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ÖZET 

Kamu yatırım ve harcamaları doğrudan devlet eliyle verimli ekonomik 

faaliyetlerin gerçekleşmesini desteklemek amacıyla yapılan yollar, köprüler ve 

barajlar gibi yoğun sermaye gereksinimi duyulan fiziki altyapı yatırımlarıdır. Bu 

yatırımların temel amacı ülkedeki ekonomik büyümeyi arttırmak ve ülke genelindeki 

kaynak dağılımını yaygınlaştırmaktır. Bu sebeple Cumhuriyetin ilanıyla beraber 

kurulan hükümetler ülkeyi her alanda muasır medeniyetler seviyesine getirebilmek 

için gayret göstermiş ve bu bağlamda da kamusal yatırımlara önem vermişlerdir. 

Ancak ülkenin içinde bulunduğu iktisadi koşullar göz önüne alındığında bu 

yatırımların topyekûn yapılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle eldeki imkânlar 

doğrultusunda ve önem sırasına göre peyderpey yapılmaya azami gayret gösterilmiştir.  

Özellikle 1939-1945 yılları arasında meydana gelen II. Dünya Savaşı’nda 

yatırımlar durma noktasına gelse de savaş sonrası yeniden hızlanmıştır. Demokrat 

Parti’nin iktidara gelişiyle beraber ülke genelindeki ekonomi önemli bir ivme 

kazanmış, bu durum da kamusal yatırımların daha da artmasında etkili olmuştur. 

Ülkedeki kaynak dağılımının yaygınlaştırılması bağlamında havza genelinde 

güvenlik, bayındırlık, eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, maden ve enerji alanlarında 

yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu alanlar içerisinde güvenlik, karayolu, hava meydanı, 

sağlık, tarım, hayvancılık, madencilik ve enerji alanlarında belli oranda başarı elde 

edilmişse de özellikle demiryolu, Van Gölü İşletmesi ve eğitim (ilköğretim hariç) 

alanlarında başarı elde edilememiştir.  

Bu çalışmanın temel amacı Van Gölü Havzası’nda 1946-1960 yılları arasındaki 

çok partili dönemde yapılan kamusal harcamaların havza genelindeki yansımalarını 

ortaya çıkarmaktır. Bu minvalde bayındırlık, güvenlik, eğitim, sağlık, tarım, 
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hayvancılık, madencilik ve enerji alanlarında çok partili dönemde gerçekleştirilen 

kamu yatırımları tespit edilmeye çalışılmıştır. Literatür çalışması sonrasında tespit 

edilen yazılı ve dijital kaynaklar incelenerek konu başlıklarına göre tasnif edilmiş ve 

elde edilen bulgular tarih sıralamasına uygun bir şekilde kaleme alınmıştır. 
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(PUBLIC SPENDINGS AND INVESTMENTS IN VAN LAKE BASIN 

BETWEEN 1946 AND 1960) 

ABSTRACT 

Public spendings and investments are physical infrastructure investments by 

state to make efficient economic activities like roads, bridges and dams which requires 

too much capital. Aim of those investments are to expand economic growth and to 

generalize efficient economic activities in the country. For this reason with the 

proclamation of the Republic, governments had tried to carry the country to the current 

level of civilizations and in this context they had given importance to the public 

investments. Considering the economic conditions of the country, it wasn’t impossible 

to make all the investments come true. Thus it was tried to realize the investments with 

the available facilities and according to importance. 

Especially in 2nd World War between 1939 and 1945, the investments come 

to a halt but gain speed after the war. After Democrat Party’s coming to power, 

improvements in economy had seen and thus public investments became to increase. 

With the context of generalizing the resource allocation, it’s tried to determine public 

works, security, education, health, agriculture, livestock, mining and energy which 

were made in multiparty period. Even though achieving successes in security, 

highway, airport, health, agriculture, livestock, mining and energy of those 

departments, there were no success in Van Lake Business, railway and education 

(except primary education). 

This study aims to handle public spendings in Van Lake Basin between 1946 

and 1960 and reflection of them.  In this context, it’s tried to determine the investments 

on public works, security, education, health, agriculture, livestock, mining and energy. 

After literature review identified written and digital resources classified by fields and 

findings handled chronologically. 
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ÖNSÖZ 

Bu çalışma 1946-1960 yılları arasındaki çok partili dönemde Van Gölü 

Havzası’nda yer alan Van ve Bitlis vilayetlerindeki kamu yatırım ve harcamalarını 

tespit etmeye yöneliktir. Özellikle DP döneminde havza genelinde böyle bir 

çalışmanın yapılmayışı konunun tez konusu olarak seçilmesinde etkili olmuştur. 

Yapılan çalışmayla kamusal alandaki tüm yatırım ve harcamaların havzaya ekonomik, 

sosyal ve kültürel alanlardaki katkıları ortaya koyularak, bu döneme ayna tutulmaya 

çalışılmıştır.  

Çalışmanