 
tahsis edilmesi kararlaştırılmış diye alman ka- | 
rar şayi olmakta bu kararın tatbikına mahal 
kalmadan bâzı nüfuzlular bu araziyi işgal et- j 
mekte, bu sebeple de bu gibi arazinin hem köylü
ye, topraksız vatandaşlara ve göçmenlere tevziini 
ve hem de iskân işlerini zorlaştırmaktadır. 

Misaller arzedebilirim : Arkadaşlarım, Kır
şehir'in Mucur İlçesinde Gariplerhöyüğü diye 
bir yer vardır. Çevresinde oturan köylü bu hö
yüğün 'kendilerine tevzi olunacağını ummakta, 
böyle bir arzu ve heves taşımaktadır. Bu höyük 
arazisi başka köylere ve köylülere de va'dedil-
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, şahsi kanaatim ola
rak arzedeyim, bu büyük dâva hakikaten bil
umum müdürlüğün omuzlarında bırakılmaktan 
ziyade, tevzi, iskân, tapulama, hattâ gecekon
dular, sahipsiz topraklar mevzuunu da içine j 
alıp halledecek bir bakanlığa ihtiyaç gösterir, j 
Bu konuya Yüksek Heyetinizin nazarı dikka
tini çeker, Hükümete bu mevzuda başarılar di
lerim. Kırşehir'deki tevzi işine hız vermeleri
ni ve komisyon adedini artırmalarını rica ede
rim. 

ARÎP NÎHAT ASYA (Seyhan) — Bâzı yer
lerde göçmen evlerinin çürük yapıldığından ve 
binnetice bir selle yıkıldığından bahsedildi, 
zannederim Cezmi Bey arkadaşımız söylediler. 
Şüphesiz haber doğrudur, arkadaşımız boşuna 
söylemez, bir bilgiye dayanarak ifade ettikleri ı 
muhakkak. I 

Yalnız misaller menfi misallerden ibaret ol
mamalı düşüncesiyle ben de müspet misal ile 
geldim huzurunuza. Bu misal Misis misalidir. 
Son zelzelede bizim mıntakadaki Misisin hemen 
hemen bütün evleri hâk ile yeksan olduğu halde, ı 
ayakta hâlen sadece göçmen evleri idi. 

Evet, bâzr yerlerde çürük yapılmış evler ola
bilir. Fakat Misis'te yapılan evler gibi olanları 
da vardır. Şimdiden sonra yapılacak evler için 
Misis örnek olarak gösterilir. Bâzı arkadaşlar 
sebebini tahlil ettiler, buldukları, çürük, çarık 
görünmesine rağmen, bir tahta kuşak, o çürük 
küçük binayı muazzam sarsıntıdan kurtarıverdi. 

Benim ikinci meselem budur: Toprak Kanu
nunun bu husustaki arzuları alt üst eden bir I 
tarafı var. Bu kanunun her halde bir esbabı 
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mucibesi olarak, kanun havadan düşme, histen 
doğma bir şey değildir, şuurlu tarafları var. 
Yalnız bir kusuru var, birtakım tehir hata... 
Bu hata, meseleyi alt üst etmiş bulunmaktadır. 
İşin içinden bizden evvelkiler çıkamamış, biz de 
çıkamıyoruz. 

Bu hata nedir? önce toprak bulunacaktı, 
ondan sonra kanun yapılacantı. öyle olmamış, 
önce kanun çıkarılmış, ondan sonra da toprak 
bulunamamış, bulunmuş ise çok mahdut. 

Meselenin bir küçük tarafı daha var, bunu 
da arzedeyim. Toprak Kanununun iyi tecellileri 
vardır, biraz bir şeyler tevzi ediliyor. Toprak
sızlar hiç değilse bâzıları, binde bir, milyonda 
bir, de olsa toprak sahibi oluyor. Ancak, bir 
hava esti vaktiyle, aşağı, yukarı, hepinize top
rak veriyoruz şeklinde bir hava... İhtimal ki 
bundan kastedilen mâna bu değildi, fakat akse
den sesler bu oldu, bütün topraksızlar beklediler. 
Nasıl beklediler? Ellerini, kollarını bağlıyarak, 
yani kısmetlerini, kazançlarını başka yerlerde 
aramak pekâlâ mümkün iken, bir toprak ümi
di biraz da hesapsızca bir toprak ümidi 
verildiği için, beklediler. Benim mmtakamda 
bunun misalleri vardır. Toprakkale denen bir 
yerimiz var, adı Toprakkale olmasına rağmen, 
sahipsiz toprağı bol olan bir yer değil. Toprak 
Kanunu çıkmış; veya çıkacak diye haber alan, 
uzaktan, yakından, alâkalı bâzı kimseler gelmiş. 
Bir yere, bir eve, değil bir kahveye yerleşmiş, 
kollan bağlı beklemekte. İçlerinden biri gazoz 
satmaya başlasaydı, bugün küçük de olsa bir ti
cari hüviyet sahibi olmasına hiçbir mâni yok 
tu. Bir işportacı olsaydı şimdiye kadar küçük bir 
iktisadi hüviyet alabilirdi. Fakat talihini mev
cut olmıyan veyahut onun hissesine isabet ede 
miyecek olan bir toprağa bağladığı için âdeta bos 
kalmış ve talihini kumara bağlıyan insanlar gibi, 
toprak isabet etmeyince sukutu hayale uğramış
tır. Yani Toprak Kanununun bâzı ahvalde halk 
ruhiyatı üzerinde, iş ahlâkı üzerinde ve teşebbüs 
kabiliyetinde menfi tesirler yaptığı da olmuştur 
ki bu mâruzâtımdan çıkarmak istediğim netice 
budur. 

bir de nüfus kesafeti hakkında küçücük bir 
arzım vardır, onu da söyliyeceğim ondan sonra 
ineceğimi tebşir ederim. 

Efendim, bizde eski payitaht İstanbul, ,$ehir 
olarak 1,5 veya 2 milyon nifusa halen namzettir. 
Bir buçuk milyona haydi haydi... 
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FERÎDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

îki deyin. 
ARİF NÎHAT ASYA (Devamla) — Şehir 

olarak, mmtaka almıyorum. Maamafih iki di
yenlerin de tezini kabul ederim. 

Ankara, şehir olarak yeni payitaht olarak 
her halde önümüzdeki on sene içinde aynı mü-
tevazi rakamla zannederim ki, bir milyona nam
zettir. îzmir Ankara'ya yakındır, bu bakım-
dan. Bursa bu vaziyettedir. İzmir'in de istikbali 
nüfus bakımından Bursa gibidir, Ankaramsıdır. 
Adana da öyledir. Bütün bunları bugünkü yekû-
niyle değil de yarınki yekûniyle ele alırsanız hay
di bugün 22 milyon olan nüfusumuz yarın '25 -
30 milyon olacaktır. Yani Türkiye'nin hemen 
hemen yarı nüfusu, 15 milyonu dört şehrin içen
de. Ben bu manzarayı böylece düşünerek ürkü-
yorum. Bana öyle geliyor ki, yarın öbür gün 
Türkiye nüfusu dört şehirden ibaret kalacaktır. 
Bu nüfus kesafetini o şehirlerin taşı, toprağı, evi 
apartmanı çeker mi çekmez mi bnnu bilmem, 
bu, fennî bir hesaptır; fakat bu bana vatan top
rağının biraz da boşalması gibi geliyor. Evet 
şehrin cazibesi malûm. Yalnız taşı, toprağı, .evi. 
apartmanı değil, biraz da para parayı çeke e 
kabilinden, insan insanı çekiyor, şehirlerin nü
fusu gitgide artıyor. Eğer ileride, zannederini 
Sayın Başvekil öğelyin buyurmuşlardı, köyler 
hakikaten işletme merkezî olarak kalacaksa hu 
yollar ve -trafik vaziyetleri buna müsait hal ala
caksa, bir mesele teşkil etmez. Fakat buna rağ
men mesele teşkil edecek tarafı şudur: Memle
ketimiz şimdiki halde nüfusça dağınık bir vazi
yettedir. Fakat yarın strateji veya tabya bakı
mından mmtaka hedefi olmaktan çıkarak aşağı 
yukarı 4 - 5 nokta hedefinden ibaret kalacaktır 
Bendeniz bu hususta bir çare bulup gösterecek 
durumda değilim. 

Bir frenk muharririnin (Ahtapot şehirler) 
tâbirini hatırlıyorum. Yarınki manzaradan ürkü-
yorum. 

REİS — Şevki Ecevit. 
ŞEVKİ ECEVİT (Sivas) — Arkadaşlar; top

rak tevzi komisyonlariyle tapulama komisyonla
rının koordine çalışmalarına temas etmek iste
rim. Bilhassa bu yıl bu komisyonlarda çalışan 
salahiyetli memurla yaptığım temas neticesinde 
ahenkîi çalışmanın zaruri olduğunu bizzat tatbi
kat ile ilgili olanlardan öğrenmiş bulunuyorum. 
Arkadaşlar; bu mevzuda tetkikat yaptım, biraz 
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da kendi mevzuuma girer. İlk olarak tapulama 
komisyonlarının bir köye, bir kazaya, bir vilâye
te girmesi hakikaten doğru olur. Şöyle ki: Tapu-
layacağımız toprakları önce tesbit, tâyin etmek 
lâzımdır. Zira bu memlekette 88 yıldır tapu ka
dastro tahriri yapılmamıştır. Bu hal icabı olarak 
elbette bütün tapu kayıtlarının herçümerç olmuş 
bulunduğunu kabul yerinde olur. Biz bu yoldan 
yürümek zorundayız. Bu hal bir mecburiyet tev
lit etmektedir. Elimizdeki araziyi, arsayı tesbit, 

* tâyin etmeden, tevziatına geçmek 'isabetli bir ha
reket olamaz. Bugünkü tatbikatın birçok yanlış 
neticeler verdiğini ve bir kısım arkadaşlarımın da 
tebarüz ettirdikleri gibi birçok teşevvüşleri do
ğurduğunu tabiî görmek icabeder. Bu itibarla 
Hükümetten ricam şudur : Acaba toprak tevzi 

| komisyonları ile tapulama komisyonlarının, koor
dine çalışma maksadına matuf olarak, birleşti
rilmeleri kabil midir? Ve yine tatbikatı rahatça 
yürütebilmek için evvelâ tapulama komisyonları
nı getirip işe başlatmak, arkadan arazi tevzi ko
misyonlarını göndermek suretiyle tatbikatı daha 
rasyonel, daha iyi bir şekle koymak mümkün mü
dür? Bu noktalarda biraz izahat vermelerini sa
yın Devlet Vekilinden rica edeceğim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu iskân işi yeni bir iş değildir. Tür 
kiye Hüksmeti kurulduğu günün ferdasında Yu
nanistan'dan gelen muhacirlerle başlıyan bu 
iş bugüne kadar karma karışık bir şekilde gitmiş 
ve işin içinden çıkmak ihtimali de kalmamıştır. 

O zaman Yunanistan'dan gelen muhacirleri 
iki kımsa ayırmışlardı. Bir kısmı Yunanistan'
dan gelirken tapu kayıtlarına müsteniden aldık
ları teffiz mazbatasiyle Türkiye'ye gelerek is
kânları yapılmış olanlar diğer bir kısmı da bu
rada kendi evidda ve akrabalarından şahitler 
göstererek, mazbatalar tanzim ederek, o zamanla 
ricalinin yaptığı yardımlarla Devletin emvali 
metrukesinin mühim bir kısmını, emlâk ve ara
zisini yedigasplarma geçirenlerdir. Bunların 
vesaikinin sahte olduğu meydana çıkmış, Hü-. 
kümete bu husus intikal etmiş ve Hükümet emva
le vazıyed etmiştir. Dosyalarında 15-20 milyon 
liralık istihkak mazbatalariyle bugün ellerinde 
büyük mikyasta emval ve arazi bulunanlar da 
vardır. İskân dairesine bunlar hakkında şikâ
yette bulunulmuş, fakat bunun üzerine iskân da 
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iresi bunların bir kısmı hakkında mahkemeye I 
müracaat etmiş fakat takip etmediğinden dolayı 
hak kazanamamıştır. Bu suretle Devletin emvali 
bunların kendi malları olmuş, memleketinde bir 
dönüm toprağı olmıyan, bir dikili ağacı bulun-
mıyan bu insanlar Türkiye'de ferin fahur yaşa
mış, fakat orada birçok emval ve emlâkini bı
rakarak gelen diğer bâzı hak sahipleri de o 
günden bugüne kadar halen müstahsil vaziyete 
geçememişler, perişan halde kalmışlardır. 

Bundan maada dün arzettiğim gibi, Halk 
Partisi idaresinin ozaman hep içindeydik - mü-
teneffiz azaları geri kalan araziyi suveri muhte
life ile kendilerine mal etmişler, bilhassa bizim 
Çukurova'da, Devletin emvali metrukesini elle
me geçirmişlerdir. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Halk Partis§ 
demeyin, kimler ellerine geçirmişse isimlerini 
söyleyin. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Arka
daşımın söylediğini pek işitemiyorum. Ah bir 
işitsem çok iyi cevap vereceğim ama. I 

Arkadaş ben burada milletin hukukunu mü
dafaa ediyorum. Elimde vesaik mevcuttur ve bu 
vesaiki da şimdi size ispat ederim. Feryadü figa
na hacet yok. 

REÎS — S i n a n Paşa muhavere etmeyin, de
vam buyurun. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Vesa
iki şimdi çıkarabilirim; isimlerini de veririm, 
gider bakarsınız. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Söylemezse
niz tahkir ederim. 

REÎS — Heyeti Umumiyeye hitabedkı, karşı
lıklı konuşmayın. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Biz 
kendisine söyledik, biz de o işin içinde idik dedik. 
Kendisi o zaıman yoktu bu işin içinde. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Söyleyiniz, 
Yolsuzluk yapanlar meydana çıksın. Söylersen 
takdir ederim, söylemezsen tezvircisin. 

REÎS — Muhavere etmeyin efendim. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Mecli

se geldiğim gündenberi bu iş için çalıştım, mu
vaffak olamadım. Bir kanun yaptım; Başba
kan darılmasın, hâlâ haber yok. Kanun Anaya
sa Komisyonuna gitti, sonra Adalet Komisyo
nuna giderek orada hasta, mefluç bir halde ya
tıyor. I 
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NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU '(Çanakkale) — 

Zaten, mefluç bir halde geldi. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Yeni 

bir Komisyon kuruldu. Bu komisyon bunu in-
şaallah tetkik edecek. Benim ortaya atmış ol
duğum esasla/r meydana çıktıktan sonra Çukur
ova'da mümbit, mahsuldar arazi ele geçecek
tir. 

Elimde mevcut diğer bir vaziyet daha var. 
Bizim Adama mmtakası, âdeta kimsesiz kalmış 
bir diyarnıış gibi, önüne gelen orada çiftlik çu
buk sahibi olmuş. Valktiyle orada valilik yap
mış olan Abidin Paşa isminde bir zat orada yüz 
bin dekarlık bir araziyi, imar ve ihya etmek su
retiyle, almış. Aradan zaman geçmiş, Abidin 
Paşa oradan, gitmiş, Kuvayi Milliye zamanına Ka
dar durmuş, Kuvayi Miliye Adama'yi istirdat 
ettikten sonra Abidin Paşa veresesinden 1 - 2 
adam gelmiş, oradaki büyük zevatla teşriki me
sai etmiş ve bu yüz bin dekarlık araıziyi arala
rında taksim etmişlerdir. Bu arazi hakkında 
Maliye Vekâletinin vermiş olduğu cevap: (Mah
kemeye intikal etmiştir) şeklindedir. 

Bu suretle elli senedir terkedilmiş, imar, ih
ya ediUmemijş olan bu bir arazi için Maliye Vekâ
leti mahkemeye müracaat etmek mecburiyetinde-
mi dir? Arazi Devletindir. Tapulu araziyi başka
sına veriyor, elli senelik arazi için mahkemeye 
müracaat ediyor. Buna benzer neler vardır, am<a 
vaktim yoktur, maafaüih yine söz alırım. 

REÎS — Rifat özdeş. 
RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, şimdiye kadar bütün arkadaşlar Ta
pulama komisyonlarının gittiği yerde ıstırap 
tevlit ettiğinden bahsettiler. Ben bu fikirde on
larla beraber değilim. Toprak komisyonları ha
kikaten gittikleri yerde bütün emekleriyle, hüs-
nüniyetleriyle vatandaşı mesut etmeye çalışmak
tadırlar. Eğer arada birtakım hoşnutsuzluklar 
zuhur ediyorsa bunu Toprak komisyonlarına 
malûmat veren vatandaşların doğru söylememe
lerinden, toprak dağıtıldıktan sonra birbirlerini 
istirkap etmeleri neticesinden ortaya çıkmakta
dır. Eğer vatandaşlar Devletle beraber elele ve
rip hakikatleri ve istihkak sahiplerinin durum
larım ilgili olan mesul komisyona doğru olarak 
bildirmiyecek olurlarsa, hangi kanun getirilir
se getirilsin, % 1Ö0 mesut bir netice almaya im
kânı yoktur. Toprak komisyonlarının amel ede-
gelmekte oldukları kanun da hakikaten küçük 
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bir noksanlık yar k i ; bunu Sedat Barı arkada
şımız gayet güzel izah ettiler. O da, Toprak ko
misyonlarının bir vilâyete gelişinden evvel bâzı 
açıkgözlerin mahkemeye müracaat etmek ve iki 
şahit gps,te.ra&ek suretiyle tescil yoliyle arazi 
edinmeleri ve hattâ bu işe hüküm veren hâki
min gazete ile ilân edip etmemek mecburiyeti 
bulunmadığına göre, bâzı kaptıkaçtı hâdiseler 
olmasıdır. Eğer bu kanunda bir tadilât yapılıp 
da bunların bir revizyona tâbi tutulması gibi 
bir yola gidilecek olursa bu mahzur da ortadan 
kalkar. 

Vatandaşların istirkabını tevlit eden hoş
nutsuzluklarını doğuran bir şey daha vardır ki, 
bunun da hal çaresi yoktur. Bu da toprak ala
bilmek için 18 yaşını bitirmiş erkek olmak mec
buriyetidir. halen 17 yaşında olan, on yedi bu
çuk yaşında olan bir vatandaş bugün toprak 
alamıyor ama, altı ay sonra toprağa muhtaç bu
lunacaktır. Bu haddi bir yerde tutmak zarureti 
vardır. Altı ay sonra on sekiz yaşma gireceği 
gibi, bir kimse üç sene sonra da on sekiz yaşma 
girebilir. Reşit olmuş erkeğe vermek suretiyle 
kanunun.bu şekilde kalması en salim bir çare
dir. Bizim toprak tevzi komisyonları hakikaten 
iyi çalışmaktadır. Mevcut şikâyetler, komisyon
lara doğru malûmat vermemek birbirleni istir-
kap etmekten çıkmaktadır. Bunu söylemek 
mecburiyetindeyim. 

REÎS — Hasan Üçöz. 

HASAN ÜÇÖZ (Yozgad) — Aziz arka
daşlar ; hakikaten 32 aydan beri iktidar par
tisi Hükümetinin, birbirinden çok kıymet
li ve başarılı işler yaptığı malûmdur. Bu 
dâvalardan biri toprak tevzi komisyonları 
dâvası olmuştur. Hakikaten Sayın Rıfat 
ösîdeş 'in buyurdukları gibi bu komisyonlar ve
rimli, alâkalı ve iyi bir çalışmaya yönelmiş du
rumdadırlar. Fakat bâzı aksaklıklar da mevcut
tur. Muhterem arkadaşlarımı, bu işlerde öteden 
beri karışıklık tevlit eden sebepler üzerinde 
durdular. Ama bendeniz iki esas üzerinde du
racağım. Bu karışıklığı meydana getiren toprak 
tevzi komisyonları değildir. Bu karışıklıkları, bu 
dedikoduları vatandaşların elinde bir tapu ^ar-
ken ikinci tapu verilmek suretiyle meydana geti
ren vi'lâyetlerdeki mahallî tesbit komisyonlarıdır. 
Maalesef, bu kaza ve vilâyetlerde teşkil edilen ma
hallî komisyonlar, özür dilerim, kifayetsiz ar-
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kadaşlardan meydana geldiği için işte bu muaz
zam karışıklık ve içinden çıkılamıyacak olan 
durum hâsıl oluyor. Bir kazada mahallî tesbit ko
misyonu seçilirken ya mahallî nüfus kâtibi veya
hut o ayarda memur arkadaşlar kalkıp köye gi
diyor, bunlar kendisini ve mesuliyetten uzak 
gördüğünden keyfî muameleler yaparak vatan
daşları mutazarrır ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; belki 20 - 30 köyde, 
halkın yıllardan beri emek verip meydana ge
tirdiği bağ ve bahçeyi Hazine namına tescil edi
yor, tapuya bağlıyor. Vatandaş feryat ediyor, 
dinlemiyor, dinletemiyor. Gidiyor, Hazine ara
zisi diye vatandaşın zilyedi bulunduğu toprağı 
göçmene tevzi için Hazine adına kaydediyor. Bun
ların içinde tapulu olanlar da vardır. Araya tabiî 
bâzı ufak menfaatlerde karışıyor. Memur kay
dediyor, tescil ediyor geliyor. Çünkü mesuli
yeti yoktur. Hakikî mutasarrıfı bulunan vatan
daş ise bir türlü derdini anlatamıyor. 

Demin Avni Doğan arkadaşımızın dediği gibi 
biz bu dâvada çok dertliyiz. Yozgad iskân mın-
takasıdır. îtimat buyurun muhterem arkadaşlar, 
her gün dertli 10, 20 hatta 30 vatandaşımız gel
mektedir. Meselâ sizlere bâzı köyler zikredebili
rim, Sayın Toprak ve İskân Genel Müdürü de 
bundan haberdardır, Sorgun Kazasının Sarmam -
zalı Köyü var. Burada vatandaşların tapulu ta
pusuz, senelerden beri ekip diktikleri toprağı el
lerinden alınarak göçmenlere verildi. Vatandaş
lar hücum ettiler ve bugün aşağı yukarı 200 - 300 
kişi bu yüzden mahkemelerde sürünmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar; daha evvelce bir sözlü 
soru münasebetiyle arzettiğim gibi, bu arada 
iskân işinde bâzı isabetsiz hareketler de oldu. 
Bizim bir Sekili Köyümüz vardır, arzullâhı 
vâsia... Bizim vilâyete 1300 göçmen verildi. Bun
lar Sekili havalisine iskân edilmiş olsaydı, hem 
daha îyi bir iş yapılmış olurdu, hem de ellerin
den toprağı alman vatandaşlar müteessir olmaz
lardı. Sayın Cumhur Başkanımız Kayseri'ye ge
çerlerken, bu muazzam saha, binlerce dönüm 
arazi için vatandaşlar diyorlar ki, ekelim, biçelim, 
bunları tevzie tâbi tutulsun. 

Hemşerilerimizin birçokları bugün dert 
içindedir. Bunlar gelmişler, yerleşmişlerdir. 
Traktörleri, ve saireleri vardır. Sekili Köyüne 
toprak tevzi komisyonu gitmiş, köylülere kötü, 
bayır yerleri, verimsiz araziyi vermiş; en mün-
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bit, en verimli, en feyizli yerler ise diğer va- j 
tandaşlann elindedir. Keyfiyeti Sayın Bakana 
arzetmiştik, çok teşekkür ederiz ki, işe el koydu
lar. 

Toprak tevzi komisyonlarının eksik tarafla
rının da olduğunu arzetmiştim. Maalesef Seki
li Köyünde çalışan komisyon köylere çıkarak 
kendi nam ve hasabma 1400 dönüm araziyi ek
tiriyor. Maliye Vekâleti tarafından müzayede
ye çıkan bu arazideki hatada idareci arkadaş
ların da ihmalleri vardır. Zamanında mahalline 
gidip de, anında derde deva ve çare bulmuyor
lar. 

Bugün meselâ, bu mevzu ile alâkalı değil 
ama, bir nokta arzedeceğim : Köy sınır dâvala
rı var, her gün İçişleri Vekâletine 10, 20, 30 
vatandaş mütemadiyen gelmektedir. İdareci 
arkadaşlardan rica ediyoruz, bu işleri mahallin
de halledin diyoruz. Bizden gitsin de, nereye 
giderse gitsin diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten bu mahal
linde tesbit komisyonlarına son verilmedikçe bu 
dâvanın önüne geçilemez. Bendeniz bu kanaat
teyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Hasan Ali Vural. 
HASAN ALİ VURAL (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar; Toprak ve İskân Bütçesinin mü- I 
zakeresinde ben iki noktaya temas edeceğim. 

Arkadaşlar, birincisi; İskân Kanununun 
tatbikatıdır. 2510 sayılı Kanunun tatbikatında 
birçok aksaklıkları fiilen müşahede etmekte bu- I 
lunuyoruz. Bir defa dışarıdan gelen muhacir 
vatandaşlarımızın iskânında ve yahut iç iskân
larımızda tatbikat sırasında tapulu arazilerin 
ekseriya iyice tetkik edilmeden ve mahiyeti araş- I 
tırılmadan muhacirlere tevzi edildiğini gör
mekteyiz. Bu, 2510 sayılı İskân Kanununun ve 
onu tadil eden kanunlarla beraber 5826 sayılı 
Kanunun icabına göre tapulu arazi sahibinin 
malûmatı hilâfına Hazineye aitmiş gibi muame
le yapılır ve tapu verilir, ve ıttıla tarihinden 
bir sene geçtikten sonra mülk sahibi tevzi edi
len yer hakkında mülkiyet dâvası açamaz. Son
ra ikinci bir engelle de karşı karşıyadır : Ma
lik on sene geçtikten sonra Hazine aleyhine do 
tazminat dâvası açamaz. 

Arkadaşlar bu, hakikaten öteden beri, kadi-
men o mülk üzerinde oturan vatandaşları ad- | 
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liye ve mahkeme kapılarına kadar götürmekte 
ve çok masrafı ve ıstırabı mucip olmaktadır. Bu 
husus her halde bugünkü iskân siyasetimize 
göre tashihi icap eden bir keyfiyettir. Bu cihe
tin bilhassa nazarı itibara alınmasını. . . 

Bu hususta yine bir temennim daha vardır. 
Muhacirlere verilen arazinin bu kanun icabı ola
rak on sene zarfında başka bir tarafa satılma
ması icap ettiği halde tatbikatta on sene geçme
den tapu ile değil noter senediyle satıldıkları 
müşahede edilmektedir. Bunun için de ted
bir almak icap eder. 

İkinci cihet, topraksız vatandaşlara toprak 
tevzii meselesidir. Arkadaşlarımızın birçokları 
toprak tevzi komisyonlarının mesaisinden mem
nuniyetle bahsettiler. Bir kısım arkadaşlarımız 
da bu komisyonların mesailerini iyi bir şekilde 
tavsif etmediler. İkinci fikre iltihak ederek 
arzediyorum; arkadaşlar biz 2311 sayılı Kanu
nu ilga ve yerine 5917 sayılı Kanunu ikame et
tik. Bu kanun köy meralarını bilhassa himaye 
etmekteydi.. Son zamanlarda ziraat sahasında 
memleketimizde vâki olan tahavvülât ve trak
törlerin memleketimize girmesi icabı olarak, 
meralar dahi sürülmekte ve zeredilmektedir. 
Tabiî meralar ziraat arazisinin yanıbaşında 
köylünün en büyük ihtiyacını temin eden bir 
arazi parçasıdır. Binaenaleyh toprak tevzi ko
misyonları, son zamanlarda yaptığı toprak tev-
zilerinde, âdeta bu kanunun karşısına çıkmış 
ve Toprak Tevzi Kanununun salâhiyetini bu 
köy meraları) aleyhin© istimal1 eder gibi bir ha
reket tarzı ihtiyar etmiştir. Çünkü bu komis
yon, topraksız vatandaşlara toprak vermek 
vazifesiyle mükelleftir. Halbuki bu komisyon
lar yaıılız topraksız vatandaşlara değil, aynı 
zamanda hali hazırda toprağı bulunan ve fakat 
bir babanın 3 - 4 evlâdı olarak bir kaç sene son
rası için topraksız kalma vaziyetine düşmüş 
bulunanları da nazara alarak, köy meraları
nı bu evlâtlara taksim etmek suretiyle, köy
lüyü müşkül vaziyette bırakmaktadır. Çorum' 
da bunun numunesi görülmüştür. Bugün Ka
rapınar Köyünde mera kalmamış vaziyettedir. 
Köylüler aldıkları meraları iade zorunda kal
mışlar ve bizlere kadar müracaat etmişlerdir. 
Bu mevzuuda ki istirhamım bilhassa köylünün 
merasını nazarı itibara alarak, toprak tevzi ko
misyonlarının bu şekilde müsemahalı bir yola. 
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istikamete gitmemeleri, köy merasını muhtaç 
olmıyan vatandaşlara tevzi cihetine gitmemek 
ridir. Benim mâzuratım bu kadardır. 

REÎS — Efendim, Birleşime 15 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17,40 

t>m<t 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,55 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Ali Ocak (Gazianteb), Füruzan Tekil (İstanbul) 

mmm* 

REİS •— Oturumu açıyorum. 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Efendim, toprak meselesi Türkün naza
rında, yalnız kendisinden maddi menfaat çıkarı
lan bir kıymet değildir. Malûm ya, tarih bize gös
terir, canı alınmadıkça Türkün elinden toprağı 
alınamamıştır. Bu haleti ruh'iye Yüksek Meclis
te kendisini gösterdi. Hemen mebuslardan top
rak mevzuunda söz almıyan* kalmadı, zanneder
sem en sona ben kaldım. Ama ben toprak mev
zuunda, yayla ve meralardan bahsedeceğim. Biraz 
hayvanların da hukukunu muhafaza etmek ica-
bedecek. 

Efendim, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununu 
tadil eden 5618 sayılı bir Kanun vardır. Bu ka
nuna konulmuş olan ek maddeler şeklindeki hü
kümler yayla ve meralar hakkındadır. Üçüncü, 
dördüncü, beşinci ve altıncı ek maddeler yayla ve 
meralar hakkında yapılacak muamelelere aittir. 
Bu kanunun bir de geçici maddeleri vardır. Bun
lardan üçüncü madde yine yayla ve meralar hak
kındaki ihtilâfın şekli halli hakkındadır. 

Şimdi arzettiğim ek maddelere göre köyler 
tetkik edilecek. Köyün istikbali ziraatte ise yay
la ve mera topraksız halka dağıtılacaktır. Yok, 
köylünün istikbali hayvancılıkta ise Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilmiş olan normlara göre, 
yani büyük baş ve yahut küçük baş hayvanı ve 
yayla mevsimi müddetince muhtaç olduğu arazı 
miktarına göre, o köye mera verilecektir. Ancak 
bu ek maddelerin üçüncüsü şöyle başlar : Bu ka
nunun uygulandığı yerlerde şöyle olur, böyle 
olur, der. Fakat tatbik edilmediği yerlerde? Tat
bik edilmediği yerlerde ihtilâf devam eder. Tür

kiye'nin birçok yerlerinde ezcümle, benim seçim 
bölgem olan Trabzon'da bu mesele, halli derhal 
lâzım olan bir şekil almıştır. Bizim havalide tev
zi edilecek toprak yoktur, demek ki orada bu ka
nun hiç tatbik edilemiyecektir. îşin tuhafına ba
kın ki bu kanunu da Yüksek Meclise ben teklif 
ettim ve uğraşa uğraşa çıkaran da benim. Şimdi 
kendi seçim mıntakamda bu kanun bir türlü tat
bik edilemiyor. Eh toprak tevzi edilemiyorsa hiç 
olmazsa daimî bir ihtilâf mevzuu olan bu mera 
meselesini Hükümetin ayrıca ele alıp, komisyon
larla bu işi halletmesi bizim için çok yerinde ve 
lüzumlu bir mevzudur. Hükümetin tekrar naza
rı dikkatini celbederim. Bu mesele köylerimiz ve 
hattâ Gümüşane Vilâyeti ile Vilâyetimiz arasında 
ihtilâf mevzuudur. Elde kanun olduğu halde bu 
mesele halledilmiyor. Bu kanunun tatbikim rica 
ederim. Zira eğer ek maddelerin emrettiği hü
kümler yerine getirilirse yayla ve merası olmı-
yan köylü yayla ve meraya sahip olacaktır. Ge
niş meralar vardır, yaylalar vardır. Bundan da 
istifade şeklini tesbit etmek lâzımdır. Bu şuna 
benziyor: Un var şeker var, yağ var niçin hel
va yapmıyoruz? Gibi.. Yayla var, mera var, top
rak tevzi edilen topraklarda kanun tatbik edili
yor, bizde tatbik edilmiyor. O halde bunu ayrı
ca ele almak lâzımdır. Zira birçok adamlar ve 
hayvanlar öldürülmektedir. Hükümetin nazarı 
dikkatini celbederim. Komisyon mu teşkil eder
ler, yayla ve mera dâvalarını bir yeni hal şekli
ne mi bağlarlar, bir çare bulmalarını rica ede
rim. Kürsüye bu halk derdini belirtmek için çık
tım. 

NURÎ OCAKCIOÖLU (Malatya) — Efen
dim ben, itiyadım veçhile çok kısa konuşacağım. 
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Arkadaşların söylediklerini tekrarlamıyacağım. 

Bir temennim var : 18 sene evvel Akçadağ 
köylülerine Sultansuyu Harasından arazi ve
rilmişti. Buranın sulama işi var, alâkası cihetin
den bunu Bayındırlık Bakanlığından rica ede
ceğim. Bu araziden fazla gelen kısmının geri 
alınacağı söylenmişti. O zaman bir yazılı soru 
verdim, Sayın Muammer Alakant böyle bir şe
yin mevzuubahis olmadığını söylediler. Bilâha-
ra vilâyetten yapılan tebligatla bu arazinin fazla 
gelen kısmının alınacağı o köyler halkına bil
dirilmiş. Tekrar yazılı bir soru vererek: Evvelce 
arazi geri alınmıyacak diyordunuz, vilâyet bu
nu cerheder şekilde tebligat yapıyor, ne düşü
nüyorsunuz diye sordum. Araziyi geri almamak 
suretiyle bunu müspet olarak halletmesini Sa
yın Balkandan rica ediyorum. 

EEÎS — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Aziz arkadaşlar, 

îskân ve Toprak Bütçesi müzakere edilirken 
bendeniz iç iskân meselesine kısaca temas ede
ceğim. Bu mevzuda arkadaşlar birçok şeyler 
konuştular, haklı olarak mühim mevzulara te
mas ettiler. Bendeniz de sözüme başlamadan 
evvel Sayın Başbakanın Bütçe müzakeresi mü
nasebetiyle söyledikleri bir sözü kendi mevzuu-
ma mukaddeme yapacağım. Memleketin iktisa
di, zirai durumunun iktisat sahasında kesbet-
tiği ehemmiyetten bahsederken memleketteki 
içtimai refahtan da bahsettiler ve bütün vatan
daşların refaha kavuşacaklarım müjdelediler. 
Hakikaten Hükümetin almış olduğu veçhe bunu 
tahakkuk ettirecek bir safhadadır. Bunun yanı 
başında, toprak ve endüstrisi mevcut olan ve Dev
letten gördükleri himayenin yanıbaşmda topra
ğı olmıyan vatandaşların çektiği bir ıstırap var
dır ki, bu başlı başına bir içtimai sefalet davası
dır. Bu dâvanın en acı ıstırabını çeken de ma
alesef Karadeniz bölgesidir. Hopa'dan tutun 
Ordu Vilâyetinin son hududu olan Ünye Kaza
sına kadar bütün buralardaki vatandaşlarımı
zın hepsi topraksızlık yüzünden derin bir ısırab 
içindedir. Bu ıstırabı gidermek için Hükümete 
vâki birçok müracaatların cevabı, ittihaz edile
cek tedbirler neticesinde bu sıkıntının bertaraf 
edileceği hususunda vaitlerden ibaret kalmıştı. 
Hattâ bu mevzuda Hükümetin bir an evvel ha
rekete geçmesini tahrik için iki arkadaş tara
fından bir kanun lâyihası teklif edilmiş ve Mec
lise sunulmuştu. Yapılan müzakereler netice-
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sinde Hükümetin bu konuda vâki vaitlerine is
tinaden kanun reddedilmiştir. Lâkin bu mın-
takada yaşıyan ve nüfus yekûnu 5 milyona yak
laşan vatandaşların topraksızlıktan doğan ıstı
rapları nihayet bulmamıştır. Buradaki vatan
daşları toprağı müsait mmtakalara nakletmek 
Hükümetin en büyük bir ideali iken bunu yakın 
bir zamanda tahakkuk ettirmek hususunda bizi 
temin ve tatmin edici bir harekete, bir teşebbü
se şahit olamayışından, o mmtaka milletvekili 
olaraktan, hepimiz teessür içindeyiz. Ben bura
da şahsım adına konuşuyorum ama bu hisleri
me o mıntakada milletvekili arkadaşlarımın da 
iştirak edeceklerine eminim, hepimiz derin bir 
teessür içindeyiz. Hükümetten bu vesile ile ri
ca ediyorum, Karadeniz bölgesinde beş on dö
nüm arazi ile 15 - 20 nüfusu beslemek mecbu
riyetinde olan vatandaşların çektikleri ıstıraba 
bir nihayet versin. Bu vatandaşları memleket 
içinde müsait sahalara yerleştirmek suretiyle 
iç iskân politikalarını, tatbik etmelerini, bu 
mevzuda mükerreren vâki olan vaitlerinin bir 
kere daha bu kürsüden teyit edilmesini Hükü
metten rica ediyorum. 

REİS — İzzet .Akçal. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar, fazla 
huzurunuzu işgal etmiyeceğim. Kısa konuşaca
ğım. 

Rize, Trabzon, Giresun, Çoruh ve Gümüşa-
ne vilâyetleri halkının toprak ihtiyaçlarını ve 
bu yüzden vâki ıstırablarım canlandırmak iste
rim. 

Hükümetin iç iskân politikasmı tesbit ede
rek bu yerlerde yaşıyan topraksız veya geçimi
ne kâfi toprağı bulunmıyan vatandaşlara Muş 
ve Van gibi vilâyetler dâhilinde geniş Devlet 
arazisinden toprak verilmesi, tesis ve işletme 
sermayesi temini suretiyle 'ıstırablannın . gide
rilmesini mümkün görmekteyim. 

Millî hudutlar haricinden gelen vatandaşla
rın iskân edilmeleri hususundaki gayretler kü-
cümsenmiyecek derecededir. Fakat bunun ya
nında kanlariyle, canlariyle vatanı müdafaa et
miş olanların müdafaa ettikleri hudutlar dâhi
linde topraklandırılmaları için de bir çalışma
nın yapılmasını görmek istemekteyiz. Seçim böl
gem olan Rize'de beher nüfusa isabet eden arazi 
miktarı 0,8 dekardan ibarettir. Yani beş nü
fuslu bir aileye 4 dekar arazi isabet etmektedir. 
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Toprağın verim kabiliyetine göre bugünkü 
kıymetle'beş nüfuslu bir ailenin toprak geliri 
120 liradan ibaret bulunmaktadır. Halkın dört
te biri gurbetten rızık taşımaya çalışmaktadırlar. 

Hükümetin Karadeniz vilâyetlerini kalkın
dırmak hususunda programlı çalışmalarına mu
vazi olarak Karadeniz vilâyetleri halkını top
raklandırmak ve iskân etmek için geçen yıl büt
çe konuşmaları esnasında temenni ettiğimiz hu
suslardan şimdiye kadar yapılan çalışma safha
ları ve buna ait plân, program ve kanun tasarı
larının ihzar edilmiş olup olmadığını bildirme
lerini Sayın Devlet Bakanından rica ederim. 

REÎS — Söz Devlet Vekilinindir. 
DEVLET VEKlLt MUAMMER ALAKAN 'T 

(Zonguldak) — Aziz arkadaşlar, hakikaten mili 
letimizin ehemmiyetle üzerinde durduğu mü
him meselelerden olan . toprak tevzii; ve iskân 
işlerini burada bütün ehemmiyetiyle canlandır
dınız. Halk Partisi namına konuşan arkadaşımız, 
Toprak Kanunu ve İskân Kanununun prensip
leri ve esasları hakkında bir itirazda bulunmadı
lar. Bu cihetten ayrıca haz duymaktayız ve De
mokrat Parti iktidarının bu vadide göstermekte 
olduğu büyük inkişafı da keydetmek suretiyle 
ayrıca hakikaten mesbuk olan gayretleri yapıl
mışı olan hizmetleri tebarüz, ettirmek suretiyle 
takdirkârlıkta bulundular, 

Kendileri, kanunda değiştirilmesini istedik
leri bir iki noktanın mevcut olduğunu ifade etti
ler. Fanlardan bir tanesi mevcut olan ehlivukuf 
yerine büyük bir jüri heyetinin ikamesidir. Top
rak te^gi komisyonlarının mesaileri şu şekilde 
cereyan etmektedir, bir kaza bir bölge addedilir, 
buraya bir toprak tevzi komisyonu gönderilir. 
Komisyon bir köye gittiği zaman, köy heyeti 
umumiyesi bir- ehlivukuf seçer, tâyin eder. 

Köy hakkında verilmiş olan karar köyün bir 
yerine, muhtarın odasına talik olunur. Köylü 
alâkalı buna itiraz edebilir. Bu itirazın vukuun
dan iş; hâkime gider. 

Alâkalının, köylünün, komisyonların mesaisi
ni yakinen takip etmeleri bu işlerin mümkün ol
duğu kadar dürüstlüğünü muhafaza etmeleri hem 
kendi menfaatleri kabı olacaktır. Bu işlere ken
dileri bekçi olacaklar, Bekçileri oldukça da ken
di menfaatları korunacaktır. 

Toprak Kanunu, memleketimizde büyük bir 
reform işidir. Cumhuriyet devrinin en mühim 
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. rejimlerinden biri olan bu toprak tevzi mescle-
| sinde feodaliteden çıkmış, mülkiyetin, kanun dai

resinde taksimi yapılamıyan memleketlerde dahi 
toprak reformları yapılmıştır Fransa'da 1789 
da ilk kırallık rejimi devrildikten, Feodalite 
devri nihayet bulduktan sonra el»-alman mesle-
lerden bir tanesi,, toparak reforanlarıdır. 

Osmanlı İmparatorlumu 1918. den sonra te
essüs eden Büyük Romanya* .Bulgaristan ve Ma-

I caristan, feodallerden mütebakim olan bu şekil
deki pürüzleri, bir Toprak Kanuna yapmak su
retiyle düzeltmişlerdir; 

Gene 1918 den sonra ki Büyük Yugoslavya, 
aynı şekilde feodalleri, muhtelif imparatorluk
tan gelen pürüzleri bu şekilde bir reformla ıs
lah etmiştir. * * 

İşte şimdi yeni Mısır, ana reformları arar 
smda toprak işini ele almış bulunmaktadır. Bir 
memlekette bu kadar ehemmiyetli reformlar ya
pılırken rejim de mevcut vaziyetten istifade et
mektedir. Fakat yersiz istifadeler temin eden, 
meşru esaslara istinat etraiyen kimseler bun
dan müşteki olurlar, bundan muztarip olurlar. 
Böyle bir reform yapıldığı zaman bundan muz
tarip olmayıp, müşteki, olmayan kimsenin bu
lunması, hiçbir şikâyet olmaması bugün müm
kün değildir, işte bu şikâyet arkadaşlar, bu
rada milletvekili arkadaşlarımızın ifade, ettik
leri üzere, bu yüzden,. yani bir reformun biza
tihi tevlit ettiği hallerde tevellüt etmektedir. 

Bilhassa iki arkadaşımız, Ferit Melen ve Ah
met Başıbüyük arl^aşlarımız bu: toprak tevzi 
işlerinin bir ıstırap konusu olduğunu ifade etti
ler. Zannediyorum ki, kendileri bundan müte
essir olan kimselerin ıstıraplariyle karşı karşıya 
gelmişlerdir. Halbuki onların yanında, daha bü
yük kitlenin memnuniyetleri ve itminanları mev-
cutur. öyle vilâyetlerimiz vardır ki, oralarda 
dört tane toprak tevzi komisyonu çalışmaktadır. 
Meselâ Konya'da. Konya milletvekili arkadaş
larımız toprak tevzi işleri üzerinde köylüleriyle 
yakinen alâkadar olmaktadırlar. Bunlar, top
rak tevzi komisyonlarının Konya için bir ıstırap 
olmadığını her vakit ifade etmekte vo mütema
diyen benden başka bir komisyon daha istemek
tedirler. Yine toprak tevzi komisyonları bulu
nan diğer vilâyetler milletvekilleri arkadaşları
mız gelip mütemadiyen bu komisyonların tezyi
dini istemektedirler. Demek ki, meşru bir esasa 

I istinat etmiye^ek arazi tasarrufunda bulunan kim-
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»elerin ıstıraplarına karşılık binlerce vatandaş 
mülkiyet hakkına kavuşmak, tapuya kavuşmak, 
vatandaş haysiyet ve şerefine nail olmak, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı salâhiyetlerine mâlik ol
mak bakımından anıcak itminan, zevk ve meser
ret duymaktadır. 

Halil Sezai Erkut arkadaşımız, bu hayırlı iş
leri belirtmekle beraber bunun kâfi olmadığı 
ve yeniden hamle yapılması lüzumundan bahset
tiler. Hamle yapılmıştır, içinde bulunduğumuz 
vaziyet bir hamlenin ifadesidir. 1950 senesinde 
29 komisyon mevcudu, bugün bu sayı 64 e çık
mıştır. Şimdi bu kabul buyuracağınız bütçe ile 
20 tane daha komisyonun teşkili için tahsisat 
kabul edilmiştir. Bundan fazlası için teknik ve 
hukuki elemanları temin etme bakımından daha 
fazla bir hamle yapmak imkânı yoktur. O za
man binlerce insanı seferber etmek ve yüzlerce 
komisyonu faaliyete geçirmek suretiyle birçok 
gayrikanuni muamelelere ve birçok haksızlıklara 
sebebiyet vermiş oluruz. Hamle yapılmaktadır. 

Komisyonların adedi arttığı halde tevzi edi
len toprak dönümünün mikdarmın artmadığını 
beyan ettiler. Komisyon adedi arttığı halde, 
tevzi edilen dönüm miktarı da artmış bulunmak
tadır. 

1952 senesinde tevzi edilen arazi 1 750 000 dö
nümü bulmuştur. 

1951 de îse tevzi edilen arazi 1 231 000 dö
nüm idi. 

1951 de 52 komisyon faaliyet halinde idi. 
1952 de 64 komisyon faaliyet halindedir. 
Binaenaleyh komisyonların artış nispeti 

de raebsuten mütenasip değildir. Çünkü 
işlerin sıkı tutulması, şikâyetlerin mümkün 
olduğu kadar ortadan kaldırılması ve nihayet 

Geniş arazide tevziat yapan komisyonları 
daha az geniş arazide tevziat yapmaya sevketme 
sebebiyle bu nispet artmamış olabilir. Bu ba
kımdan arzedebilirim ki, (Komisyon adedi aynı 
nispette duruyor.) sözü varit değildir. 

Toprak tevzi komisyonlariyle, tapulama ko
misyonlarını muvazi yürütmeyi yerinde addet
tik, fakat, bunların muvazi yürütmekte olduk
ları kanunun gayesinin aynı olmadığı netice
sine vardık. Toprak komisyonu, Toprak Kanu
nu neyi istihdaf etmektedir? Toprak Kanunu şu
nu istihdaf etmektedir : Toprak komisyonu bir 
yere geldiği zaman, halkın elindeki arazi eğer 
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tapulu değilse; ve tasarruf hakkı yoksa bu ara
ziyi Devletin addetmektedir. Devletin addettiği 
bu araziyi taksim, tevzi ediyor ve sahibi olduğu
nu iddia edene «Git mahkemeye ispat et.» diyor. 
Bir arazi tapulu olmadığı müddetçe Devletm 
mülkiyet ve tasarrufundadır. Her kesin elinde 
bulunan araziyi evvelâ onun mülkü gibi adde
der. Eğer diğer taraftan Maliye ve yahut köy
lüler itiraz ederlerse, hayır bu 10 seneden beri 
bunun tasarrufunda değildir diye bir itiraz vâ
ki olursa o zaman tapulama komisyonu da işi 
hâkime havale eder. Şu halde her iki kanunun 
gayesi başkadır, her iki komisyonun takibettiği 
hedef başkadır. Ancak bâzı vilâyetlerde toprak 
tevzi komisyonlarının daha evvel gelmesi ve 
çalışması lüzumlu bulunmaktadır. Öyle vilâyet
ler vardır ki, halkı pek okur, yazar değildir, 
Kanuni hükümleri bilmiyor, bilhassa halk ola
rak bekçiliğini yapmıyor. O vilâyetlere bir ta
pulama komisyonu gittiği zaman beş on kişi ko
ca bir köyün arazisini on seneden beri işgal edi
yorum diye kendi namlarına tescil ettiriyor
lar. Onların arkasından toprak tevzi komisyon
larını gönderirsek artık köylüye tevzi edilecek 
arazi bulunmuyor. Bunun içindir ki, bâzı vilâ
yetlere hususiyetine, mahiyetine göre evvelâ ta
pulama komisyonu, bâzılarına da toprak tevzi 
komisyonlarının gönderilmesi icap ediyor. Bâ
zı vilâyetlerde aldığımız kararlar üzerine Muş 
Vilâyetinde bu şekilde tapulama komisyonları
nın iyice halkın haklarını müdafaa etmemesin
den dolayı Devlete ait hattâ Emvali Metrûkeye 
ait birçok arazinin beş on kişi üzerine tescil 
ediliverm esinden ve bu şekilde on binlerce, yir
mi binlerce dönüm arazinin iki üç kişinin uhde
sinde bulunması neticesini vermesinden dola
yı Muş için şu kararı aldık; evvelâ toprak tevzi 
komisyonları gitsinler, tevzi etsinler ve onun ar
kasından tapulama komisyonları gitsin, diğer 
mevzuata tâbi olmıyanları tapulasm. 

Sivas Mebusu Şevki Bey arkadaşımız evvelâ 
tapulama komisyonları gitsin ondan sonra top
rak tevzi komisyonları gitsin buyurdular. Bu 
böyle olmuş olsaydı, bundan evvel Tapu Ka
dastro Bütçesinde arzettiğim gibi, bundan ev
velki vaziyete nazaran memleketin tapulanma-
sı kırk senede yapılamaz, toprak tevzi komis
yonlarını yaratmak ve teşkil etmek icap ederdi. 
Birçok vilâyetlerde birçok arazi şunun, bunun 
elinde kalır ve onlar adına tescil edilmiş olurdu, 
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, Mamafih Şevki Beyi tatmin etmek için Si

vas'ta bulunan toprak tevzi komisyonunu baş
ka bir vilâyete vereceğiz ve Sivas'a da bir ta
pulama komisyonu göndereceğiz. Onun arka
sından da aynı kazaya gideceğim ve bunun ken
di milletvekilleri tarafından arzu edildiği için 
yapıldığını söyliyeceğim. Eğer arzu ediyorsa
nız bunu göndeririz. Yok eğer bunu bir mülâ
haza olarak benim fikrimi öğrenmek içitaı serd-
ettinizse, o zaman mütalâamın böyle olduğunu 
arzederim. 

Tekirdağ Mebusu Zeki Bey arkadaşımız da 
iki teklif ileri sürdüler. Bunlardan birisi, hali 
hazırda 5.000 dönüme kadar olan arazi kamu
laştırmadan masundur. Eğer 5.000 dönümden 
fazla arazi olursa yine ailenin her ferdi için 
ayrı ayrı 5.000 dönüm ayırmak suretiyle fazla
sını kamulaştıracağız. 

Şimdi burada arkadaşımız diyorlar ki; bu
nu daha aşağı indirelim. 

Arkadaşlar, pek mülkiyet hakkı ile oyna-
maanak lâzımdır. Esas hürriyetlerden birisi de 
korkudan masun olmaktır. Bir vatandaş sa
bahleyin kalktığı zaman böyle esaslı bir hük
mün değişip de malının tehlikede bulunduğu 
düşüncesi içinde bulunmamalıdır. Bu miktar
lar üzerinde oynanmasına taraftar değilim. Beş 
bin dönüm arazi bir yerde çok, başka bir yer
de az gelebilir. Bu miktar kalmalı ve mülkiyet 
hakkı üzerinde durmamalıdır. Beş bin dönüm
den fazla arazi istimlâk edildiği zaman bedelini 
1944 senesindeki kıymetinin dört misli üzerin
den ödemekteyiz. Elde bulunan kanun bu şe
kildedir. Bu kanun Mecliste müzakere edilir
ken Demokrat Parti Grupunun da bir itirazı 
mesbuk olmamıştır. Eğer Meclis bu şekilde fi
yat ödemeyi yerinde bulmazsa, ve bu şekilde 
bir kanun gelirse Hükümet icra eder. Reform 
hareketi yapılırken muayyen bir devre olarak 
devam edecekse o zaman tam normal hareket
ler mikyas ve kıstaslarla burada tatbik edile
mez. Vaziyet bu merkezdedir. Bizim tarafımız
dan ayrıca böyle bir teklifi kanuni getirmeye 
mahal görmüyoruz. Yüksek Meclisin bu şekil
de çıkaracağı karar elbette bizim için tatbik 
mevzuu olacaktır. 

Demokrat Parti Hükümetinin, demin de ar-
zettiğim, esaslı olarak, samimî olarak ele aldı
ğı meselelerden bir tanesi bu toprak davasıdır. 
ve memlekette toprak tevzii işini bir hamle ile 
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I hızlandırmak ve devam ettirmektir. Tevzi edi

len topraklar bu noktai nazardan hareket edi
lerek seneden seneye artmış bulunmaktadır. 

1950 senesinde 820 .000 dönüm arazi - yu
varlak rakamlar arzediyorum - 1951 senesinde 
1.231.000 dönüm arazi ve 1952 senesinde 
1.773.000 dönüm arazi tevzi edilmiş bulunmak
tadır. Bu bulunduğumuz senenin, 1952 senerinin 
tevzi programı bir milyon beş yüz bin dönümdü, 

I fazlasiyle tahakkuk etmiştir, bir milyon yedi 
yüz yetmiş bin küsur dönüm arazi tevzi edilmiş
tir. 

Arkadaşlar, toprak tevzi komisyonlarının 
dürüstlüğünü bulada belirttiklerinden dolayı, bu 
idarenin başında bulunan bir arkadaşınız srfa-
tiyle, müteşekkirim. Esasen tapu, 'kadastro, 

i tapulama işleri, toprak tevzi işleri üzerinde doğ
rudan doğruya Bakanlık hassasiyetle durmakta
dır. Bunda bazan merhametsizce hareket edi
yoruz. Hattâ doğru olarak kendisinle şöhret te
min etmemiş olan kimseler hakkında bazan da
ha zecri tedbirler alıyoruz (ki, diğer vilâyet mil
letvekili 'arkadaşlarımızdan toprak komisyonla
rınım doğru ve ciddî olduğuna dair almış oldu
ğum haberler bizini için inşirah vericidir. Bu 
kadar esaslı, bu kadar insanların menfaatlerinle 
taallûk eden meselelerde taıtbikat bakımından 
ufaik tefek hatalar olabilir. Bu hatalar bir ta
raftan idari makaîmlar tarafından, diğer yan
dan mahkemeler tarafından tashih edilir. Top
rak tevzi işleri1 hakkındaki mâruzâtım bundan 
ibaret olacaktır. Cevaplandıramadığım kısımlar 
varsa, arkadaşlar lütfen konuşmamın sonunda 
hatırlatırlar, veya sual sorarlar, arzederim. 

Şimdi iskân kısmına geçiyorum. 
Şimdiye kadar iskân meselesi lâylkiyle ele 

alınmamış ve bu hususta kanuni mevzuat neşre-
dilmemiştir. Elimizde bulunan iskân kanununun 
Hükümete tahmil ıcttiği vıazifeler ve vermiş ol
duğu salâhiyetler; tabiî âfetler yüzünden Mâ-
ıkelje maruz kalan 'kimselerin iskânını, bir de 
göçebelerin iskân edilmesini mevzuuna al
mıştır. Ama (bir seneden beri B. M. Mec
lisinde ve Bütçe Komisyonunda geçen müzake
relerden memleketin iç iskân işleri hakkında 
da vazife ve salâhiyet almak için kanunda bâzı ta
dilât yapmak lüzumunu hissetmiş ve duymuş 
bulunmaktayım. 

Bu hususta bir kanun metni hazırladık. Bu-
I nu, Karadeniz vilâyetlerinin muhterem rcıabus-
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larma İzzet Akçal arkadaşımız vasıtasiyle gös- I 
termiş bulunduk. Yapılan tadilâtın gayet tat
min edici, gayet memnun kılıcı mahiyette oldu
ğunu tahmin ediyoruz. Bunun esasları, kesafeti 
nüfusa malik olan, geçim şartları zor olan vilâ
yetler halkına, sosyal, sınai ve ticari merkezlere 
yerleştirmek, buralarda yaşıyan vatandaşlara 
kredi temin ederek, yol parası masraflarını da 
karşılamak suretiyle iç iskân Meselesini temin 
etmek merkeztindedir. 

Devlet Bakanlığınca hazırlanmış olan kanun 
tasarısı vekâletlerle ve bundan sonra Heyeti Ce-
lileye arzedilecektiır. Sayın Başvekilin bu hu
susta öğleden evvelki beyanlarını dinlediniz. 
iş bakanlık zaviyesinden çıkmış Hükümetin ka
bulüne arzedilfecek ve ondan sonra B. M. Mecli
sine takdim edilecek bir hale gelmiş bulunmak
tadır. 

Bulgaristan göçmenlerinin işi, hiçbir parti 
politikası olmaksızın, milletimiz namına' iftihar
la kaydedilecek bir muvaffakiyettir, arkadaşlar. 
Bulgaristan göçmenleri işi Bulgarların dahi hay
retini çeken bir derecede muvaffakiyetle başa
rılmıştır. Memlekette iskân edilmeleri bütün mil
letimizin ve bütün idare âmirlerimizin bu hu
susta gösterdikleri gayretin, yardımın ve müş
fik elin uzatılmasiyle mümkün olmuştur. Mama
fih biz- Hükümet ve Devlet olarak da kendi çapı
mızda büyük fedakârlıklar yapmış bu
lunuyoruz. Bunlar için Devletçe sarfet-
tiğimiz para 40 küsur milyon liradır. Gayri
menkul olarak verdiğimiz kıymet de 50 küsur 
milyon liraya baliğ olmaktadır. Bugün 27 .bin 
göçmen ailesi fiilen iskân edilmiş bulunmakta
dır. Bunlar içerisinde arazi tevzi edilen ailelerin 
miktarı, Cezmi Beyin dedikleri gibi, 4 bin değil 
16 bin ailedir. Diğerlerine de toprak komisyon
larınca arazi buldukça, tevzi edilecektir. Bu mil
letimiz izin muvaffakiyetli eserde ufak tefek bâ
zı tenkid mevzuu olabilecek hâdiseler bulunabi
lir. Seyhan Milletvekili arkadaşımız gayet iyi be
lirttiler, îçel'de birkaç göçmen evi selden yıkıl
mış. Yıkılan sadece göçmen evleri midir? İspar
ta'da Gelendost'ta bu yüzden pek çok evler yıkıl
mıştır, memleketin birçok yerlerinde de böyl eleri 
vardır. Buna mukabil Seyhan'daki zelzelede yer
li evler yıkılmış, fakat göçmen evlerine hiçbir 
şey olmamıştır. Bu birçok milletvekini arkadaş
larımız «yapılan göçmen evlerinin güzelliğini an
latmakta yerl'i halkın arasında bu evlerin bir re-
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kabet doğurduğunu, bizim böyle güzel evlerimiz 
yok, fakat Bulgaristan'dan gelen göçmenler çok 
rahat ve güzel evlerde oturuyor demektedirler» 
diye ifade buyurmuşlardır. Ezcümle şimdi kar
şımda tebessüm eden Sedat Barı arkadaşımız bu
nu ileri sürmüşlerdi. Bunlar için sarfedilen para 
da bâzı yerde 1000 lira, bâzı yerlerde 1500 liradır. 
En kabadayı evlere sarf edilen para iki bin kü
sur liradır. 

Rami Evlerinde muvaffakiyetsizlik olduğunu 
söylediler. Arkadaşlar, ben Ağustos ayında İstan
bul'a gittiğim zaman Rami evlerini de ziyaret et
tim. Orada benim ve yanımda bulunan arkadaş
ların gördükleri şey, bâzı tavan tahtalarının, ka
pı ve pencere tahtalarının aralıklı olmasından 
ibarettir. Bu tahtaların zaten düzeltileceği söy
lendi ve muvakkat kabulü dahi yapılmamıştır, 
mütaahhitler de değiştirmeye amadeyiz dediler. 
istanbul öyle bir yerdir ki İstanbul'dan çıkıp da 
Yeşilköy'e gidinceye kadar etraftaki arsanın kıy
meti metre karesi yüz, yüz elli liraya çıkmış bu
lunmaktadır. İki bin küsur ev yapılacak bir ar
sanın vüsatim düşününüz. Rami sırtlarında bu 
vüsatte arsalar bulunmuş, fakat evler yapıldık
tan sonra buranın bâzı yerlerinde sular çıkmış
tır. Burada birtakım galeriler vardır, bu galeri
ler Bizanslar zamanında yapılmıştır, kuruduğu 
zannedilen bu yerlerde yapılan evlerden, gale
rilerden sular çıkmıştır. 

Şimdi bunlar için iki şey tekrar ele alın
mıştır : 

1. Burada yapılan evler için drenaj yapmak. 
2. Drenaj yaptıktan sonra bu suların kuru

tulması yoluna gitmek. Bundan başka daha ucuz 
olan ve stabilize denilen şekilde 250 lira kadar 
bir şey vermek suretiyle evlerin noksanlarını ya
pacağız. Bunlar bu suretle ikmal edilecektir. Bu 
sahaya yüzlerce, binlerce ağaç dikilmiş bulun
maktadır. stablize evler için sarfedilen para da 
1800 - 1900 diradır. Bugün bir göçmene verilen 
arsa 3500 - 4000 lira kıymet iktisap etmiştir. Ora
ya gelen göçmene ev verilmiş, ayrıca 3500 - 4000 
liralık arsaya sahip bulunmuştur. Nimetlerinden 
hâsıl olan meyvalara, elimizdeki imkânlarımızla 
ulaşmak lâzımgelir. 

Oezmi Türk arkadaşımızın «Efendim, bunla
rı, bu. zâlimleri cezalandıralım» şeklindeki söz 
lerini biraz mübalağalı bulmaktayım. Gene te
hevvür haline geldiler. Maamafih, İstanbul ev-
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leri inşaatı için, evvelce arzettiğim gibi, bir tah
kik heyeti gönderildi. Bunların başında Maliye 
müfettişleri bulunmaktadır, tahkikat son saf
hasına gelmiştir. Bütün dedikodu, stabilize ev
ler içindir. Stabilize evler için Bayındırlık Ba
kanlığından bröve alınarak bir numune ev yapıl
mış, Bayındırlık Bakanlığı bu şekilde ev sahibi 
olacaklar hakkında rapor vermişi, bu rapor üze
rine İskân dairesi, bu evleri yaptırmaya karar 
vermiş. Stabilize evlerin gayesi bundan ibarettir. 

Şark vilâyetlerinde memnu mmtakadan teh
cir edilmiş, uzaklaştırılmış olan halkın arazisi 
Devlete intikal etmiştir. O zaman çıkan kanun
la bu hüküm vaz 'edilmiştir. Bundan başka yine 
5826 sayılı Kanun çıktığı zaman aynı hüküm ip
ka edilmiş bulunmaktadır. 5826 sayılı Kanun 
ise 1951 senesinde çıkmıştır ve bugün bunun 
tadilinden bahseden sayın milletvekilleri arka
daşlarımız da burada bulunuyorlardı. Şimdi kendi
leri yeniden bir kanun çıkarılsın ve bu memnu 
mıntıkadan tehcir edilmiş olan insanların arazi
si yeniden kendilerine iade edilsin diye bir* fi
kir ileri sürüyorlar. Fakat bu arazi, zaten ken
di üzerlerine tapulu değildir. Aradan bu kadar 
zaman geçmiştir. Şimdi bu arazinin sahiplerini 
bulup ta kendilerine vermenin mümkün olmadı
ğı neticesine varmış bulunuyoruz. Arazi orada 
derletin olmakla beraber, ' Hazineye intikal et
mekle beraber gene o halka mütesaviyen norm 
dâhilinde taksim, tevzi edilecektir. Orada arazi-
sız bulunan halk o yerlerine döndükleri zaman 
gene bu araziden müstefit olacaklardır. Orada 
arazi çok nüfus az olduğuna göre norm da ge
niş olacaktır. Elimizdeki kanun o şekildedir ve 
kanunu olduğu gibi tatbik etmek mecburiyeti 
Hükümetin üzerindedir. Geçen sene bu vilâyet
ler için 1 milyon 500 bin liralık bir tahsisat 
yüksek Meclisinizce kabul buyurulmuştu. 1 mil
yon 500 bin lirayı bürokrasiye tevessül olun
maksızın ademi merkeziyet usulüyle tevzi et
meleri hususunda mütemadi emirler verdik, bu 
hususta valileri tazyik ettik. Fakat evvelâ bir 
arazinin mülkiyet ihtilâfı çıktı, sonra bunlara 
ayrı ayrı ev yapılırsa halk için iyi olmaz, köy 
kurmak lâzımdır fikri ortaya atıldı. Binaena
leyh 1 milyon 500 bin liradan ancak 500 bin li
rası istimal edilmiş, diğer bir milyon lirası oldu
ğu gibi kalmıştır. Bu sene Bütçemizde kabul edil
diği takdirde, hazırlığımız tamam olmak kay-
diyle önümüzdeki yaz aylarında bn vilâyetlerde 
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bu, bir milyon liranın da istimali mümkün ola
caktır. 

Yozgad Vilâyetindeki, iskân ve toprak tevzi 
işleri hakikaten bizi çok üzen birtakım safhalar 
göstermiştir. Yozgad'daki bu üzücü hâdiseler, 
toprak dağıtma komisyonları, oradaki idare 
âmirlerinin nezâfetin^e bulunan tasfiye ve is
kân komisyonları tarafından vukuagetirilmiş-
tir. Evvelce de arzettiğim gibi, bu memurları 
tecziye ettik, oradaki iskân müdürü tekaüde 
sevk edilmiştir. 

Bundan başka orada bir de müfettiş vardı, 
bu müfettiş de teftiş vazifesini yapamıyaeak 
durumda olduğu için kendisini bir tetkik büro
suna vermiş bulunuyoruz. Yozgad Valisini de, 
daha evvel bildirdiğim veçhile, Merkez Valisi 
olarak Ankara'ya almış bulunuyoruz. Bu üzücü 
haller; gerek göçmen evlerinin inşasında, ge
rekse göçmenlere arazi verilmesinde Yozgad 
Vilâyetinde vâki olmuştur. Ama müsebbipleri ce
zalandırılmıştır. Bundan sonra vaziyetin im
kânları, idari imkânlar ne ise bunları kullanmak 
için bir atalet göstermiyeceğiz. Ama iş mahke
meye intikal etmişse, mahkemenin neticesini 
beklemekten başka yapacak bir şey yoktur. Hat
tâ buraya gezici bir hâkim göndermek ve işi bir 
an evvel neticelendirmek için Adalet Bakanı ar
kadaşımla daimî surette temas halindeyim. 

Aşağı yukarı bütün suallerin cevaplarını 
vermiş, bütün noktai nazarları cevaplandırmış 
bulunuyorum arkadaşlar. 

RE t S — Ahmet Başıbüyük buyurunuz, sua
linizi sorunuz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK. (Çorum) — Demin 
arzettim, bâzı vilâyetlerde vatandaşların ellerinde 
tapu senetleri olmasına veya dedelerinden arazf 
kaldığı sabit bulunmasına rağmen bunların ara
zileri göçmenlere verilmiş ve bilahara iş mahke
meye intikal etmiştir. Acaba bunlar yeniden 
idari olarak tetfcüka tâbi tutulup bu münazaalar 
kısa zamanda halledilip hem eski köylü vatandaş
lar, hem de göçmenler bir an evvel müstahsil va
ziyete sökulamazlar mı? Muhakeme senelerce sü
recektir. 

REİS — Sual sorun, izah etmeyim... 
DEVLET VEKİI/t MUAMMER ALKANT 

(Devamla) — Yerli batkın elindeki arazi az ise 
ve ellerinden alınmamiası üstelik bunlar kendi
lerine toprak verilmesi gereken kimseler ise, bu 
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•ellerindeki arazi. Devlete ait arazi de olsa, ip
ka edilmesi hususunda getfek benden evvel ve 
gerek benim 'zamanımda mütaaddit emirler ve
rilmiştir. Buna rağmen tapulu arazinin kendi
lerime ait olduğunu iddia eden bir ilki kimse çı
kabilir. (Çok sesleri). Şu kadar ki, bu işi orada 
bulunan.toprak tteyzi(komisyonları tetkik edi
yor, bu arazi tapuya bağfi değildir, bunun mül
kü değildir diyor. 

Siz hukukçusunuz, Avukat olan arkadaşları
mız da bilirler, bu bir idari kaza tasarrufudur: 
İdari kaza tasarrufu valimin tasdiki ile tekem
mül etmektedir. Ben .•şimdi bakan olarak kal
kar da filân muamele haksızdır, o tapu bâtıldır, 
filân tapu yerindedir diye hükümler verecek 
olursam her halde bunu tecviz etmezsiniz. Bir 
idari ikaza tasarrufu vardrr, idari kaza yolları 
için tashih mercilerine müracaat edilir. Adlî 
kazaya ait ise adlî kaza tashih «eder ve itiraz 
yollarından tashihine gidilir. 

Şayet muayyen hâdiseler gösterilirse ayrıca 
müfettiş göndermekten Çekinmiyoruz, şube mü
dürlerini gönderip tahkik ettiriyoruz. Hakika
ten bu şekilde bir haksızlık olduğu zaman bir 
de bakanlığın salâhiyeti dâhilinde ise o zaman 
bunları bu şekilde tashih ediyoruz. 

REİS — Hıdır Aydın. 
HIDIR AYDIN (Tunceli) — Vekil Bey ifade 

buyuruyorlar ki, geçen seneden bakiye kalan bir 
milyon lirayı bütçeye koyuyoruz; bu parayı 
taksim edeceğiz. 

Bir vilâyetin istihkak sahipleri olarak 2584 
ailenin müracaatlarını biliyorum, biner liradan 
iki buçuk milyon lira tutar. Binaenaleyh bir 
milyon liranın kâfi geleceğine kaani midirler? 
Kaani iseler bunun hangi esasa istinat ettiriyor
lar? 

DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Bu, Büyük Meclisinizce kabul 
«dilen tahsisat, lâalettâyin o vilâyetlerde önü- ' 
ne gelen halka verilmek için kabul edilen bir 
tahsisat değildir. Tahsisata müstahak olmak 
lâzımdır. Muhtelif vasıflara ilâveten, evvelâ 
Garp vilâyetlerine tehcir edilmek vasfı ara
nıyor. Sonra yine kanunen bir hükmüne göre 
muayyen müddet içinde bu hakkı için mü
racaat etmiş olmak aranıyor. Hıdır Aydın ar
kadaşımız bunları gayet iyi bilirler ve benim
le de konuştular. Binaenaleyh bunların müste-
hiklerinin buyurdukları kadar çok olmıyacağı-

na kaaniiz. Geçen sene nitekim sarfiyat yapa
madık. Bu sene bu bir milyonu hele bir sarfe-
ledim de, az geldiği görülürse yine sizin ulûvvü-
eenabınızdan fazla tahsisat istemek yoluna gi
deriz, 

FEVZİ AKTAŞ (Kars) — Kars' ta bir ko
misyon mevcuttur. Haber aldığımıza göre bu 
sene bir komisyon daha ilâve edilecektir. Bu 
vaziyette de ancak 50 senede ikmaline imkân 
vardır. Daha fazla komisyon verip de, Hükü
metin tasarladığı gibi 10 - 15 senede bitirilme

si için, Kars'a da daha fazla tapulama komis
yonu verilmesini rica ediyorum. 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Kars ve İğdır 'a iki komisyon 
gönderdik. Kars arazisinin tapusu yoktur. 
Ruslar tapuları tanımamışlar. Baştan sona 
kadar ihtilaflıdır. Toprak tevzi komisyonunun 
iş görmesi şüphelidir. İşi beraberce müzakere 
edelim, eğer Kars'ta ihtilafsız arazi varsa, top
rak tevzi komisyonlarının faydalı olacağı ne
ticesine varırsak oraya da bir komisyon gön
deririz. Arkadaşlardan rica ediyorum, benim 
kazama, benim vilâyetime komisyon gönderin 
arzusunu izhar etmesinler. 

REİS — İrfan Aksu, buyurun. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Vakıf arazileri, 

arazi tevzi komisyonları olmadan, mülkiye âmir
leri tarafından Bulgaristan'dan gelen göçmen
lere tevzi edilmektedir. Fakat bâzı vakıf arazi
leri kasaba camilerine ait olduğundan, mahalle
lerin de şahsiyeti hükmiyeleri bulunmadığından 
dâva açmak da mümkün olamıyor. Bu suretle 
bu arazileri ellerinden alman imam ve hatipler 
mağdur vaziyete düşüyorlar. 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) — Arkadaşlarımızın temas ettikleri, 
hususi vaziyetlerdir. Bu hususi vaziyetleri ayrı 
ayrı tetkik ederek cevaplandırmak icabeder. Bâzı 
yerde Evkafın malı alınır, köylere veya göçme
ne verilir, bâzı yerlerde de almamak icabeder. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) —Top
rak Kanununun 43 ncü maddesinin tâdili hak
kında bakanlığın bir fikri var mı? Arazi satan
ların durumu hakkında. 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) — Arkdaşımız haklı bir müdafaa 
serdetti. Bir kısım daha iyi arazi almak için 
arazisini satmış olanlar artık toprak alma hak-
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kını kaybetmelidirler. Bunun tatbikatta temin 
edilmesinin mümkün olduğunu zannediyorum. 
Eğer arkadaşımızın mütalâalarını tatbikatta te
min etmek mümkün olmazsa kanunu tâdil et
mek suretiyle bunu temin etmek yoluna gideriz. 

REÎS — Şevki Ecevit. 
ŞEVKİ ECEVÎT (Sivas) — Efendim, Dev

let Vekili arkadaşımızla bir noktada anlaşama
mış bulunmaktayız. Bendeniz Hükümetten bir 
ricada bulunmuştum, zabıttan söylediğimi aynen 
okuyorum: 

«Acaba Toprak komisyonlariyle Tapulama 
komisyonlarını koordine çalışmalara matuf ola
rak birleştirmek kabil midir? 

tkincisi; yine çalışan komisyonlardan ihtilâfı 
az olan ve millî emlâk arazisi fazla olan yer
lere Tevzii Arazi Komisyonunun gitmesi, aksi 
halde evvelâ Tapulama komisyonunun önceden 
gönderilmesi yolu ile tatbikatta daha rasyonel 
çalışmayı temin mümkün müdür?» şeklinde mâ
ruzâtta bulunmuştum. Sivas'ta bâzı kazalarda 
yüzde yüz ihtilâftan âri olan vaktiyle tehcire 
tâbi tutulmuş birçok köyler vardır, bu köylere 
kısmen Şarktan gelen muhaciri iskân etmiş bu
lunuyoruz. İşte bu gibi yerlere Toprak Tevzi 
Komisyonunun gönderilmesi zaruridir. 

Çünkü elimizde ihtilafsız arazi vardır. Böyle 
köylerimiz kazalarımızda 5, 10, 15 e kadar yük
selmektedir. Bu itibarla halen mevcut iki arazi 
komisyonuna yeter derecede verilecek mevzular 
vardır. Hattâ biz bunların sayısının 4 e çıka
rılmasını istiyeceğiz. Benîm mâruzâtıma istina
den oradaki arazi komisyonunun birini geri çe
keceğim şeklindeki Sayın Muammer Alakant ar
kadaşımızın beyanlarını pek uygun bulmadım. 
Netice itibariyle arzetmek isterim İT i, bu öteden 
beri yerlî halkın bulunduğu köylere, arazi tevzi 
komisyonlarının tapulamadan evvel gitmeleri 
doğru değildir. Böyle bir yerde arazi tevzi ko
misyonu bir iş yapamıyacaktır. Ama buralara 
evvelâ tapulama, sonra da tevzi komisyonu gön
derirsek bu şekildeki çalşmalar daha verimli 
olur. Bizde bu türlü arazîler vardır. Bu bakımdan-
da Sayın Muammer Alakant'tan iki değil, 4 
arazi tevzi komisyonu istiyeceğiz. Bu meyanda 
tapulama komisyonu da istiyoruz. Bu şekilde 
mâruzâtımı tavzih etmiş bulunuyorum. 

BEDRİ NEDÎM GÖKNÎL (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar; muhalefete mensup bir ha
tibin iskân bütçesini ve faaliyetini tenkid sırasın-
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da temas ettiği mühim bir nokta vardır; o da şu
dur: Devletin iskân işlerine tahsis ettiği on mil
yonlarca liranın Devlet murakabsinden uzak ola
rak Kızılay eliyle sarf edilmekte bulunduğu ve bu 
sarfiyat sırasında bâzı suiistimallere yol açıldığı 
ifade edildi. Zihinlerde haksız bir ipham ve istif
ham yaratması ihtimali olan ve hakikatla asla 
alâkası olmıyan bu beyanın salahiyetli vekil tara
lından cevaplandırılacağını zannediyorum. Fa
kat unutulmuş olduğunu tahmin ettiğimden, bu 
mevzu ile yakından ilgili olmam itibariyle huzu
runuzda söz almış ve bu mevzuun tavzihini ken
dime vazife telâkki etmiş bulunuyorum. 

Filhakika iskân tahsisine ait paraları Kızılay 
vasıtasiyle mahalli sarflarına gönderilmektedir. 
Kız il ayın buradaki rolü sdece mutemetlikten iba
rettir. Binaenaleyh sarfın ne mahiyeti ne de mes-
uliyetiyle asla ilgili değildir. Kaldı ki bütün bu 
muamelelerde Kızılaym ifa ettiği hizmet bir hiz
meti müftehiredir, Hükümetin ve salahiyetli ma
kamların daima takdir ve teveccühünü kazan
mıştır ve hiçbir suiistimal de olmuş değildir. Bü
tün evrakı sarfiye, salahiyetli idare âmirlerinin 
başkanlığı altında teşekkül etmiş olan mahallî ko
misyonların kendi ilgili makamlarından aldıkları 
talimat dairesinde verdikleri emre göre sarfedil-
mektedir. Kızılay bütün bu sarfiyatı, evrakı 
müsbitesine istinat ettirerek para veren yüksek 
makamın emrine amade tutmaktadır. Bunu tav
zih emeyi lüzumlu ve zaruri görüyorum. Bu mâ
ruzâtımda bir eksik taraf varsa salahiyetli bakan 
bunu ikmal eder. 

İZZET AKIN (Van) — Sayın Bakanın iza
hatı beni tatmin etmedi. Mevzuubahis olan va
tandaşlar, yasak bölgede tasarruf hakları ellerin
den alman ve tasarruf haklarının iadesi mevzuu
bahis edilen vatandaşlardır. Buna imkân görmü
yoruz, diyorlar. Hakikaten 2510 sayılı Kanunda 
bu hüküm var. Ondan sonra 1950 de çıkan 5826 
sayılı Kanunun daha buna dair hükümler mev
cuttur, bu kanun çıkarken bu milletvekili nere
de idiler, niçin ikaz etmediler dediler. Ben bu 
kusuru kabul ederim. O zaman ben buradamıy-
dım, bilmem ama bunu farketmiyeni yalnız ben 
değilim, Hükümet de bu işin farkında olmamış
tır. Çünkü bu bölgede kurulan haranın hudut
ları içinde 12 köy vardır, yakın zamana kadar 
bu arazinin istimlâkine devam edilmiştir ve 
bunlar için yüz binlerce lira ödenmiştir. Farkın
da olsaydı bunu yapmazdı. Yanlış bir hareket-
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le bunların haklarını iptal etmek doğru ve âdi
lâne bir iş olmaz:. Tamiri de her zaman mümkün
dür. Ben bu ciheti bilhassa rica diyorum. Bu 
vatandaşlarla, Hükümet olarak kendileri daima 
karşı karşıyadır, ıstırapları ile karşı karşıya
dır, vaziyetlerini bizden daha iyi bilirler, bun
ların üzüntü ve ıstırap çekmelerine mahal yok
tur, hakka, kanuna da uygun değildir. 

Diyorlar ki, «biz oradaki araziyi hamur ya
parız, ahaliye taksim ederiz.» Bir adamın beş 
dönüm arazisi varsa bir başkasının elli dönüm 
arazisi vardır, birinin arazisini başkasına hangi 
hakla tevzi ederiz?. Başka yerde yapılmıyan bir 
şeyi burada niçin tatbik edelim?. Sahipleri belli de
ğil, ispat edenlere vereceğiz. Ben, bilhassa bu 
hususu arzetmek için huzurunuza geldim. 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Efendim; îzzet Akm arkadaşı
mız mevcut kanunun tatbikatından dolayı her
hangi bir aksaklık olduğunu iddia etmiyorlar, 
yalnız kanunu değiştirelim, kanunda tadilât ya
palım diyorlar. Bu, vilâyetin, halkın menfaati
ni mucip ise tetkik edelim, maalmemnuniye ka
bul ederiz. 

Ferid Melen arkadaşımız göçmen evleri için 
klfcılây emrine verilen tahsisatın sureti istima
linde suiistimal olduğunu Bütçe Komisyonunda 
da ifade etmişlerdi. Kızılayın her türlü şaibe
den azade olduğunu ve bu evlerin bir an evvel 
yapılması işi Kızılay emrine verildikten sonra 
yine mahallerinde teşekkül eden komisyonlar 
üzerinde, murakıp vaziyetinde bulunan valilerin 
idaresi altında tahsisatın kullanılması noktası
nı ileri sürmüşlerdi ve Bütçe Komisyonunda 
tasvip edilmişti. 

Kızılaya çok müteşekkiriz. Kızılayda suiisti
mal olduğuna dair hiçbir şey çıkmadı. 

Arkadaşlar; heyeti umumiyesi itibariyle top
rak tevzi işleri, iskân işleri, göçmen iskân işleri 
ve Bulgaristan ve diğer mücavir memleketlerden 
'mütemadiyen gelmekte olan millettaşlarımızm 
iskânı gibi, Demokrat iktidarın, Hükümetini
zin her zaman muvaffakiyetle ileriye sürebile
ceği başarılardan bir tanesidir. Bu başarının 
husulünde Büyük Millet Meclisinin göstermek
te olduğu müzaheret, ve milletimizin, demiri 
de arzettiğim gibi, bütün teşkilâta yardım eli
ni uzatması bu muvaffakiyetin başlıca âmili ol
muştur. 

. 1953 O : 3 
SEDAT ZEKÎ" ÖRS (Sivas) — Sual soraca

ğım efendim. 
REÎS — Buyurun. 
SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — Bâzı vilâyet

lere, tapulama komisyonundan evvel tevzii ara
zi komisyonunun gittiği beyan buyuruldu. Ba-
zan da evvelâ arazi tevzi komisyonu, ondan 
sonra tapulama komisyonunun gittiğinden bah
sedildi. Normal itiraz evvelâ tapulama komis
yonuna, ondan sonra arazi tevzi komisyonu
na yapılmaktadır. Fakat Muş'tan bahsettiğiniz 
sırada bâzı müteneffizan, büyük arazi sahiple
rinin tapulama komisyonu gelmesinden istifa
de ederek, neticede tevzi edilecek arazi kaimi* 
yacağmı beyan buyurdunuz. Eğer hak üzerine 
müstenit ise zaten alacaktır. 

DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) — Arzettiğim gibi müteneffizan 
değil, halkın, köylünün bu işin bekçisi ol
ması, kanunu, komisyonu adım adim takip et
mesi lâzımdır. Meselâ bâzı şagiller vardır ki 
Devlete ait bir araziyi uhdelerine geçirmişler
dir, 30 bin, 75 bin dönüm arazi benimdir iddi
asındadır, kendi maiyetinde iki şahidi de var
dır, bunların da şahadeti ile 75 bin dönüm ara
ziyi tapulama komisyonu onun üzerine tescil 
eder. Hususiyet işte buradan tezahür ediyor. 

REÎS — Efendim, başka söz istiyen yok
tur. Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
F . Lira 

201 Maaşlar 3 390 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 252 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 19 800 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 206 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-
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ğince "T. C. Emekli Sandığına 
^y#pılaaak,.ödemeler 
REÎS — Kabul edenler Etmi-
yenler... Kabul *edi&aiştir. 

301 MerkezvdaİEeleri büroımasraf-
. lan 
• .REÎ& - ^ Kabul .-edenler.., JBtoni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

â02 Yilây^e*i büro; masrafları 
•-. RBÎS —vKabul edealer.,.iEtmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
#03 ®^sılı^kâğıt-ve^e*feerier 

RBÎS-—Kabul edeB4er...Etmi-
>yenler...• K*bul< edilmiştir. 

804 -Pbsta, 'telgraf ve -telefon ücret 
ve masraftan 
TlfcTS -r^Ral^edenler...'Etrni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
HBÎS —"Kabul edenler... Etmi-
yenler..."Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler , 
.REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... .Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REÎS -,sKabultedenler...Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı /Kanun ^gereğince 
ödenecek; :tedavitmasratflan ve 
yolluk&n 
rREÎS — Kabul edenler...rEtmi-
yenler... -Kabul«erimiştir. 

"309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... -Kabul edilmiştir. 

405 Hayvan yem bedeli 
REÎS —"Kabul edenler... Etmi-
yenler.. .Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 
REÎS — Kabul £âenler„.-Etmi-
.y enler... Kabul edilmiştir. 

417 4784 sayılı Kanunun 20 <nci 
maddesinin gerektirdiği ,e§ya ve 
giyecekler 
REÎS — KabuLedenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

425 îskân işleri masraflan 

20.2 
Lira 

255 504 

24 000 

188 300 

60 000 

85 000 

95 000 

3 135 

4 328 000 

19 000 

264 500 

3 000 

100 000 

125 000 

7 717 672 
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REÎS — Efendim, bu bölümle ilgilidir-tak

rir vardır. Okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Toprak ve tskân .îgleri Otenel Müdürlüğü Büt
çesinin 425 nci bölümünün 50, nci maddesinde ya
zılı bulunan iki milyon iki yüz bin liranın ancak 
500 bin lirası Umum Müdürlükçe oyalan, su bas-
kınlan ve diğer tabii âfetlerden, zarar gören, va
tandaşlara yardım olarak sarf edilmektedir. Son 
zamanlarda su baskını heyelan, gibi tabiî âfetle
rin ne kadar sık. görüldüğü malûmunuzdur. Bu 
itibarla 500 bin liranın Umum Müdürlükçe bir 
milyon beş yüz, bin lira .olarak sarfına imkân ve
rilmek üzere-50 nci maddedeki-miktara bir milyon 
lira ilâvsiyle üç milyon iki yüz bin liraya iblâğını 
arz ve teklif ederiz. 

Manisa 
Ş. Ergin 
Edirne 

M. Enginün 
Çanakkale 

N Kirişçioğlu 
îçel 

II. Atalay 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Konya 

S. S. Burçak 
Tokad 

M. Önal 
Bilecik 

M. Kurkut 
Kastamonu 

R. Taşkın 
Balıkesir 

S. Başkan 
Manisa 

R. Ş. înce 
Kütahya 
R. Koçak 

Sivas 
E. Damalı 
Zonguldak 

A. Yurdabay*ak 
Zonguldak 
F. Açıksöz 

Aydın 
Okunamadı 

Aydın 
Ş. Hasırcı 

Manisa 
F. îlker 
Manisa 

M, Kurbanpğlu 
Konya 

H. Aydmer 
Yozgad 

N. Ünal 
Ankara 
R. Eren 
. Konya 

R. Alabay 
Samsun 

N. Berkman 
Giresun 

A. N. Duyduk 
Ankara 

H, rBulgurlu 
Balıkesir 

A. Kaljpsızoğhı 
Sivas 

B4 Taner 
Kütahya 
Y. Aysal 
Kütahya 

A. î. Gürsoy 
Çoruh 

M. Bumin 
Yozgad 

F . Nizamoğlu 
Koeaeli 

E. Aljean 
ÇoBöm 

S.. Baran 

îstanbul 
H. Yaman 

îzmir 
H. özyörük 

>îzmir 
Z. Velibeşe 
Giresun 

A. Tüfekçioğlu 
Konya 

Okun«»*adı 
Muğla 

Z* Mandalineî 
Samsun 

Okunamadı 
Siird 

S. Türkdoğan 
Manisa 

M. Tümay 
Balıkesir 

M. EmiroğJu 

> OkunaaMtdı 
Ankara 

Okuaajnadı 
Kütahya 

A.. Kanuncu 
Zonguldak 

S. Başol 
-îzmir 

M. Erener 
Edirne 

A. Altınjâlmaz 
Balıkesir 
V. Asena 
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REİS — Komisyon. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SEYFÎ ORAN 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, demin bir 
hatip arkadaşımız izah etmişti. Bu tekrar yurt
larına iade olunanlara yardım bakımından geçen 
sene 1952 Bütçesine koyduğumuz 1 500 000 lira 
tahsisattan 500 bin lirası sarfolunmuş, bir mil
yon lirası sarfolunmamıştır. Fakat bu daha zi
yade bu vatandaşların vaktü zamanîyle müracaat 
etmemesi neticesidir. Buna rağmen Hükümet bu 
faslın 50 nci maddesine bir milyon lira koymuş
tur. 1953 senesi Bütçesinde sarfolunmak üzere 
bunu komisyonda uzun boylu tetk'ik ettik. Bu şe
kilde Hükümet teklifi komisyonu âlinizce kabul 
edilmiştir. 

İkincisi; bir arkadaşımız heyelan mmitakala-
rmdan bahsederek bir sual sormuşlardı. Bende
niz bunu vehleten tahattur edemedim. Buraya 
heyelan için geçen seneye nazaran (400) bin lira 
fazla konulmuş ve maddedeki tahsisat (2) mil
yon (200) bin liraya iblâğ edilmiştir. 
Binaenaleyh daha fazla bir tahsisat konul
masının hikmeti de kalmaz gibi geliyor bendenize. 
Hakîkaten bütçeye açık tahmilinden başka bir 
şeye yaramıyacaktır. 

REİS — Buyurun Devlet Vekili. 
DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 

(Zonguldak) — Efeindim, bütçe teklif edildik
ten sonra memlekette bir çok tabiî âfetler, fe
yezanlar oldu. İsparta'da bir nahiye yok oldu 
gitti. Birçok inhidamlar oldu. Bunun için bu 
500 000 liranın kâfi gelmediğini gördük ve bir 
milyon lira daıha zammı kabul ettik. Arkadaş-
larımızm teklifi büyük bir ihtiyacı gidermek 
içindir. Bu suretle bu bir milyon liralık zam 
teklifini yerinde görmekteyiz. (Bravo sesleri). 

REİS — İrfan Aksu. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Devlet Vekilinin de izah ettiği gi
bi, Bütçe Komisyonunda bu mevzu konuşulduk
tan sonra son zamanlarda yurdumuzun muhte
lif yerlerinde şiddetle yağan yağmurlar neti
cesinde muhtelif mıntakal'arda seyelânlar husu
le gelmiştir. Nitekim İsparta Vilâyetinin Ge-
lendost Kasabası da böyle bir felâkete uğramıştır. 
83 ev bütün enkazı ile beraber göle gitmiş, 338 ev 
tamamiyle yıkılmış, 143 ev oturulamıyacak hale 
gelmiştir. Hükümet bunun için 500 bin lira 
vermeyi vadertaniştir. Mevcut 500 bin lira bu
na verilince - inşaaUah olmaz - yeni bir âfet ol-
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duğu takdirde tahsisatsız kalmamış olmak için 
ihtiyatlı bulunmak lâzımdır. 

Bu itibarla teklifin kabulünü rica ederim. 
REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

Muhterem arkadaşlarım, Muammer Alakant'm 
konuşması üzerine bir nokta belki yanlış anlaşı
labilir düşüncesiyle birkaç cümle ile mâruzâtta 
'bulunmak istiyorum. 

Gelen her takrirde acaba Hükümetin muva
fakati mevcut mudur gibi bir zehap hâsıl olabi
lir. 

Hakikaten bütçenin kabulünden sonra tabiî 
âfetler husule gelmiştir ve bu rakam bir az nok
san görülmüştür. Yalnız bu miktarı bir milyon 
lira olarak da kararlaştırmış değiliz. Takririn 
nazarı dikkate alınması suretiyle Bütçe encüme-
min'e havalesi ve orada tezekkür edilmesi muva
fık olur. 

REİS — 425 nci bölüme bir milyon daha ilâ
veyi mutazammm takririn dikkate alınıp alınmı-
cağı hususunu oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Dikkate alınmıştır Takrir 
bölümle beraber komiscyona verilmiştir 
F. Lira 
427 Toprak Bayramının, gerektir-

diğfcmasraflar 1 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

429 5613 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nci bendi gereğince araziyi aç
ma masrafları 60 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 2 500 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

457 İç kongreler ve teknik toplan
tılar genel masrafları 2 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Toprak ve İskân İşleri kursu 
genel masrafları 85 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 948 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 8 900 
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20.2 
Lira | 

731 

751 

771 

190 000 

950 000 

REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4753 ve 5618 sayılı kanunların 
54 ve geçici 2 nci maddelerine 
göre yaprimiş ve yapılacak ka
mulaştırmaların bedel ve fark
larından nakden ödenecekler 130 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satm alınacak makina, alet ve 
gereçler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel 
fon 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 1952 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü mad
desinin (b) fıkrasının hükümden kaldırılması ve 
yerine yeni bir fıkra konulması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/548) [1] 

MALÎYE VEKlL'î HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Gündem hakkında bir mâruzâtım 
var. 

REÎS — Buyurun efendim. 
MALÎYE VEKİLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, gündemin 
sonuncu maddesinde 1952 yılı Bütçe Kanununun 
3 ncü maddesinin (b) fıkrasının hükümden 
kaldırılması ve yerine yeni bir fıkra konulması 
hakkında bir kanun lâyihası vardır, içinde bu
lunduğumuz malî yıl ile ilgilidir. Malî yılın 
bitmesine de çok kısa bir zaman kalmıştır. Onun 
için bir an evvel kanunlaştırılmasını lüzumlu 
görüyoruz. Bunun öncelikle görüşülmesini rica 
edeceğiz efendm. 

REÎS — Komisyon raporunda da öncelik tek-
ifi mevcuttur, önceliği kabul edenler... Emiyen-
ler... öncelikle görüşülmesi kabul edilmişir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Meddele-
re geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

[1] 144 sayılı bamayazı tutanağın sonundadır. 
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1952 yılı Bütçe Kanununun 8 ncü maddesinin 
b fıkrasının kaldırılarak yerine yeni bir fıkra 

konulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5908 sayılı 1952 yılı Bütçe Ka-
nununuun 3 ncü maddesinin b fıkrası kaldırıl
mış ve yerine aşağıdaki fıkra konulmuştur: 

b - 5824 sayılı Kanunla musaddak «bir Av
rupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki An
laşma» nın 11 nci maddesine tevfikan memleketi
mize tahsis edilmiş bulunan kotanın kredi kıs
mını teşkil eden 30 milyon doların kullanılmasın
dan mütehassıl Türk liralarının Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasınca Hazine hesabına 
nakli suretiyle; 

REÎS — Söz istiyen var mı? ..Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Birinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — JBu kanun neşri taihinde meri
yete girer. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
mişştir. 

Tasarı açık oya arzeğilmiştir. 
Efendim, bütçe sırasının değiştirilmesi husu

sunda Sağlık Bakanının bir takriri var okuna
caktır. 

D — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Büt
çesi 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/467) [1] 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
25.11.1953 tarihinde İstanbul'da, Orta -

Şark memleketleri mümessillerinin de iştira
kiyle büyük bir Verem Kongresi toplanacaktır. 

Bu mühim kongrede cereyan edecek müza
kereler sırasında serdedilecek çeşitli fikir ve 
mütalâları bizzat dinlemek ve icabında Hükü
metin verem dâvasında takip etmekte olduğu 

[1] 133 sayılı basmayazt tutanağın sonundadır 
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pEea8İpler hakkmda izahat vermek ve aynı za- ! 
manda reisliği ifa etmek'üzere kongreye işti- I 
rak etmekitğim.gerektiğinden bakanlığım büt- ı 
çesinin Umumi Heyet müzakeresinin Başba
kanlık Bütçesinden sonra yapılmasını saygıla
rımla müsaadelerine arzederim. 

Sağlık ve Sosyal YardımVekili 
Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 

BEÎS — Efendim, takriri oya arzediyorum. 
Kabul edenler. ,. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe
si .müzakeresine başlıyoruz. ı 

Hudut ve Sahiller Bütçesiyle birlikte müza
kere edeeeğiz. Söz alanların isimlerini okuyo
rum, : 

Mehmet özbey 
Ali Rıza. Sağlar .-
Baha Akşit 
Feridun Fikri Düşünsel 
Ali Şükrü Şavlı 
Enver Karan 
Nâzım Ağacıkoğlu. 
Söz Muhit Tümerkan'mdır. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) —. Muhte

rem arkadaşlar; 
RElS — Grup adına mı konuşacaksınız? 
MUHÎT TÜMERKAN (Devamla) — Evet 

efendim, 1953 malî yılı bütçe tekliflerini 
inceledik. Bu bütçenin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığını ilgilendiren kısmını tetkik ederken 
geçen yıllarda grupumuz adına yapılan tenkid 
ve temennileri yeniden hatırladık. Kendi adla
rına söz alan sayın milletvekillerinin konuşma
larını ve Hükümetin cevap ve izahlarını da ye
niden gözden geppdik» Saptığımız tetkikler ve 
önümüze »gelen bütçe, ,bize,. evvelce yapılmış 
olan tenkidlerin ve ileri sürülen mütalâaların o 
zaman için de haklı olanlarının bugün kelime 
ve virgül değişmeden aynen tekrar edilebilece
ği hükmünü vermemizi haklı kılmaktadır. Yeni 
bâzı meseleler ve Hükümetçe ve Sağlık Bakan
lığınca yapılan bâzı beyanlar olmasaydı bu büt
çe tenkidimizi eski tutanakların bir kısmını tek
rar okumayı tavsiye etmek ve Tutanak Dergisi
nin bu hususlara ait sayfalarını söylemekle ye
tinmek bile mümkün olurdu. 

Sizlere evvelâ 1951 bütçesi için grupumuz | 
adma söylenilmiş hususları, açıklanan meselele- | 

! rin serlevha mahiyetindeki özetlerini hatırlata-
I yun. Bugün de aynı meselelerde hemen aynı fi-
I kirleri ve tenkidleri ileri sürmek mümkün oldu

ğuna sizler de hak vereceksiniz. 
Bakınız o gün nelerden bahsetmiştik. Demiş

tik ki: 
«Yurdun sağlık ve sosyal yardım hizmetleri

ni karşılamaktan uzaktır» keza «esbak sağlık 
bütçelerinin kifayetsizliği ve samimiyetsizliği 
hakkında eski zamanların muhalefeti tarafından 
söylenmiş sözlerin yersiz olduğunu gösteren 

I delillerle doludur.» «Sağlık Bakanlığınca iste
nilmiş olan ödenekler bütçe zaruretleri dolayısiy-
le yine kaale alınmamıştır.» Ve yine o bütçe 
tenkidlerinde zikredildiği üzere 1949 bütçesinin 
yürürlükte olduğu sırada kabul edilen Verem 
Savaş Kanununun tatbikatına devam edilmekle 
beraber o zamanlar yapılan tenkidlerin şidde
tiyle mütenasip bir gelişme olduğu bilmem ki 
iddia edilebilir mi? Frengi, sıtma, trahom sa
vaşları hakkında menfi propagandaların yersiz
liğini tekrar eder, bu savaşların âzami dikkatle 
ve hassasiyetle takibini rica ediyoruz. 

Koruyucu tababetin daha ucuz olduğuna ve 
buna fazla ehemmiyet vermek gerektiğine, has
tanelerde tedavi masrafları ödeneğinin yeteri ka
dar olmadığına, yatak sayısının artırılması sürati

nin kâfi gelmediğine, sağlık sigortaları mevzuunda 
teşebbüse geçilmesi gerektiğine sağlık merkez
lerinin tesisine karar verdikten sonra, bunların 
süratle artırılması zaruri bulunduğuna gene 
inanıyoruz. Kimsesiz çocuklar, hemşire, ebe, 
sağlık memurları kalitesi üzerinde tabiî ki du
ruyoruz,. Hıfzıssıhha Okulu faaliyetinin, Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi mesaisi
nin icabettirdiği eleman ve masrafların teminine 
çocuk vefiyatı bağırsak kurtları mücadg^lerine 
verilecek ehemmiyetin çok yerinde olacağına 
inanıyoruz. Başlanılmış olan bütün hizmetlerin 
bir müddet kâfi olarak yürütülmemiş olduğu 
iddia edilse bile bu iddianın bugün eksiklerin 
devamına bir sebep teşkil etmiyeeeği tabiîdir. 

1952 yılı bütçesi için de demiştik ki; birinci 
.Cihan Harbinden sonra Cumhuriyet devrinde 
yapılan büyük hamlelere göre sağlık imkânları
mız yine gayrikâfidir. Sağlık işlerine Devlet 
bütçesinin en az yüzde onu ayrılmak gerekirken 
bizde bu yine yüzde beşi bulmamaktadır. Sağ-

I lık Bakanının da ifadesine göre verilen paralar 
I ihtiyacın onda birini ancak karşılayabilecektir. 
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Her kırk köye bir sağlık merkezi prensibi yerin
dedir. Fakat biz şimdilik hiç olmazsa her ilçe
ye bir merkez açalım diyoruz. Hiç mutahassısı 
olmıyan vilâyetlerimiz ve mutahassıs kadroları
nın yarısından fazlası münhal hastanelerimiz 
var. Ebesiz merkezlerimizin, köy ebesiz grupları
mızın sayısı bizi üzecek kadar çoktur. Hastane-
sizlik ve yataksızlık büyük bir ıstırap konusu
dur. Umumi ölüm nispetleri ve bahusus 
çocuk ölüm nispetleri hâlâ yürekler acı-
sıdir. Bakanlar kurulunun takdir bu
yurup da artırmadığı Sağlık bütçesinin bâzı 
kısımlarını yine bütçedeki arkadaşlarımız gay
ret göstererek artırmışlardır. 22 milyonu bu
lan şehir ve köy halkının mesken dâvasına el 
atmak lâzımdır. 

Doktor sayısı, hasta yatağı, hemşire ve per
sonel meselesi, hastaneler tahsisatı, yeni ilâçlar, 
Hükümet tabiplerinin karşılaştığı müşkülât, ad
lî tabiplik meseleleri, hekimlerin mesken mesele
si ye emeklilik ve kadro meseleleri ayniyle dur
maktadır. 

Çocuk sağlığı meselesine bütçede verilen 
önem hemen hiç mesabesindedir. Kimsesiz ço
cukların himayesi hakkındaki 5387 sayılı Ka
nunla korunanlar, mevcut on binlere nispetle 
pek azdır, yüzde bir bile değildir. 

Veremden ölenlerin çok olduğu bölgelerin 
daha hususi bir itinaya mazhar olması gerekmek
tedir. 

Hususi hastanelerimizin himayesiz kalması 
ve vergi bakımından muafiyetlerinin tanınması 
bunların otellerle aynı tarifeye tâbi tutulmuş 
olmaları, Marshall Yardımından veya Devletten 
her hangi bir yardım görmemeleri üzücüdür. 

Kan bankaları, sıhhi imdat servisleri ve bun
ların esas ihtiyaçları hakkındaki temenniler na
zara alınmak lâzımdır. Cüzamlılar, firengili-
ler, trahom, sıtma meselelerinde alınacak yeni 
tedbirler ve umumi sağlık dâvasında Barker 
Raporundan alınacak hisseler vardır. 

Sayın arkadaşlanm, görülüyor ki; bahis baş
larını şöylece huzurunuzda zikrettiğim ve gru-
pumuz âdına evvelce sizlere arzedilmiş olan me
seleleri, hattâ içlerinde halen Hükümette vazi
fe almış olanları da dâhil olmak üzere muhale
fette hattâ iktidara mensup birçok arkadaşların 
bu sözlerimize mutabık olan ifadelerini bu yıl 
da burada aynen tekrar etmek kabil olmakta-
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I dır. Sadece özetini vermiş olmamız evvelce söy

lenilmiş olanları olduğu gibi hatırlatmanıza hiz
met edebilmiş olmak içindir. O halde mesele, 
ihtiyaçların ve aksaklıkların sadece bilinmesin
de değil o aksaklık ve eksikliklerin tamamlan
ması yollarını bulmakta ve bu yollara giden 
tedbirleri almaktadır. Sayın Bakan «Hüküme
tin bütün gayesi sağlık dâvasında toplanır » de
mek suretiyle, büyük memleket dâvalarının 
mihverini gösterdiler. 

Evvelki yılda belki, geçen yılda Bakan ay
nı fikirde idi. Ve bunu ifade etmişti. Arkadaş
larımızı dinlemiştiniz, Sağlık Bakanlığı asgari 
ihtiyacı kadar bir teklifle Hükümete gitmiş, 
Hükümet demek ki Bakanlığın bu anlayışını 
aynı anlayışla kabul etmemiş ve maliyeci gözü 
zannedilen bir gözle dileklerin üzerine bir ka
lem çekmiştir. 

Buna göre, Sayın Bakanın beyanlarından bir 
kısmını da bu konuşmamızda ele alarak sağlık 
dâvasının sadece bir tek Bakanlık değil, bir Hü
kümet dâvası olduğuna bizim de inandığımızı be
lirtmeye çalışacağız; tenkidlerimizin; yapıcı ol
masına da itina göstereceği tenkidlerimizin, şü
mulü itibariyle, sadece bu Bakanlığa yöneltilmi-
yerek, bütün Hükümete hitabettığmi hemen söy
lemek isteriz. 

Bütçe Encümeni arkadaşlarımızın bâzı hu
suslarda gösterdikleri yakın alâkaya burada mü
teşekkiriz. Böyle olmakla beraber meselâ bütçe 
raportörünün lüzum gördüğü hususlardan hemen 
hiçbirinin nazara alınmamış olması sizleri de çok 
üzmüş olsa gerektir. Telâfisi yüksek takdirlerini
ze kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Ankara merkez olun
caya kadar sinesinde bir Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bulunmıyan Türkiyemiz o zama
na kadar halk sağlığına gösterilmiş olan alâka
sızlığın cezasını çekmekte ve yerli ve yabancı tıp 
kitapları yurdu kara bir kaderle başbaşa görmek
te idiler. Atatürk'ün aydın görüşü ve direktifi 
ile kuruîan içten ve dıştan gelecek sıhhî tehlike
leri önl ivecek teşkilât zaman zaman hakikaten 
Devlet bünyesinin esası olarak kabul edilmiş ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisleri bu sağlık teşki
lâtına sonradan da alâkalarını hiç esirgememiş
lerdir. Bu teşebbüslerin başlangıcı savılacak ta
rihlerde, 1928 de bile, henüz kâfi randıman alı
namadığı için o günlerde bir tıp üstadı tarafın
dan yazılmış bir kitabı huzurunuzda okursam 
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kazandığımız pek çok zaferlere rağmen memleke
tin ne durumda olduğunu o zaman ne korkunç 
bir istikbal ile karşı karşıya kaldığımızı haşyetle 
görürsünüz. Şükürler olsun gayretler sayesinde 
o günlerden çok uzaklaşmış vaziyetteyiz. Bilhas
sa rahmetli Eefik Saydam'm o tarihlere göre 
15-20 sene ilerisini görerek hazırladığı program, 
ve temin ettiği başarı, hatırlıyacaksımz, Türkiye 
Devlet teşkilâtına örnek olarak gösterilmekte idi. 
Bu teşkilâtın orada bir yüksek zirveler gösteren 
tekâmül grafiği; hattâ tümiyle, Osmanlı devrin
de alışılmış olandan çok parlak olduğu için, kâfi 
görülmüş - üzülerek söyliyeyim - sağlık dâvaları 
son yıllarda artık eski itibarında kalmamıştır. 

Sayın Bakanın da bazan müdafaaya mecbur 
kaldığı hekimlik zümresine haksız hücumlara 
kadar giden bu itibarsızlık neticesini hepiniz 
farketmişsindizdir. Her yıl, o yıldan 15 - 25 
yıl sonraki sıhhatli Türkiye'yi hedef tutması 
gereken program ve alâka, hep birden itiraf 
edelim ki, hızını azaltmış ve «imkânlar müsait 
değil» sözü, bugün artık «ret parolası» haline 
gelmiştir. 

Bu düşüncelerimizin, komisyonda Sayın Ba
kanın bâzı konularda verdiği izahatla mutaba
katını da gördükten sonra, huzurunuza serilme
sinde fayda mülâhaza etmiş bulunuyoruz. 

Hiçbir şey yokken bir şeyler yapmak elbet-
teki şayanı takdirdir. Fakat ihtiyaca göre atıl
mış temeli bina haline getirmedikçe temeli atan, 
öğünme payını gaip eder mi bilmem?. Fakat baş
kaları öğünmekte tabiî ki haklı olmaz. îyi kurul
muş bir düzenin yolunda işletilmesi veya istenilen 
şekilde işlemiyen tesisleri daha yolunda işletilme
sine teşebbüs edilmesi vatandaşların minnetini ha-
ketmeye yeter. Ancak bu işletmeler yurt çin yeter
li değilse, yeter hale getirecek tedbirleri alma
dıkça hiç birimize övünme payı ayrılamaz. Bir 
arkadaşımıza Maliye Vekilinin verdiği cevap
tan bir noktayı nakledeyim. Sayın Bakan : 
«biz ihtiyaçlar için gerekli tahsisatı kısamazdık. 
yapılması lüzumlu tahsisatı koyduk» şeklinde 
ifadede bulundu, bunda samimî olduğuna kani 
olunca, meselâ Hükümetin sağlık mevzuunda bu 
zarureti tatbik etmemiş olmasını izah edemeyiz. 
Maliye Bakanının sağlık bütçesinin hakiki ih
tiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu, ta
biî bir zühuleseri olarak, görmemiş bulunduğu
nu kabul etmek lâzım geliyor. Maliye Vekilinin 
bu formülüne, sağlık bütçesi onda bir derece-
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sinde bile uymamaktadır. Sağlık Bakanının ve 
birçok milletvekillerinin verdikleri bu rakamın 
hattâ asgari olduğunda biz de mutabıkız. 

Şimdi ikide bir ileri sürülen koruyucu he
kimlik meselesindeki anlayışa diğer hizmetlerle 
nispetine temas edeceğim. Yurdumuzun reali
teleri karşısında sağlık koruma dâvası tek başı
na elbette ki, yürüyemez. Tedavicilik ve bunun 
daha yakını bulunan sosyal yardım tedbirleri 
bizde, bugün hangi makam tarafından yürütü-
lürse yürütülsün birinci plânca tutulmak ge
rektir. Mevcudu çok fazla olan hastalarımızı te
davi etmezsek, bu hususu ihmal edersek mücer
ret koruyucu hekimliğin hiçbir zaman mânâsı 
olmıyacaktır. Ve bu takdirde koruyucu hekim
lik meselelerinin de halline imkân bulunamaya
caktır. 

Memleket sağlık dâvalarının, koruyuculuk, 
tedavi edicilik ve sosyal yardım bakımından ih
tiyaçlarını karşılamak için, hele halkı henüz pa
raca pek zengin bir memleket de olmadığımızı 
da nazara alırsak, Devletin hastaneler açmak, 
açtırmak, ve vatandaşı hastalıktan kurtarmak 
başlıca vazifelerinden olacaktır. Çok defa has
taların başkalarına verecekleri zararı önlemek 
için, alınacak başka tedbirlerde ihmal edilme
mek lâzımdır. îşte yıllarca önceden beri bu ih
tiyaç düşünülmüş, teşebbüslere geçilmiş, Dev
let hastaneleri, numune hastaneleri, dispanser
ler ve sair müesseseler açılmıştır. 

Bugünkü durumumuz bundan 25 yıl önceye gö
re şüphesiz ki, çok ileridir. Ancak yine o ka
dar kifayetsizdir ki, o zamanlar programlarını 
yapıp sağlık koruma tedbirleri yanında tedavi
ler için teşebbüse geçmiş olanlar tabiîdir ki, ha
yır ile anılacaktırlar. Ancak meydana çıkması 
gereken bir eserin henüz temelleri bile meydana 
gelmiş denilemez. Elimizdeki eserleri ne kadar 
büyük bir başarı olarak görmeye çalışırsak ça
lışalım, bunların miktarım göz önüne getirince 
kimseye bir iftihar payı düşemez. Tabiî ki, yol 
gösterilmiş bulunmaktadır. Yeni tedbirler de 
teşebbüsler de tabiî alınacaktır. Asgari lüzum
lu yatak sayısını bulmadıkça, hiçbir Hükümet 
hattâ «imkânım bu kadardı» demek" suretiyle 
bile vazifesini yerine getirmiş olmanın tam ruh 
huzurunu duyamaz. 

Bunu biraz daha izah edebiliriz. Fransa'da 
40 milyon kadar insan vardır. Orası zengin, has
talık tehlikelerine bizden daha az mânız bir 
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memlekettir. Sâri ve içtimai hastalıkların bu
laşma ve yayılması ne genişlikte olursa olsun 
Fransa bugün muayyen bir sıhhat seviyesinde
dir. Nüfusuna göre sağlık müesseselerine olan 
ihtiyacı bizden çok az olmak gerektir. Aşağı 
yukarı bizim 22 milyonumuz için lüzumlu mik
tardadır. 

Arkadaşlarım, geçen yıl bakanlıklarının lû-
tufkâr alâkalariyle yaptığımız geniş tetkikle
re ve aldığımız vesikalara göre Fransa'da ko
mün, belediye ve Devlete ait sivil hastanele
rin 333.000 resmî yatağı vardır. Sade 2.800.000 
kadar nüfuslu Paris'te 54.000 yatak vardır. Bu 
rakamlara akıl hastaneleri, verem hastaneleri, 
sanatoryumlar, prevantoryumlar dâhil değildir. 
Hususi hastane ve müesseseler ve askerî has
taneler bu yekûndan hariçtir. Diğer birçok me
deni memleketlerde yaptığımız tetkiklerde ise 
yatak sayıları bâzan daha yüksek bulunmuş
tur. 

Sıhhi vaziyetimizi Fransa kadar - bu hu
susta daha fazla imkân bulmuş memleketler 
kadar demiyorum - temin edilmiş farzetsek bi
le, nüfusa nispetle bizde de en az 169.500 has
ta yatağı bulunmak gerektir. Sıhhatine aşırı 
derecede titiz olmıyan bir memleketin, insan 
hayatına bir bakımdan verdiği kıymetin asga
ri ölçüsü bu olmak gerektir. 

Türkiye'mizde birkaç yıl evveline kadar 
Devlet, belediye, özel idarelere ait aynı şekil
deki umumi hastanelerde ceman on bin kadar 
yatak vardı. Bugün 13 bine yaklaşmıştır. Ka
bul ederim. Bu artış da şayanı teşekkürdür. 
Fakat övünmeyi düşünebilir miyiz? 

Bir başka ifade ile söyliyelim; Türkiye 'nin 
evvelce asgari medeni Ölçülerle ihtiyacı olan 
yatak sayısından 159.500 eksiği vardı. Bugün 
tabiî himmet edilmiştir, eksiğimiz 156.500 e 
inmiştir. Hesabı daha müsamahalı tutalım, 
isterseniz yüz bine inmiştir sayalım. Âdeta na
mütenahi ihtiyacımıza karşılık, sıfırdan farklı 
kaç rakam artarsa artsın, övünebilmemiz için 
ne ifade eder, takdirinize arzederim. Yol, yü
rümekle biter. Malûm. Fakat biraz daha bü
yük adımlarla, biraz daha hızlı. 

Bundan çıkardığımız neticeler vardır : 
Yılda en az on bin, yirmi bin yatak. Bütçe
nin % 10 una yaklaşacak bir ödenek tefriki 
takdirinde bu da, diğer ihtiyaçlar da kısa za-
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I manda temin yoluna girecektir.. Devletin esas 

bünyesi sağlıkla tutunacağına göre, alışma
dığımız büyük rakamları ihtiva eden sağlık 
bülçesi getiremiyecekse, bütçe dışı teşebbüs
lerle, meselâ sigortalar, seyyar teşkilât ve saire 
gibi organlarla, meselenin halli zaruri olmak
tadır. 

«Çare yok» sözü, ne eskiden iktidarda bu
lunduğumuz zaman bize siper olmuştur, ne de 
bugünkü iktidara yâr olur, hattâ elle tutulur, 

I gözle görülür çarelere de baş vurmakla ye-
| tinmek olsa olsa insanı sadece teselli eder. 

Şimdi, evvelce siz yaptınız, yapmadınız bu
gün biz yaptık, yapmadık münakaşalarından 
sıyrılmanızı rica ederek bâzı objektif mukaye
seler yapalım. Başka sıhhi tesisleri bir tarafa 
bıraksak, meselâ verem için ihtiyacımız olan 
daha elli bin yatağın tesisini redlerimizle. şimdi
lik imkânsız kılsak bile eski zamanlarda 159 500 
şimdi ondan, pek farksız sayılabilen 15,6 500 ya
tak eksiktir. Bu rakamın azameti karşısında 
bu halkın kaderini «boş yatağa raslama» şan
sına bırakmış oluyoruz. Bu şansın bâzı piyan
golardan daha fazla insana gülmediğini itiraf 
etmeliyiz. 

Ö halde buradan başka noktalara hareket 
edeceğiz ve bu münasebetle hekim ve personel 
dâvalarına ait görüşmelerimizi de anlatacağız. 

Dün de, bugün de bu yüz binlerle ifade edi
len mahrumiyet durumunu, tabiî ki, telâfi ça
releri düşünülmüştür. 

îl!k önce, « imkânsızlıklar » şeddinin, hele 
« malî imkânsızlıklar > şeddinin yıkılması ve 
ortadan kaldırılması zarureti karşımıza çıkmış
tır. Tabiî ki bu imkânsızlıkların tamamiyle 
ortadan kaldırılması dün için de, bugün için de 
henüz hayal halinde telâkki edilmektedir. Bu
rada Devletin hizmetlere yaptığı tevzi sırasın
da, sağlık işlerine ayrılacak paranın, masraf 
değil, verilenden birkaç misli bir gelir demek 
olduğunu anlamakta sıhhiyecilerle maliyecilerin 
hiçbir zaman uzlaşamadıklannı belirtmekte bir 
sitem bulunsa bile yine fayda vardır. Maliye
ciler alınmasınlar, Bütçe encümenindeki mü
zakereler sırasında gördüğünüz üzere Devletin 
başka hizmetlerinde bile vesayete kaçan müda
haleleri, vazife tanzimlerini bazan zorlaştırmak
tadır. Evet, malî imkânsızlıklar şeddini tama-

• men ortadan kaldıramaymca kendi bünyemize 
I göre bâzı tedbirler almak bir zaruret olmuştur. 
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Başka memleketlerde 40 derece ile yere serilen I 
bir hasta; sıtmalı da olsa daha basit bir hasta
lığa da tutulmuş olsa sıhhi imdat teşkilâ-
tiyle hastanelere sevkedilir. Bir frengili
nin hele ilk devrelerinde yatırılmadan tedavisini 
lı avsala kabul etmez. Medeni memleketlerde çok 
rastl anmıyan hastalıklar da dâhil meselâ bir tra
homlunun bir kızıl, bir kızamık, bir difteri, bir 
tifo, bir tifüslünün ve bir bağırsak kurdu musa
bının, bir veremlinin hastaneye abnmadan te
davi edilmesi birçok sebepler dolayısiyle ak
im alacağı bir şey değildir. Hele normal olmı-
yan gebeliklerde ailenin evde doğum yapması 
mümkün değildir. Böylece misalleri çoğalt
mak mümkündür. İhtiyaç; hastalara bir yatak bul
ma şansı hattâ yatak bulunsa bile hastanın ya
tağa kadar getirilememesi, bizde âdeta nevi şah
sına münhasır bâzı tedbirler olduğunu her dakika 
tasrih etmekte fayda vardır. Fakat buna da 
razı olmıyan şu «imkânsızlıklar» bizi mecbur et
miştir. Bu tedbirlerin başında 35 çeşit hizmet 
gören Hükümet tabipleri, menşelerine göre ve 
çok ağır hizmetlerle tavzif edilen sağlık memur
ları, köy sağlık memurları, şehir ebeleri, bele
diye ebeleri, seyyar frengi, trahom, sıtma mü- I 
eadele tabipleri, sağlık merkezi tabip ve perso
neli, sağlık koruyucuları, trahom ilâçlayıcıları 
gibi personel istihdamı gelir. Bu personel başka 
memleketlerde kısmen ve ancak bir nüve halinde 
kalmıştırlar. Amerika'nın 160 milyona yaklaşan 
nüfusunun, bâzı istal istiklere göre, ancak 7 - 8 
milyonu köylerdedir. Bunların yolları, vasıta I 
ve imkânları pek geniştir. Amerika'nın servet 
ve imkânlarına göre köy sağlık merkezleri gibi 
teşkilâtiyle orada bile bütün mesleklerini hallet
mek mümkün olamamıştır. Fransa'da yolu yapan I 
ve hastaneyi kuranlar, köylü île meşgul olama- I 
dıklarma üzülmekte iseler de köy meselesinin 
mühim bir dert teşkil etmemesi için geniş im
kânlarla mücehhez bulunmaktadırlar. Bizde me- I 
selenin büsbütün başka olduğunu ifade etmek 
için izahları artırmaya lüzum kalmıyor, sanı
yorum. Biz mademki hastalara yatak bulamı- I 
yoruz, o halde hastalanan insanlardan hastaneye I 
gelerek yatak bulmayı düşünebilen - tabiîki bu da 
kültür seviyemiz daha yükseldikçe - daha fazla ta
hakkuk edecektir. "Ve bu yatağı bulabilen şanslı
lar müstesna, geri kalan her hasta, her zaman gece- I 
lediği kerevetinde yatacaktır. Bu, elimdir ve fecî
dir. Fakat memlekette ihtiyaç olan yüf binlerce I 
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hasta yatağından birini bu kerevet ister istemez te
lâfi edecektir. Bu nasıl olur diyemediğimize göre 
Devlet hiç olmazsa bu hastaya bir hekim gönderir 
demiş, rekim sayısı da kâfi gelmemiş. Bir ta
raftan bunları artırma teşebbüslerine geçilmiş ve 
ilk tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerden biri bu 
hastaları görüp de hekime haklarında bilgî geti
recek sağlık memurları ve diğer saydığımız per
soneller düşünülmüştür. Sonraları biraz daha 
imkân bulunca kaza dispanserleri, sağlık mer
kezleri veya merkezlere getirici teşkilât üzerinde 
durulmuştur. Yahut da hastaların aileleri bun
ların arasında en muztar vaziyette olanları mec
buren ve bazan seçime tâbi tutarak doktorun aya
ğına getirmeye başlamışlardır» iş sadece Hükü
met ve belediye doktorlarının kudretleri dışında 
kalan ha.stalıkların hastanelerde tedavi sistemine 
böylece dayanmış, bunlar için dahi hastane ya
takları pek kifayetsiz olduğundan geniş hasta po
liklinikleri hastanelerin esas vazifeleri arasına 
gitmiştir. Hekimleri ve personeli yatan hastalar
dan daha fazla bulunanların % 80 i medeni ölçü
lerle yatmaya muhtaç bu poliklinik hastalarıdır. 
Hatırımızda kaldığına göre, Ankara Numune Has
tanesinde bir yılda 20 bin hasta yatmış olmasına bi
naen poliklinikte 420 000 kişiye derman bulunma
ya çalışılmıştır. Halbuki Fransa'da hemen ay
nı adedde yatağı bulunan Nechar Hastanesinde 
bir yılda 15 000 hasta yatırılmakta ve mümasili 
hastaneler polikliniklerine ise ancak 12 000 kişî 
müracaat etmiş bulunmaktadır. Bunu, ihtiyacın 
tazyikiyle hizmetlerin bizde nasıl alabura oldu
ğuna bir delil olarak zikretmiş bulunuyorum. Fa
kat maalesef memleketimizin realiteleri bu. 

O halde köyünde, evinde yatmakla kendi 
aleyhine olmasına ve ölüme mâruz bulunması
na rağmen devleti bir yatak açma külfetinden 
mazur görmüş olan vatandaşı polikinikte veya 
hastanın evinde, köyünde tedavi eden insanla
rı, hekimleri ve sağlık personelini onlara bi
raz daha yaklaştırmak, ve gerekli vasıtalarla 
teçhiz etmekten olsun kaçınmamalıyız Pek ki
fayetsiz olmasına rağmen devleti 700 - 800 mil
yon liralık tesis ve idame masraflarından yapa
bildikleri kadar koruma vazifesi bu hekim ve 
sağlık personelinin birçok yerlerdeki durumla
rını ve hastalarınkinden daha parlak görmediği
mize eminim. 

Köylere giderek ellerinden, geldiği kadar 
köylüye faydalı olması ve hastalara ait bilgileri 
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merkeze, doktora ulaştırması gereken köy sağ- , 
lık memurlarının bütçe ile yevmiyelerini temin 
edemiyen Sağlık Bakanlığı bu memurları ay
da birgün köylere gönderememektedir. Seyyar 
sağlık memur ve korucularına hayvanı kendisi 
alması mükellefiyetini yüklüyoruz. 300 - 500 
liradan aşağı almamıyacak zayıf bir at için yar
dım da yapıyoruz diyoruz. 1926 daki gibi 60 
lira avans veriyoruz bu fedakâr ve birçok has
talık mücadelelerinin önce de belirttiğimiz isim
siz kahramanlarının büyük bir kısmının eline 
100 lira kadar para veriyoruz. 15 lira daha 
verelim de şu hayvana bak, besle, ölürse maa
şından yenisini al diyoruz. Bunun ıstırabını evve
lâ bizler çekiyoruz. Sayın Bakanın da ıstırap
la müşahede ettiği bu duruma hacalet aver de
meye hakkımız olur mu, olmaz mı? Bunu da 
takdirinize bırakıyorum. Sağlık Bakanlığı ola
rak bu hususta evvelce de şimdi de hayırlı te
şebbüslere geçilmesine rağmen halledilmemesi 
sebebini biraz önce izah ettiğim anlaşmazlıklarda 
aramak lâzımdır. 

Memleket sağlık dâvasının büyük yükünü 
az sayıdaki hekimlere, onların yanında çalışan 
geniş kitledeki sağlık personeline yüklemiş bulun
duğumuzu anladıktan sonra, bunların refahla
rı değil şöylece aç kalmadan geçinmeleri mev
zuu önümüze gelince kalitelerini ileri sürenle
rimiz bulundu. Biz bu elemanların 11 -12 sene
lik tahsili gerektiren sağlık kadrosu okulundan 
mezun olmalarını prensip olarak kabul etmiş 
bulunuyoruz Fakat ihtiyaç 10 binden fazladır. 
Sayın Bakanın verdiği rakamlara göre 4.500 
sağlık memuru ve mümasil personel vardır. 
Bunlardan sadece 1670 kadarının sağlık okulu 
mezunu olduğunu hesaba katınca büyük bir sıh
hat dâvasını demek ki, mektepsiz ve fakat pra
tisyen ve kurslu, tecrübeli 3500 sağlık memuru
na yüklemişiz demek oluyor. Bunların zamanla 
tasfiyesi şimdilik yekûnları dolayısiyle mevzuu-
bahis olamaz. Bunları daha yararlı hale getir
mek ve huzurla çalışacak duruma sokmak lâzım
dır. Evvelce haksız bir hükümle bu gibiler 
başka meslek erbabından, hattâ kendilerinden 
daha tahsilsiz, tecrübesiz memurlardan ayrıl
mış, bir kazada ilkokul mezunu ve şüphesiz o 
da muhterem olan bir kâtibin terfi hudutları 
sınırlanmamış olmasına rağmen bizim zavallı 
sağlık memurlarının büyük bir kısmına hiçbir 
zaman 15 liradan yüksek kadroya tâyin edile- I 
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, mezsiniz, demişiz. 30 senelik, artık mükemme-

len kalifiye olmuş, on binlerce insanın derdine 
koşturulmuş bir insana âhir ömrüne kadar sa
na 20 liralık kadro veremem demek üzücü bir 
keyfiyettir. Bilâhara bugün bile kifayetsiz bul
duğumuz Barem Kanunu umumi hükümleriyle 
bu tahdidi kaldırmış ve Sağlık Bakanlığı bul
duğu bâzı 20 liralık kadrolara, liyakatini si-
cillen ispat etmiş arkadaşları tâyin edebilmiş
ti. Bütçenin inkişafı nispetinde kadroların ge
nişlemesi beklenirken, Sağlık Bakanlığı ne
dense o kifayetsiz Barem Kanununu bile tatbik 
etmiyerek daha geri ve daha tahditçi eski ka
nunu tatbik edeceğini ilgililere tebliğ etmiş
tir. 5,10, 100, 300 mektepsiz sağlık memuru bu
lunmuş olsaydı; bunlar nasıl olsa tasfiye olu
nacaktı. Günlerini bekliydim diyebilirdik. Fa
kat sağlık kadrosunda mektepsiz sayısı bugün 
kendilerini dahak alifiye hale getirmek için 
tedbir almamız gereken büyük miktarda ve Sa
yın Bakanın ifadelerine göre üç bin kişidir. Bu
na mümasil hastane personellerini, memurları, 
hastane laborant ve pansımancılarım, imtihanlı 
hemşire ve hastabakıcıların durumlarını da 
önünüze sermek mümkündür. Fazla tafsile git
mektense aynı durumu bunlar hakkında da mü
talâa etmenizi rica ile yetiniyorum. 

Evet arkadaşlar; üç bin, beş bin, on beş bin 
sağlık memuru, koruyucu hemşire, laborant ihti
yacımızı on sene, yirmi senede temin edebilecek-
sek, o zamana kadar mekteplilerin haklarını ay
rıca korumak şartı ile mektepsiz ve kurslular-

I dan da vazgeçemiyeceğimizi hesaba katarak on
ların haklarını da korumak mecburiyetinde ol-

I duğumuzu bilelim. 
Doktor olsun, memur olsun, hemşire olsun, 

sağlık personeli olsun terfie lâyık olduğu tak
dirde Devletin, onların garantisini temin eden 
kanunlar dairesinde kadrolarını da hazırlama
ya ve Meclise getirmeye mecburdur. (Dün Ma
liye Bakanının söylediği de buna mutabıktır.) 
sağlıkla ilgili meselelerin halli konusunda mad
di vasıtalar ve yatak sayılarının rolünü anlat-

j trm. Bunların eksikliğini hekimler ve diğer 
personelin sayıları kadar mânevi varlıklarının 
da telâfiye çalışmakta olduğunu ifade ettim. 
Bu personelden bilhassa hekimin köye ve has-

I taya kadar gitmesi veya ilk tedbirler için, has-
I tanın hekime gelebilmesi için halkımızın müm-
i kün olduğu kadar yakınında hekimleri bulun-
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ması gerektiğine şüphe yoktur. Mahrumiyet 
bölgesi adı verilen bir kısım yerlerde hekim 
bulundurma güçlüğü eskiden beri hükümetleri 
meşgul etmiştir. Çok önce her hekime mecbu
ri hizmet yüklenmiş, sonraları Devlet leylî tıp 
talebe yurdunda yetiştirdiği hekimleri az çok 
kâfi bir sayıya getirince umumi mecburi hiz
meti kaldırmış ve bu boş kadrolar için bu yurt
tan yetişen hekimlere kuvvetli müeyyideler 
altında mecburi hizmet tevcih etmiştir. 

Yaşama şartları bakımından bir hekim için 
lüzumlu tekemmül ve tefeyyüz imkânları mü
sait olmıyan bâzı bölgelerde ımecburi hizmetli 
hekimleri bile, icrayı sanattan meni cezasına 
ve binlerce lira tazminat müeyyidesine rağmen 
oralarda, ailelerinden ve kütüphane ve hasta
nelerden uzak olarak üç yıl devamlı surette 
tutmak zoralmıştır. Sonraları miktarı mahdut 
olan, bu yerlerin hekimsiz kalmaması için ba
kanlık salâhiyetini kullanarak daha kısa müd
detli vazife usulünü kullanmış ve bu suretle 
mesele idareten hemen hemen hallolmuştur. 

Daha sonraları üç yıla kadar uzayan sis
tem nedense tekrar edilmeye başlandığından 
sadece kur'ası yüzünden ilim âleminden uzak 
kaldığına inanan hekimler, şansları daha mü
sait olduğu için büyük merkezlere yakın vazi
feler verilmiş olanları misal göstererek onlar 
bu büyük yerlerde millete hizmet etmiyor mu? 
Sayılıyor ki, bizde imkânları müsait yerde va
zife görerek vatan hizmetimizi yaparız, fikrini 
müdafaaya başlamışlardı. Tatbikatın bu suretle 
aksaması, Hükümet ve Meclisi yeni ve sadece 
bir zümreye mahsus bir kanun çıkarmaya mec
bur etmiş, ve bildiğiniz gibi Mecburi Hizmet Ka
nunu çıkmıştır. Bu kanunun Sağlık Encümenin
den gelen teklif veçhile kabulü dahi ihtiyacı 
karşılıyamazken Bütçe Encümeninin tadilinin 
kabulü pratikte büyük müşküller doğurmuş ve 
Anadolu'muz, hekim bakımından büyük bir sı-
kıtıya düşmüştür. Eevvelce muslihane şekilde 
bir mahrumiyet bölgesinde vazife yapması teklif 
edilen doktor, muhakkak mazeretler serdede-
rek oradan bir başka mahrumiyet bölgesine git
meye razı edilebilirken, çok şiddetli afaroz hü
kümlerini ihtiva eden son kanun tasarısında 
bu gibiler, ikinci bir yer için, hattâ daha az 
müsait şartlı yerler için bile tâyin edilmekten 
menedilmişlerdir. Netice kötü olmuş; Orta Ana
dolu'da mütevazi bir sağlık merkezi, bir hastane 

veya bir ilçede çalışabilecek veya hizmet edebi
lecek doktorlar hiçbir yere tâyin dilemez olmuş; 
bu suretle Garbi Anadolu, ve büyük merkezler
de dahi hattâ büyük sıkıntılar baş göstermiştir. 
Meselâ Sinop ve Kastamonu gibi vilâyetlerin 
son günlere kadar hastane kadrosu ve birçok 
illerde olduğu gibi Hükümet ve sair tabip kad
roları bakımından tâyin yapılamamış olması çok 
üzücüdür. Geçen gün bir gazetede mahrumiyet 
bölgelerinde halen 68 kadar tabipliğin münhal 
bulunduğunu okumakla, en az bu kadar münhal 
bulunmasını kabul etsek bile bu kanunun yeter
li olmadığını bir kere daha anlamış bulunuyo
ruz. Hizmetin görülmesi için yeni tedbirler alın
ması gerekmektedir; mahrumiyet dışı sayılan 
bölgelerin münhallerinden ise hiç bahsetmiyeyim. 

Sözlerimin uzamasını arkadaşlarımızın ma
zur görmesini rica ederiz. Bâzı muamelelerin Mec
lisi yeniden uğraşmaya zorladığını, şu hekimle
rin Mecburi Hizmet Kanununu hatırlıyacağımz 
müzakereleri ispata kâfidir; ivedilik öncelik gibi 
bir hızla Meclisin geçen yaz tatiline takaddüm 
eden günlerinde kabul edilmiş olan bu kanun 
hakkında nâçiz fikirlerimizi de söylemeye müsa
adenizi çok rica etmiş, acelenin gerektirdiği hü
küm bunu önlemişti. Şimdi bu mevzu, Sayın Ba
kan encümende bahis buyurdular, üzüntü kayna
ğı olmakta devam etmektedir. Acele ıslahını rica 
ediyoruz. Bu konunun asistanlıkla ilgili tarafla
rı yurtta ilmî çalışmaların inkişafına bile menfi 
olarak tesir edecek durumdadır. 

Merkezlerde çalışan sağlık organlarının ve 
bundan başka bilhassa köylere kadar mutlaka 
gitmeyi gerektiren organların tevhit edilip edile-
miyeceği bir konudur. Bu mevzuu bugün yeni
den ele almak ve bâzı vazife tevhitleri yapmak 
mümkündür. Fakat evvellere ait fikirler hakkın
da münakaşa mümkün olduğuna kaaniiz. Bu 
mevzuda meselâ sıtma, tırahom, angloston, verem, 
ve frengi savaşları aynı personellerle neden ya
pılmıyordu. 

Arkadaşlarım, personelleri sayıca pek azalta-
mıyacak olan bu tedbir belki personelin enerji 
masrafı için mevzuubahis olabilirdi. Sadece sıt
ma savaşna bakan bir tabip ve bir sağlık memu
ru hizmeti eksiksiz yapmak, için günde 1-2 hattâ 
3 köyü kontrol altına alabilir. Fakat buna hasta
lıkların tekasüf merkezlerinde diğer mücadele iş
lerini de verirseniz, yarım günde başka köye ge
çecek personel tabiî ki en az 2 gününü orada har-
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camak, sıtmalıları aradıktan, arazi kontrolleri 
yaptıktan sonra, tırahomluların ilâçlarını ve fren
gililerin iğnelerini yapmak, sâri hastalıkların 
tedbirlerini almak mecburiyetinde kalacaktır. O 
takdirde muayyen bir bölgeye verilecek memur 
sayısı aynı olacaktır. Burada, evvelce arzettiği-
miz üzere ikinci sınıf personelle yapılmasına mec
buriyet hissedilmiş olan çalışmalarda, o perso
nellerde bir çok çeşit hastalık hakkında, kendisi
ne göre bir ihtisas kazandırmak meselesi daha 
müşkül olacak, ve belki de muvaffakiyet el-
vermiyecekti. Görülüyor ki mesele basit değil
dir. Ancak, bilhassa sıtmada olağanüstü sıt
ma savaş devresinden sonra, bugün de şayanı 
memnuniyet şekilde mesai devam ettiğine gö
re, hastalıklıların sayısı ve kesafeti çok düş
müş olduğundan bu mevzu üzerinde durulmak 
lâzımdır. Belki de merkez teşkilâtında dahi 
mücadele teşkilâtlarını iki grup halinde topla
mak mümkün görülmektedir. Bu hususlarda da 
Sağlık Bakanlığının evvelce tasarlanmış ve kıs
men hazırlanmış kanun projelerinin bir an ön
ce Meclise getirilmesini faydalı buluyoruz. Bu 
düşüncenin şevkiyle Eskişehir'de tatbikma baş
landığını duyduğumuz tevhit edilmiş bir ida
re tarzının bugünün realitelerine göre verdiği 
neticenin memnuniyet verici olduğunu ümit 
ederiz. 

Sağlık Bakanlığının evvelden beri ve bu
gün personel hakkında pek cömert olmadığı 
veya cömert olma imkânını bulamadığı kad
ro meselelerinden başka bir de « takdir ve tal-
lif» konusu vardır. Birkaç sene önce bu konu 
nazarı dikkati celbetmiş ve bâzı misallerle bu 
konu kısmen hal yoluna girmişti. 

Son yıllarda yine imsake kaçılması katî za
rureti olmadığı halde tahvil ve nakil ve sair 
suretle tecziye cihetinin usul tutulması hizmet 
için zararlı olmuştur. Memleket sağlığı bakı
mından pek büyük faydalar sağlıyacak Avru
pa ve Amerika stajını başarmaya çalışanlar 
için ne kadar kesin tutarsak tutalım mevzua
tımıza göre Hazineye fazla yük olmıyacak 
olan bu gönderme işini mükâfatlarımız arasına 
almakta hayır vardır. 

Halk sağlığının mühim bir meselesinin diş 
hastalıkları olduğunu arzetmek isterim. Bâzı 
bölgelerde yapılmış binlerce muayenelerin ne
ticesinde, tüberküloza benzer Jıaller gösteren 
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i hastaların, diş intanları dolayısiyle eriyen ve 

hakikaten tüberküloza müstait bir hale gelen 
kimseler olduğu tesbit edilmiştir. Evvelce ki
fayetsiz olan bu mevzuda bugüne kadar bir 
hamle yapmamış olan Sağlık Bakanlığının ge
çen günlerde Meclisten birçok hastaneler için 
diş tabibi kadrosu istemesini memnuniyetle 
karşılamış bulunuyoruz. Bu servisin geniş im-
kânlarla bugün yapılabildiğinden fazlasını hal
ka vermesini candan temenni 'ederiz. 

j Sağhk merkezlerinin 'başka memleketlerdeki 
emsalleriyle karşılanaımıyacağını temas etmiştik, 
bu sağlık merkezlerini yakında her göstereceği 
her köşede yeni hastayı kabul edecek büyük 
kadrolu hastaneler bulunmadığı içim kendileri
nin basit kadro imkânllarına dahi takatlerinin 
üstünde işler yapmak üzere zorlamaya mecbu
ruz. Memleketimizde gerek eczane sahiplerinin 
ve gerekse- eczane açmak için bekliyenlerin bir 
üzüntü mevzuu olan tahdit kanunu bir an ön
ce meselemin bir an önce karara bağlanması za
ruridir. Eczane sahipleri de eczacılar da vazi
yetlerini artık tesbit etmiş olacaklardır. 

Euh sağlığı bakımından birçok tedbirler 
alabilmiş memleketler de bizim nüfusa nispet
le 15 . 20 bin hasta yatağı varken, bu da bizde 
pek azdır. Akıl hastası baçka hastalara benze
mediğine göre, etrafı içim de tehlike olan bu 
hastaları, kurulacak müesseselere almamız şart
tır. Bu müesseselerin asgari imkânları haiz ol
masına bile şimdilik razi olmaktayız. Geçen 
yıl bütçesinde mevzuubahis ettiğimiz üzere bu 
hastaneler diğer müesseseler için Ayancık Or
man İşletmesinin bu hususta hudutsuz sayıla
cak imkânlarından faydalanmak gereklidir. Or
manları koruyacak bir tedbir de alınmış olacak
tır. Evvelce hastane paviyonları için bu işlet
menin sağlık Bakanlığına yaptığı tekliflerle 
3 0 - 4 0 bin liraya yüz yataklı pavyonlar tesisi 
mümkün görülmektedir. Aynı yatakları normal 
inşa sistemiyle bir milyon liraya bile çıkarmak 

j z>or olduğunu hatırlatmak isterim. 
I Büyük çapta olanlarmm dışımda biraz daha 

küçüklerinin serpili olarak illerde inşası zaruri-
! dir. Bu tedbir, bir delinin bir iki noktada 

mevcut merkezlere kadar, hattâ yatak bulunsa 
bile jamdarma personel ile birçok masraflarla 
üzücü şekilde sevkındaki zorluğu bir an önce 
kaldırmanın çaresi de olacaktır. Bilhassa kro-

j nik hastalıklara mahsus hastanelerde ve hele akıl 
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hastanelerinde müzikten ve iş tedavisinden fay- | 
dalar elde edilecektir. 

Bu sene Bütçe Encümeninin de kabuliyle 
veremlilere mahsus Readaptasyon müesseseleri 
tesisine biraz tahsisat verilmesini teşekkürle kar
şılarız. Ancak çalışma Bakanlığiyle müştere
ken alınacak tedbirler, iki mmtakada veremden 
başka hastalıklar için de memlekete büyük ha
yırlar getirecek başkalarına yük, sefil insanla
rın ve hattâ dilencilerin hallerine çare olacak 
Realibitasyon, ve Readaptasyon tesislerinin ya
pılmasına da katî zaruret vardır. 

REÎS — Muhit Bey; okuyacağınız kısım 
daha çok mudur! j 

1. — Erzincan Milletvekili Ziya Soylu'nun, I 
Erzurum'un Ilıca Bucağına içme suyunun ne ! 
vakit getirileceğine dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırhk ve İçişleri vekillerinden olan soru- j 
suna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu ve J 
tçişleri Vekili Etem Menderes'in yazûı cevap- I 
lan (6/114) 

20 . XII . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri ve Bayındırlık 

bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla rica ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Ziya Soylu 

Erzurum'un kaplıcaları ile meşhur Ilıca Bu
cağı, halkın sağlık bakımından en ziyade rağ
bet gösterdiği bir yer olmakla beraber transit 
yolu üzerinde de bulunmaktadır. ı 

Buna rağmen içecek suyu yoktur. Bilhassa 
yazın kesif bir surette halkın toplandığı bir yer
de içecek su bulunmaması bir ıstırap mevzuu 
teşkil etmektedir. 

Yukarda adı geçen bucağa ne vakit içecek | 
su getirilmesi mümkün olacaktır? | 
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MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Okuduğu

mun dörtte biri kalmıştır. 
REÎS — Efendim arkadaşlar yoruldu. Mü

saade ederseniz yarın devam buyurun. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Hay hay. 
RElS — Efendim; oylama neticesini arze-

diyorum. 
1952 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi

nin (b) fıkrasının kaldmlarak yerine bir fıkra 
konulması hakkındaki kanun lâyihasına verilen 
rey sayısı (248), (247) kabul, (1) çefcinser var
dır. Tasarı (247) reyle kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10 da taplanmak üzere Birlegime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,06 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 4 . I I . 1953 

Su işleri Reisliği 
Sayı : 5 - 1518 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifade

li 22 .XII . 1952 tarih ve 6/941 - 4521/9993 sa
yılı yazı K : 

Erzurum'un Ilıca Bucağına içme suyunun 
ne vakit getirileceğine dair Erzincan Mebusu 
Ziya Soylu tarafından verilen yazılı soru ceva
bının ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Erzincan Mebusu Sayın Ziya Soylu'ya ait 
yazılı soru cevabıdır. 

1. Ilıca merkez kazaya bağlı Erzurum'un 
on beş. kilometre batısında 845 nüfuslu bir bu
cak merkezidir. Yakınlarında içecek suyu olma
dığından iki kilometre güneyinde bulunan (Pu-
lûr) Köy Enstitüsünde bir parmaklık su alına
rak önümüzdeki yaz aylarında köye akıtılması 
programlanmıştır. 

5. — SORULAR VE CZEVAPLAR 
A — YAZILI SORV 
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Ihcalılar köye 14500 m. mesafede bulunan 

bol bir suyun köylerine getirilmesini istemekte 
ileride bu kadar uzak mesafeden getirilecek su
yun 150 - 200 bin liradan daha aşağıya isale edile-
miyeceği cihetle bu talebin yerine getirilmesine 
maddi imkân bulunamamıştır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

M. î. G. M. 
3. D. B. Ş. M. 

Sayı : 631 - 538 - 1/3207 

Erzincan Milletvekili Zi
ya Soylu'nun yazılı so
rusu H. 

T.,B. M. M. Yüksek Riyasetine 
22 . XII . 1952 gün ve Genel Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 6/914, 4521/9993 sayılı emirleri 

karşılığıdır. 
Erzurum 'un kaplıcaları ile meşhur Ilıca Na

hiyesi, halkın sağlık bakımından en ziyade rağ
bet gösterdiği ve transit yolu üzerinde olduğu 
halde içecek suyu bulunmadığından buraya ne 
vakit su getirileceği hakkında Erzincan Mebusu 
Ziya Soylu tarafından Yüksek Riyasetinize ve
rilen yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet Erzu
rum Valiliğine incelettirilerek bu mevzuda alı
nan karşılık yazıda; 

Erzurum'un merkez kazasına bağlı Ilıca Na
hiyesinin yakınlarında içecek su bulunmadığın
dan 2 kilometre mesafedeki Pulûr Enstitüsün 
den bir parmaklık su alınarak önümüzdeki yaz 
mevsiminde köye akıtılmasının programlaştı-
tırıldığı bildirilmiştir. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 19 . I I . 1953 
İçişleri Vekil i 
E. Menderes 



B .48 20.2.1953 O : 3 
1952 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının kaldırılarak yerine yeni bir fıkra 

konulması hakkındaki Kanuna yerilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.' 

Âza sayısı 487 
Rey verenler : 248 

Kabul edenler : 247 
Reddedenler 

Çekinserler l 
Reye katılmıyanlar 226 

Açık mebusluklar : 13 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Ham it Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayram oğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Oiçekdağ 
Ramız Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket înee 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
C êvat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKEStR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğln 

Sıtkı Yırcah 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Rai t Aybar 
Agâh Erozaıı 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla* 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 

Ahmet Başıbüyük 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sam;<; 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğm 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğhı 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin tnanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğln 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
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Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Teredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoglu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 

B.:48 20.2 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Refik Şevket înee 
Adnan Karaosmanoglu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoglu 
Muzaffer Kurhanoghı 
Nafia Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhli» Tümay 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar ösnoy 

. 1953 O : 3 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 

NİÖDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloflu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ÖRDÜ 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RtZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu ' 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

StİRP 
Baki Erden 
Mehmet Daim Sualp 
Şefik Ttirkdoğaa 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoglu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Bahattin» Taner 
Hüseyin Yükseİ 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
Zihni Betü 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Cetlâl öncel 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Suat Başol 
Cemal Kıpçak 

[Çekinserler] 
GİRESUN 

Mazhar Şener 
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[Reye kahlnuyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasını Küfrevi 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı 
(Reis V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğhı 
Osman Talât îltekin 
Fuad Şeyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu : 
Müfit ErkUyumcu 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıvıkoğlu 
d. Â.) ' I 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BtNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BtTLlS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU I 
Fahri Belen I 
Zuhuri Danışman | 

Mahmut Güçbilmez 
ihsan Grülez 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
ihsan Kârasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu . 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlıı 
Ziva, Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 

I Emrullah Nutku 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
I Hamdi Bozbağ 

Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğln 

GÜMÜŞANE 
I Cevdet Baybura 
j Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
I Abdullah Çilli 

Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

| Tayfur Sökmen 
| Hasan Reşit Tankut 

Cavit Yurtman 
I İÇEL 
I Hüseyin Fırat 

Şahap Tol 
I İSPARTA 

Said Bilgiç 
i Kemal Demiralay 
i Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş-

I vekil) 
I Fahrettin Sayımer 
j Mithat Sözer 
j Nazlı Tlabar 
j Ahmet Topçu 

| Senihi Yürüten 
İZMİR 

Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Necdet Incekara 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 

- Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
i Osman Bölükbaşı 

Elvan Kaman 
KOCAELİ 

Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Et hem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

- Remzi Biran d. 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
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Süleyman Süruri Na-
rahoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet înönü 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Kâzım Taşkent 

MAE AŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
RızaErten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

Ö : 48 
MUĞLA 

Cemal Hünal 
Nadir Nacli 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge • 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

tttEP. 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 

20. 2 .1953 O : 3 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SÖRD 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
tbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yıısnf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangü 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
> 

Necdet Açana! 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
tzzet Akın 
Perid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Riza tneealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık mebusluklar] 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
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1953 Yılı 

Hudut ve Sahiller Sağlık 
U. M. Bütçesi 



Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /467) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . XI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2446, 6/3237 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi hakkında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7. X I . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Gider Bütçesi gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1953 yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 1952 
yılına nazaran (147 085) lira fazlasiyle (1 265 76 7) lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddiza
tında (147 485) lira ise de geçen seneki ödeneklerine nazaran tenzil olunan (400) lira düşülünce 
hakiki fazlalık yukarda belirtildiği gibi (147 085) liradan ibarettir. 

Fazla ve eksiklerin ilgili bölüm ve maddeleriyle gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır: 

Fazlalar : 
Lira 

2 400 (Merkez hizmetlileri ücreti) maddesin dedir. 1 800 lirası (11) hizm'etlinin ücretlerine 
yapılan intibaktan 600 lirası (2) hizmetlinin ücretlerine yapılan zamdan mütevellittir. 

24 960 (îller hizmetlileri ürreti) maddesinde olup (12 060) lirası (66) hizmetlinin ücretlerinde 
yapılan intibaktan (12 000) lirası (39) hizmetlinin ücretlerine yapılan? zamdan müte
vellittir. 

1 505 (% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları) maddesindedir. Merkez ve 
iller hizmetlilerinin ücretlerine yapılan zam ve intibakın neticesidir. 
Hesabı : 
442 227 Aylıklar bölümünün toplamı 
228 300 Ücretler » » 

670 527 Yekûn 
X % 5,5 

36 879 Tutarı 
35 374 Geçen yıl ödeneği 

1 505 Farkı olup zammedilen. 

( S. Sayısı : 133 ) 
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Lira 

345 (% 1 ek karşılıkları maddesindedir.) Merkez ve iller hizmetlilerinin ücretlerindeki inti
bak ve yapılan zam dolayısiyle kanuni bir artıştır. 

500 (Merkez kırtasiye) maddesindedir. Mevcut 500 liralık ödenekle ihtiyaçlar sağlanmakta 
olduğundan artırılmıştır. 

500 (Merkez döşeme) maddesindedir. Eski idareden devralınmış olan mefruşatın tamirleri 
için artırılmıştır. 

500 (Merkez demirbaş) maddesindedir. Tamire muhtaç demirbaşın onarımları için artırıl
mıştır. 

500 (îller kırtasiye) maddesindedir. Mevcut ödenekle taşra teşkilâtının kırtasiye irtiyaçları 
karşılanamadığından artırılmıştır. 

1 000 (îller döşeme) maddesindedir. Hepsi eski idareden devralınmış olup teşkilâtın sahiller
de kurulu olmasından dolayı rutubet tesiri ile kullanılamaz bir hale gelen mefruşatın 
tamirleri için artırılmıştır. 

1 275 (İller demrbaş) maddesindedir. Mevcut demirbaşlardan tamir kabul etmez bir halde bu
lunanların tebdilleri, tamirleri gerekenlerin de onarılmaları için ilâve edilmiştir. 

3 000 (îller öteberi) maddesindedir. Mevcut ödenek yetişmediğinden bilhassa karşılıksız borç 
yapılmamak için ilâvesi zaruri görülmüştür. 

1 000 (iller ısıtma) maddesindedir. Pratika faaliyeti dolayısiyle geceleri de mesai yapılmasın
dan bu ödenek yetişmemektedir. Teşkilâttan mütemadiyen vukubulan ödenek talepleri
nin kısmen karşılanabilmesi için zammedilmiştir. 

1 300 (Basılı ve kâğıt ve defterler) bölümündedir. Mevcut ödenek yetişmediğinden artırıl
mıştır. 

3 000 (Geçici görev yolluğu) maddesindedir. Geçici görevle ahar mahallere gönderilen memur 
ve müstahdemlerin hak edişlerinin karşılanması ve bilhassa karşılıksız borç yapılma
ması için zammedilmiştir. 

10 000 (îller taşıtları) işletme maddesindedir. Mevcut ödenek pratika işlerinde kullanılan mo-
torbot, istimbot ve sandalların işletme ihtiaçlarım karşılamadığından zammedilmiştir. 

55 000 (îller taşıtları onarma) maddesindedir. Mevcut ödenek mevcut pratika motor ve sandal
ların tamirlerine yetişmemektedir. Hepsi eski olan bu araçların yıllık mûtat revizyoan 
ve tamirlerinin temini ve bir istimbotun mazot makinesiyle teçhizi için zammedilmiştir. 
Hesabı : 

30 000 Kavak istimbotuna alınacak mazot makinesiyle montaj masrafı. 
40 000 Pratika araçlarının yıllık revizyon ve tamir karşılıkları. 

5 000 Tahaffuzhanelerdeki taşıt araçları tamir karşılıkları. 

75 000 Toplam 
20 000 Geçen yıl ödeneği 

55 000 Farkı olup zammedilen '̂  » *•? ''" "t: " " 
(Para taşıma giderleri) bölümündedir. Mevcut ödenek merkezle iller arasında vâki para 
taşımasına yetişmediğinden artırılmıştır. . . ' 
(Temizleme gereçleri ve işçi giderleri)maddesindedir. Ecnebi ve millî yojcu ve yük ge
milerinde yapılmakta bulunan dezenfeksiyon haşarat, fare öldürme ameliyeleri için alı
nacak temizleme gereçlerine ödenek kâfi gelmediğinden artırılmıştır, ödeneğin 40 - 50 bin 
lirası satmalınacak kükürte aittir. . . 
Esasen yapılan masraflar 1926 tarihli Beyaelmil«l SıhHiye Mul^veleşişajı. 18 nci mad
desi gereğince mezkûr vasıtalar sahip veya. mümessillerinden alınarak gelir bütçesine 
irat edilmektedir. 

300 

25 000 

( S . Sayısı: 133) 
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Lira 

15 00Q, i <Sınır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri) maddesindedir. 
Mevcut 'ödeneğin bulaşıcı bi*. hastalı ğm. sirayetinde yapılması gereken masraf lan kar-
SÜıyaanıyacağının tahmin edilmesine binaen artırılmıştır. 

400 ((Satınalma ve abone )ı maddesindedir. Mevcut ödenek satmalmmakta buludan. meslekî, 
ıtıbfei ^eserlere yeti^fdiğind;^1 diğer maddeden buraya aktarılmıştır. Bu itibarla bir 
artış yoktur. 

149 485 Toplamı 

Eksikler : 
400 451 nci bölümün 20 nci (Başka her çeşit giderler) maddesindedir. Bu miktar 'buradan 

tenzil ile aynı bölümün 10 »eu maddesine ilave edildiğinden haddi zatında*,bir eksiliş 
değildir. 

400 Toplamı 

YaUrımlar Bütçesi gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Sağlık_ Genel Müdürlüğünün 1953 Bütçe yılı yatırım gideuleri 1952>;yılı-
na nazaran (96 000) lira fazlasiyle (139 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu fazlalığın ilgili bölüm ve maddeleriyle gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır : 

Lira 

70 000 (onarma), bölümündedir. Mevcut keşiflerine göre tamirleri zaruri bulunan tahaffuzha
ne,, merkez ve idarelere irat getiren binaların, onarılmaları ve keşifleri yapan, ona
rımlara b&kacak mühendis ve mimarlara verilmesi gereken keşif ve nezaret ücretleri 
için, artırılmıştır;, 
Hesabı : 

35 000 Tuzla Tahaffuzhanesi İskelesi tamiri 
32 000 Urla Tahaffuzhanesinde bir paviyon tamiri 
6 000 Urla Tahaffuzhanesinde daire binası tamiri 

18 000 Diğer merkez, idare ve tahaffuzhaneler binalarının 'müteferrik tamirleri 

91 000 
9 000 Mühendis ve mimarlara verilecek % 10 nispatindeki keşif ve nezaret ücreti 

100 000 
3a 000 ;- Gwm yıLödeneğji . 

70. 000 Farkı olup zammedilen 
20 000 741 nci (Bina yapım ve satmalına) bölümündedir Enez Kasabasında, yaptırılarak idare 

bİnasiyle.,UrlaiTalıaf|nz^ftnesind« yaptırılacak jautfak va bulaşıkhane binasj ve tesisa
tı karşılığı v© İskenderun'da kurulması mukarrer tahaffuzhane için satmalınacak ar
sa, dolayısiyle artırılmıştır. 

(S.3j3av*a;U33) 
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Hesabı : 

9 000 Urla -Tahaffuzhanesi mutfak ve bulaşıkhan'esi 
6 000 Enez İdare binası *f*v 

10 000 iskenderun arsası . *V*!'->-« — * 

25 000 Toplam. 
6 000 751 nci (Satmalmacak makine, alet, gereç ve araçlar) namıyıe bütçede yeniden açılan 

bu bölüme konulan ödenek Kavak Tahaffuzhanesi için satmalmacak elektrik motörü 
karşılığıdır. t 

96 000 Toplam. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1953 yılı Bütçe gelirleri 1952 yılma nazaran 
(243 085) lira fazlasiyle (1 404 767) lira olarak tahmin edilmiştir. Fazlalık haddizatında (250 085) 
lira ise de bu miktardan geçen senekij ödeneklerine nazaran azaltılmış bulunan (7 000) lira düşülünce 
hakiki fazlalık yukarda arzolunduğn gibi (243 085) liradan ibarettir. 

Fazla ve eksiklerin ilgili bölüm ve maddeleriyle gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır.-
Fazlalar : 

Lira 

121 403 (Sıhhiye Resmi) maddesindedîr. Tahsisatta vâki fazlalık dolayısiyle artırılmıştır. 
15 000 (Bulaşık Resmi) » Bu tertibe mevzu ödenek Millî ve ecnebi yoleu ve yük ge

mileriyle uçaklarda yapılan dezenfeksiyon, haşarat ve fare öldürme ameliyelerinin icap 
ettirdiği masraflar karşılığında 1926 tarihli Beynelmilel Sıhhiye Mukavelesinin 18 nci 
maddesi gereğince mezkur vasıtalar sahip ve mümessillerinden tahsil olunan Resimdir. 
Bu ödenek (A/ l ) bütçesinin 421 nci bölümünün 20 nci maddesiyle ilgili olup iş bu mad
deye bu işler için yapılan zam dolayısiyle arttırılmıştır. „ 

7 240 (Gayrimenkul gelirler) maddesindedir. îzmirdeki lâboratuvar binasının birer katını işgal 
eden îl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü ile Toprak ve iskân işleri Müdürlüğünden 
takarrür eden kira dolayısiyle artırılm.ştıı. 

30 000 (Genel Bütçeden yardım) bölümündedir. Elde bulunan gelir, gideri karşılamadığın
dan Hazineden alınması gereken miktara zammedilmiştir. 

76 442 (Geçen yıldan devredilecek nakit) bölümündedir. Ş u miktar fazlasiyle devir olunacağının 
hesaplanmasına binaen artırılmıştır. 
Hesabı : 

Geçen Yılın devir fazlası 
1952 yılında tahsil olunacağı tahmin olunan Sıhhiye Resmi fazlası 

» » » olunacak kiralar Z 
1952 yılının ilk 4 altı ayında aylıklardan yapılacak tasarruf 

» » » » » ücretli memurlardan yapılan tasarruf 
» > » » > hizmetliler ücretinden » » 

173 745 
50 000 
3 600 
15 150 
9 750 
12 314 

264 559 
188 117 Geçen yıl ödeneği 

250 085 76 442 Farkı olup zammedilen 

(S . ; Sayıs ı . 133) 
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Eksikler : 

Lira 

4 000 (Kapalı Patente maddesindedir.) Rüsumu Sıhhiye Kanununun 4 ncü maddesi gereğince 
limanlarımız arasında sefer yapan ve kabotaj hakkını haiz olup da 1-50 Tonilâtoya ka
dar olan istimbot ve römorkörler ile motorlu, yelkenli ve kürekli küçük gemilere veril
mekte olan 20 seferlik ve 51-250 tonilâtoya kadar olan ve buharlı olmıyan küçük gemile
re verilmekte olan yıllık patantelerden tevellüt eden bu gelirde vâki azalma dolayısiyle 
bu miktar noksaniyle konulmuştur. 

3 000 (Para cezası) maddesindedir. Yıl içinde vâki tahsilata göre bu miktar tahsil olunabile
ceği tahmin edilmiştir. 

7 000 Toplam. 

( S. Sayısı : 133 ) 
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Rapor 

29.1.1953 

Bütçe Komisyonu Yüksek Keisliğine 

Beynelmilel anlaşmalara bağlı olarak bir taraftan memlekete bulaşık hastalıkların girmesi
ne mâni olmak, diğer taraftan memleketlerinden harice sirayet imkânlarını önlemekle muvazzaf 
bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü mütevazi bütçesiyle bu vazifeyi hakika
ten takdire lâyık şekilde yürütmektedir. 

Kanuni vazife ve salâhiyeti kara ve deniz olmak üzere bütün hudutları şümulüne almakta 
ise de bugüne kadar mesaisini tamamen sahillere teksif etmiş bulunmaktadır. Gayet geniş olan 
Cenup ve Şark kara hudutlarımızda bu vazife Sağlık Vekâletinin teşkilâtiyle başarılmaya çalı
şılmaktadır. 

Bir seneden beri Büyük Millet Meclisi komisyonlarında müzakere edilmekte olan Sağlık Teş
kilâtı kanun tasarısiyle islahiye, Nuseybin, Cilvegöz, Doğubayazit, Özalp'ta merkezler, îzmir 
ve Diyarbakır'da da hava alanları denetleme istasyonları kadroları talebedilmiştir. Kabul edil
diği takdirde cidden büyük bir boşluk doldurulmuş olacaktır. 

Bugünkü teşkilâtı şöyle şemalıyabiliriz : 

Birinci sınıf nîerkezler (Baştabiplik) istanbul, îzmir, Çanakkale, 

ikinci sınıf merkezler (Tabiplikler) Trabzon, Samsun, Ereğli, Zonguldak, Mersin, iskenderun, 
Galata, Büyükdere. 

Havayolları denetleme istasyonları : Adana, Ankara, istanbul. Bunun haricinde doktoru ol-
mıyan birinci ve ikinci sınıf idareler vardır. 

Birinci sınıf idareler : Hopa, Rize, Giresun, Ordu, Sinob, inebolu, izmit, Tekirdağ, Bandır
ma, Ayvalık, Edremit, Kuşadası, Fethiye, 

ikinci sınıf idareler : Enez, Gelibolu, Bozcaada, Çeşme, Marmaris, Kaş. Bodrum, Güllük, 
Finike, Alanya. 

Katma bütçeli olan idareye 1947 ve yekûnu umumi muvazeneden yapılan yardım aşağıda 
gösterilen seyri takip etmekte olup 

1947 yılında Maliyeden yapılan • yardım 360 000 
1948 » » » » 310 000 
1949 » » » » 260 533 

» » 251 000 
•» » 227 860 
» » 179 808 

Buna mukabil kendi gelirleri de ehemmiyetle inkişaf göstermektedir. 

1953 yılı Bütçesi 1952 ye nazaran haklı-ve yerinde mülâhazalarla (147 085) liralık bir fazla
lık kaydetmekte ise de, birçok ihtiyaçları karşılamaktan da uzaktır. 

Umum Müdürlüğün Merkez Lâboratuvarı, Galata ve Büyükdere Sağlık merkezleriyle iki deniz 
vasıtasını gördüm. Mesainin intizamı ve malzemenin muhafazası hususunda gösterilen gayret ifti
harı mucip buldum. Deniz motörlerinin hayli ihtiyarlamış ve hizmet müddetlerini doldurmuş ol
masına rağmen gösterilen ihtimamlarla ayakta durabildiklerini ifade ederken önümüzdeki yıl büt-

1950 
1951 
1952 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

( S. Sayısı : 133 ) 
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çesinde motörlerin bir taraftan esaslı tamirini mümkün kılacak diğer taraftan hiç olmazsa her 
sene bir tanesini yenilemek imkânını sağlıyacak tahsisat konmasını tavsiyeye şayan görmekteyim. . 

Limanlara gelen vapurlar haricinde Montrö Mukavelesi gereğince Çanakkale ve istanbul Bo
ğazından bütün' gemiler bilâkaydüşart sahil sıhhiye teşkilâtı tarafından kontrola tâbidir. 

Harb seneleri müddetince çok azalan seyrüsefer, son yıllarda büyük inkişaf göstermektedir. 
Bu münasebetle her iki boğazın gece seyrüseferi de ehemmiyetli nispette artmış olduğundan sahil 
sıhhiye merkezleri personeli cidden ağır bir yük altında bulunmaktadırlar. 

Mesai saatlerin haricindeki bu çalışma mukabilinde gece yıpranma ücreti namiyle bir tazmi
nat verilmekte ise de, bu miktar- itibariyle doktorlar için ayda otuz, motörlerin personeli için ise 
(18) liradan ibarettir. Bu ağır mesainin değerlendirilmesinde zaruret vardır. 

Bu itibarla 211 nci bölüme (11 500) liralık bir tahsisat ilâvesini, ayrıca huzurunuzdaki bütçe
yi basmış olan teksir makinesinin ömrünü tamamlamış olduğu eseriyle meydanda olduğundan 301 
nci bölüme teksir makinesi alınmak üzere (2 500) liralık bir tahsisat ilâvesini, bunların yekûnu 
olan (14 000) liranın da gelir bütçesinin 4 ncü bölümünden temini mümkün olacaktır. 

Ankara ve İstanbul Hava Denetleme istasyonlarındaki muayeneler vasıtasızlık yüzünden bü
yük müşkülâtı mucip olmaktadır. Muayeneye gidecek personelin naklinde kullanılmak üzere iki 
merkeze birer jip teminini zaruri bulduğumdan bu keyfiyeti de yüksek komisyonun tasviplerine 
arz ve teklif ederim. 

Seyhan Mebusu 
Sedat Ban 

( S. Sayısı : 133 ) 
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Biifcçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/467 
Karar No : 48 

5 . U , 1B53 

Yüksek Reisliğe 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince hazır
lanan ve icra Vekilleri Heyetinöe yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 19 . XI . 
1952 tarihli ve 71-2446 sayılı tezkeresiyle gön
derilen Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Mü
dürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ko
misyonumuza havale olunmakla Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili, Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti Bütçe ve 
Malî Kontrol Umum Müdürü hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçesini komisyonumuz adına tetkik 
eden raportörün raporu incelendikten ve Umum 
Müdürlüğün faaliyeti hakkında vâki sualler Ve
kil ve Umum Müdürler tarafından cevaplandı
rıldıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin 
tetkikma geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün cari masraflarını göste
ren (A/l) işaretli cetvel yekûnu 1952 yılına 
nispetle (147 085) lira fazlasiyle (1 265 767) 
lira ve yatırım kısmını ihtiva eden (A/2) işa
retli cetvel yekûnu ise (96 000) lira, fazlasiyle 
(139 000) lira olarak Hükümetçe tahmin ve tek
lif edilmiştir. 

Gerek (A/l) , gerek (A/2) işaretli cetvelle
rin fasıllarında görülen artış sebepleri lâyiha 
gerekçesinde etrafiyle izah edilmiştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan görüş
melerde, Çanakkale ve İstanbul Boğazında ar
tan seyrüsefer dolayısiyle gündüz ve gece 
mesai saatleri haricinde çalışan sahil sıhhiye 
merkezleri personeli için verilmekte olan ücretin 
azlığı nazarı dikkate alınarak 211 nci (Gece 
pratika ücreti) faslına (11 500) ve teksir ma
kinesi mubayaası için de 301 nci faslın 30 nçu 
demirbaş maddesine (2 500) liranın ilâvesiyle 

(A/l) işaretli cetvel yekûnu (1 279 767) lira 
ve yatırım kısmında ise, Ankara ve İstanbul 
hava istasyonlarındaki muayeneye gidecek per
sonelin naklinde kullanılmak üzere iki jip mu
bayaan için 751 nci (Satmalmacak makine, alet, 
gereç re araçlar) faslına (16 000) liranın ilâ
vesi kabul edilmiş olmakla (A/2) işaretli cetvel 
yekûnu da (155 000) lira olarak komisyonu
muzca tesbit edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatı, kanun lâyihası
na ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
Hükümetçe (1 404 767) lira olarak tahmin ve 
tesbit edilmiştir. 

Bu cetvelin 4 ncü (Geçen yıldan devredile
cek nakit) faslına, yeniden yapılan hesaplara 
nazaran (30 000) liranın ilâvesi mümkün görül
müş ve bu suretle (B) işaretli cetvel yekûnu 
(1 434 767) lira olarak komisyonumuzca tes
bit ve kabul edilmiştir. 

1 ve 2 nci maddelerine komisyonumuzca tes
bit olunan rakamlar aksettirilmek ve mütaakıp 
maddelerinde kelime değişiklikleri yapılmak ve 
yürürlük maddeleri de şeklen değiştirilmek su
retiyle yeniden tanzim olunan Hudut ve Sahil
ler Sağlık Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası, ekleri cetveller ile birlikte 
umumi heyetin tasvibine arzedilmek üzere yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Sözcü 

İstanbul 
ff. Hüsman 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Reis V. 
Giresun 

M. Şener 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Burdur 
F. Çelikbaş 

(S. Salısı: 133) 
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Çanakkale 

K. Akmanlar 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

Giresun 
H. Erkmen 
istanbul 

F. Sayımer 
izmir 

T. Gürerk 

Diyarbakır 
M. R. Bucak 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

istanbul 
S. Oran 
izmir 

B. Bilgin 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Kırşehir 
R. özdeş 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Seyhan 
S. Ban 

Siird 
B. Erdm S. 

Zonguldak 
ff. Bahk 

Konya 
R. Birana, 
Malatya 

M. 8. Eti 
Seyhan 
C. Türk 
Trabzon 

F. Kalaycıoğlu 

(S. Sayısı: 133) 
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fiÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Hudut ve Sahiller Sağhk Genel Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan giderleri için, bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 265 767) lira ve ya
tırım giderleri için de bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterdldiği üzere (139 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 404 767) lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1953 Bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tah
siline 1953 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahillar Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30. VI. 1939 tardhli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lileri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun"9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karardyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

. İ 
MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümünde

ki ödenek üstüne çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler
den ödenir. 

1928 - 1951 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 
4 ncü kısım bölümleriyle yatının bölümleri ar-
tıklanndan eski yıllar borçlan bölümlerin* Ma-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

Hudut ve SahUer Sağlık Umum Müdürlüğü 1953 
Bütçe yılı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masraf lan için, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 279 767) 
lira ve yatırun masrafları için de bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (155 000) 
lira tahsisat gerilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahüler Sağlık 
Umum Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı masraflan-
na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 434 767) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğünce 1953 Bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 
ve tahsiline 1953 Bütçe yılında da devam olu
nur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlileri, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları f aslındaki 
tahsisat üstüne çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin ait 
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili olduklan hizmet fasıllarından bu fasıla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıklan 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım fasıllariyle yatırım fasılları artıkla
rından eski yıllar borçlan fasıllarına Maliye 
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Hü. 

liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

MADDE 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 13. V. 1940 
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1953 Bütçe yılında kulla
nılamaz. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir» 

MADDE 8. — Bu kantm hükümleri 1 Mart 
1953 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye, Saflık ve 
Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bevlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakam 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Veri 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 

Adalet Bakam 
Û.Ş.ÇAçekdağ 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakam 
M. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinofflu 

Sa. ve So. Y. Bakam 
E. GürM 

G. ve Tekel Bakam 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Dr. J2L H. Üstündağ 
Tarım Bakam 

N. ölmen 
Çalışma Bakanı 

8. Ağaağlu 
İşletmeler Bakam ve 

G. VB Tekel B. V, 
8. Yvrcah 

B. K. 

Vekâletince aktarılacak üüısinatlardan ödenir. 

MADDE 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13.V. 
ia40 tarihli ve 382.0 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (U) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1953 Bütçe yılın
da kullanılamaz. 

MADDE 7. ~ Masraf fasıllarından yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1953 ten 
itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilleri me
murdur. 

(S. Sayısı : İ33) 



M. Tahsisatın 

tkinci kısım -

A/l -

nev'i 

Personel 
masrafları 

m— 
CETVELİ 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

Ücretler 
İÜ Merkez memurları ücreti 
12 Vilâyetler memurları ücreti 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 Vilâyetler hizmetlileri üeneti 

Vilâyetler geçici himnstüleri 
ücreti 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merfez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

1953 yılı için 
H&kümetçe Komisyoncu 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 106 700 
12 Vilâyetler memurları maaşı 335 S25 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 1 

Fasıl yekûnu 442 227 

16 200 
5 400 
18 300 
161 040 

138 700 
335 525 

1 

1 

442 227 

16 200 
5 400 
20 700 
186 000 

3 000 3 000 

106 700 
335 525 

1 

442 227 

16 200 
5 400 
20 700 
186 000 

Fasıl yekûnu 200 940 228 300 228 300 

3 000 

4 500 

16 000 

800 

1 600 

2 000 

4 500 

16 <H» 

800 

1 600 

2 000 

4 500 

16 000 

800 

1 600 

2 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 3 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 27 900 27 900 27 900 

209 

210 
211 
221 

11 

12 
13 
14 
15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. 0. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
fo 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Gece pratika ücreti 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

İkinci kısım yekûnu 

35 374 
6 360 

30 000 
1 763 

24 940 

98 437 

1 500 
21 552 
70 000 

865 557 

36 879 
6 705 

30 000 
1 763 

24 940 

100 287 

1 500 
21 552 
70 000 

894 767 

36 879 
6 705 

30 000 
1 763 

24 940 

100 287 

1 500 
33 052 
70 000 

906 267 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş * 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

500 
500 
500 

3 000 
1 000 
4 000 

9 500 

1 000 
1 000 
1 000 
3 000 
1000 
4 000 

11 000 

1 000 
1 000 
3 500 
3 000 
1 000 
4 000 

13 500 
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F. M. Varidatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Tsıtma 

303 
304 

305 
306 
307 

308 

11 

Fasıl yekûnu 

2 000 
1 000 
2 725 
5 000 
5 500 
6 000 

22 225 

* 2 500 
2 000 
4 000 
8 000 
5 500 
7 000 

29 000 * 

2 500 
2 000 
4 000 
8 000 
5 500 
7 000 

29 000 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 

21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

6 700 

2 000 

2 500 
1 000 
2 000 

8 000 

2 000 

2 500 
1 000 
2 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

1 000 
2 000 

1 000 
2 000 

8 000 

2 000 

2 500 
1 000 
2 000 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Fasıl yekûnu 

7 500 

6 500 
17 000 

3 000 
5 000 

8000 

7 500 

6 500 
17 000 

3 000 
8 000 

11 000 

7 500 

6 500 
17 000 

3 000 
8 000 

11 000 

1 000 
2 000 

3 000 3 000 3 000 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Taşıt masrafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 

Sağlık temizleme masrafları 
Etüv aletleri ve araçları işlet
me, masrafları 
Temizleme gereçleri ve işçi 
masrafları 
Bakteriyoloji evleri masrafları 
Sınır ve kıyılarda çıkacak bu
laşıcı hastalıkları önleme mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Yolcuları besleme, donatım ve 
cenaze masraf lan 

5 000 5 000 

40 000 55 000 

88 000 128 000 

4 200 4 200 

masrafları 
Vilâyetler taşıtterı onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Gteri verilecek paralar 
îlâç ve lâboratuvar masrafları 
Eşya taşıma, ambalaj ve sigor
ta masrafları 
Vergi ve resimler 
Para taşıma masrafları 
Mahkeme masrafları 

35 000 

20 000 

55 000 

135 425 

1 500 
1 000 

5 000 
7 000 

700 
2 000 

45 000 

75 000 

120 000 

213 000 

1 500 
1 000 

5 000 
7 000 
1 000 
2 000 

45 000 

75 000 

120 000 

215 500 

1 500 
1 000 

5 000 
7 000 
1 000 
2 000 

5 000 

35 000 
8 000 

60 000 
8 000 

60 000 
8 000 

55 000 

128 000 

4 200 

(S. Sapa: 133) 



17 — 

& 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Tayın masraftan 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Sigorta masraflan 

Dördüncü kısım yekûnu 

1952 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

400 

900 

2 000 

112 300 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komin >ronca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

800 
100 

900 

2000 

152 600 

800 
100 

900 

2 000 

152 600 

!?&?%?* kıstın -rJBorçlar 

10 
20 

Geçejn yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1948 - 1951 yıllan borçlan 
1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

2400 

2 000 
1 000 

3000 

5 400 

2 400 

2 000 
1 000 

3 000 

5 400 

2 400 

2 000 
1 000 

3 000 

5 400 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 865 557 89i 767 906 267 
Üçüncü kısım yekûnu 135 425 213 000 215 500 
Dördüncü kısım yekûnu 112 300 152 600 152 600 
Beşinci kısım yekûnu 5 400 5 400 5 400 

UMUMÎ YEKÛN 1 118 682 1 265 767 1 279 767 
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A/2 - CETVELÎ 

Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Liva 

I I - Satmaima, yapı, tesis ve * 
sermaye tahsisleri 

Bina yapımı ve satmaima 
Satmalınacak makma, alet ge
reç ve araçlar 

Yatırımlar yekûnu 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Bina onarımı 
Makina alet ve gereç ve araç-
1ar onarımı 

30 000 

8 000 

100 000 

8 000 

100 000 

8 000 

5 000 

0 
43 000 

25 000 

6 000 

139 000 

25 000 

22 000 

155 000 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım 

Resimler 
Sıhhiye resmi 
Kaph patente 
Bulaşık resmi 

Fasıl yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

733 597 
9 000 
25 000 

767 597 

767 597 

855 000 
5 000 
40 000 

900 000 

900 000 

855 000 
5 000 
40 000 

900 000 

900 000 
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M. Varidatın nev'i 

1952 
Tıl ı 

tahminleri 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

t kinci kmm 

Çeşitli varidat 
1 
2 

Geçen yıldan devredilecek na
kit 188 117 264 559 

Para cezası 
Satılacak mallar 
Çeşitli varidat 
Gayrimenkul varidatlar 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım 

Umumi Bütçeden yardım 

6 000 
1 000 
5 000 

14 760 

26 760 

26 760 

179 208 

3 000 
1 000 
5 000 

22 000 

31 000 

31 000 

209 208 

3 000 
1 000 
5 000 

22 000 

31 000 

31 000 

209 208 

294 559 
Üçüncü kısım yekûnu 367 325 473 767 503 767 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

767 597 
26 760 

367 325 

1 161 682 

900 000 
31 000 

473 767 

1 404 767 

900 000 
31 000 

503 767 

1 434 767 
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Vergilerin,' resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanun 21 . 4 . 1340 
» 13 , 12 . 1935 

» 31 . 12 . 1936 

» 2 6 . 6 . 1947 

» 10 . 6 . 1949 

G. Memuriyetin nev'i 

Merkez hizmetlileri 

4 Daktilo 

6 Hademe 
Kapıcı 

6 isçi 
Gece bekçisi 
Dağıtıcı 

1 Makinist (Baş) 

Vilâyetler Mzmetlüeri 

8 Teknisiyen 
» 
> 
» 

Çoför 

- 2 0 -
CETVELİ 

Numarası Ö Z E T î 

500 Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
2864 Turist Gemlerden alınan resimlerden bâzılarının 

• affına ve bâzılarının indirilmesine dair Kanun 
3058 Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanuna ek 

Kanun 
5115 Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci ve 4 ncü mad-

delerfinin değiştirildiği hakkında Kanun 
5435 Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değigti-

D 

Aded 

1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

13 

3 
3 
1 
2 
1 

rilmesi hakkında Kanun 

. CETVELİ 

Ücret 

175 
150 
100 
100 
100 
100 
150 
350 

175 
150 
125 
100 
150 

G. Memuriyetin nev'i 

6 îsçi 
, » 

3 Hastabakıcı 
0 Hademe 

Başkoruyucu 
Koruyucu 

» (Trsürit) 
* . . * • • • 

1 Kaptan 
> 
> 
» 
» 

3 Gemi adamları 
> > 
» » 

Aded Ücret 

5 
1 
1 
6 

15 
18 
90 
T 
1 
1 
S 
2 
8 
3 
8 

19 
15 

_ 
131 

100 
75 

100 
100 
125 
100 
75 

100 
75 

800 
250 
225 
200 
175 
250 
125 
100 

(S.-Sayısı: 133) 



I . 

— 2 1 -
E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'j 

203 Illtr geçici hizmetlileri ücreti 

D. 

L - CETVELİ 

Memuriyetin ney'i Aded Maaş 

0 

13 

13 

13 
14 

Urla tahaffuzhanesi muavin 
tabibi 
2 nci sınıf sahil sağlık merkezi 
kâtibi 
2 nci sınıf sahil sağlık idare 
memuru 
Tephire! 
Sıhhat zabıta memuru 

1 

2 

1 
3 
5 

40 

20 

20 
20 
15 

12 

B - CETVELİ 

Umumi Bütçede mütenazırı olan fasıl ve maddeler için, mezkûr kanuna bağlı (B) işaretli cet-
teldeki formül aynen uygulanır. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 31 — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

Denli re kara taşıt araçlarının demirbaş ye mefruşatiyle boya gereçlerinin ye lüzumu halinde 
»ariften kira dit tutulacak taşıtların paraları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Sağlık temizleme masrafları 
Madde 20 — Temizleme gereçleri ye işçi masrafları 

Gemilerin muayeneleri için dışarıdan getirilecek tabiplere yerilecek ücret ye yol paraları bu 
tertipUn »denir. 

Fasıl 454 — Sigorta masrafları 
! t t t f a tftaftUrk «aya, alet ye edevatın sigorta ücretleri bu tertipten ödenir. 
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S. SAYISI : 144 
19S2 ydı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının hü
kümden kaldırılması ve yerine yeni bir fıkra konulması hakkında 

kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/548) 

T. C. 
Başvekalet 6.2. 1953 

Muamelât JJmym Müdürlüğü 
Vetkik Müdürlüğü 

&W*: 71/2565, 6/375 
Büyük Mfflet Meclisi Yttksek Reisliğine ;^ 

5903 ş»yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının hükümden kaldırılması ve ye-
ri#e yeni oir fıkra konulması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
4 . 2 . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibe-
siylç birjikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
4 - Mender$9 

'- Esbabı mucibe lâyihası 

•1952 yılı Bütçesi yatının giderlerini» gelirlerle karşılanan kısmından bakiye 19Ö 470 401 liralık 
açığın Avrupa Kalkînma Programı gereğince memleketimize muhassas yardımlardan elde edilecek 
malların satış ve tahsisinden hâsıl olacak Türk liraları ve akdolunacak iç istikraz hâsıliyle kapa
tılması derpiş edilmişti. 

Mezkûr bütçenin on bir aylık tatbikatı, bahismevzuu açıktan büyük kısmının gelir fazlası, 
bütçe tasarrufları ve E. R. P. yardımından karşılanabileceği ve binnetice iç istikraza olan ihtiya
cın bmnispe mahdut kalacağı kanaatini hâsıl etmiş bulunmaktadır. 

Esasen âç istikraz bahsinde takibedilen prensip, bunlamn bütçe açıkları sektöründen tedricen 
uzaklaştırılması sâdedindedir. , 

Bir taraftan önümüzdeki yıl bütçelerinde bu gayenin tahakkukunu sağlıyacak tedbirler alınır
ken diğer taraftan da yurdumuzun iktisadi kalkınmasına, geniş membaları ve istikraz imkânları 
ile hikmet edecek bir amortisman ve kredi sandığmıa kurulması hakkındaki kanun tasarısı da 
Yüksek Meclise arzedilmiş bulunmaktadır. fİT" 

Bu teşekkülden beklenilen mühim hizmetlerin tahakkuku, muhakkak ki, Hazinenin kati zaru
ret dışında malî piyasaya müracaat etmemesiyle mümkün olacaktır. 

Bu hususla bir başlangıç olmak üzere 1952 Bütçemizde de*piş edilmiş olan iç istikrazdan ta
mamen sarfınazar edilmesi ve yerine düşük faizle istihsal edilmiş bir dış kredi mahiyetinde olan 
kota kredisi mukabilinden faydalanılması düşünülmüş ve bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazır* 
]anmışt»r, 



_ 2 -
Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonv 16 , II . İ95S 
Esas No. 1/548 
Karar No. 55 

Yüksek Reisliğe 

1952 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi
nin (b) fıkrasının kaldırılarak yerine yeni bir 
fıkra konulması hakkında Maliye Vekâletince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 6 . I I . 
1953 tarihli ve 71 - 2565 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası komisyonumuza havale 
olunmakla Maliye Vekili hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

1952 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi
nin (B) fıkrası, bütçe açığının bir kısmının, yıl 
içinde akdedilecek iç istikraz ile kapatılmasını 
derpiş etmekte idi. 

Hükümet tahvil piyasasını amortisman san
dığının, muhtelif envestisman programlarının 
karşılıklarına tahsis olunmak üzere akdedeceği 
iç istikrazlara serbest bırakmak maksadiyle 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma ge
reğince temin edilmiş (50 000 000) dolar kotanın 
(30 000 000) dolarlık kredi kısmının Merkez 
Bankasındaki Türk paraları karşılıklarının 1952 
yılı bütçesi açıklarına tahsis edilerek iç istikraz 
akdinden sarfınazar etmeyi günün şartlarına 
ve maslahata uygun görmüş ve kanun lâyihası
nın bu maksatla hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Amortisman sandığına bu sahada geniş faa
liyet imkânı verecek olan kanun lâyihası halen 
kom i syonumuzdad ı r. 

Kota kredisinin, dış ticaret durumumuzun 
halen arzetmekte olduğu manzara karşısında, 
aktif vaziyete geçmedikçe ödenmesi mvezuuba-
his olamıyacağma ve E. P. TL. nın tasfiyesi ha
linde ise bu tarihten üç yıl içinde ödenmesi 
anlaşma iktizasından bulunmasına binaen bu 
kredinin Türk paraları karşılıklarının, teklif 
veçhile Hazine cari hesabına alınarak 1952 
yılı Bütçesinin açığına tahsis olunması komis
yonu muzca muvafık görülmüştür. 

Kaldı ki şimdiden ve ihtiyaten 1953 yılı Mu-

vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin Devlet borçları kısmındaki (828) 
nci faslın 22 nei maddesine (5 507 972) lira 
tahsisat konulmuş bulunmaktadır. 

Kredinin % 3 civarında faize tâbi bulun
ması da bu teklifin, daha yüksek faizli olaca
ğı şüphesiz bulunan iç istikraz akdinden ise 
bunun istimali suretiyle, tercih edilmesini ay
rıca haklı gösterecek sebepler arasındadır. 

Bu mütalâa ve görüş ile lâyiha, komisyonu
muzca şeklen değiştirilmek suretiyle kabul edil
miştir. 

1953 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâ-
yihasiyle olan alâkası dolayısiyle öncelikle gö
rüşülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

5908 sayılı 1952 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü 
maddesinin b fıkrasının hükümden kaldırılma
dı ve yerine yeni bir fıkra konidması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5908 sayılı 1952 yılı Bütçe Ka
nununun 3 neü maddesinin b fıkrası hükümden 
kaldırılmış ve yerine aşağıdaki fıkra konulmuş
tur : 

b) 5824 sayılı Kanunla musaddak «Bir Av
rupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki An
laşma» mn II nci maddesine tevfikan memleke
timize tahsis edilmiş bulunan kotanın kredi kıs
mını teşkil eden 30 milyon doların kullanılma
sından mütehassıl Türk liralarının Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca Hazine hesabı
na nakli suretiyle, 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeyünoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. ff.Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
#. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
T. üresin 

İşletmeler Vekili ve 
Güm ve T. V. V. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DJBĞlŞTlRİŞt 

5908 saydı 1952 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü 
maddesinin b fıkracının kaldırüarîfk yerine $$ni 

bir fıkra konulması hakkında kanun lâyihasi 

MADDE 1. — 5908 sayılı 1952 yılı Bütçe Ka
nununun 3 ncü maddesinin b fıkrası kaldırılmış 
ve yerine aşağıdaki fıkra konulmuştur: 

b - 5824 sayılı Kanunla musaddak «bir Av
rupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki An
laşma» nın II nci maddesine tevfikan memleketi
mize tahsis edilmiş bulunan kotanrn kredi Kıs
mını teşkil eden 30 milyon doların kullanılmasın
dan mütehassıl Türk liralarının Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasınca Haainç hesabına 
nakli suretiyle, 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. . 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Mal ive Vekili memurdur. 
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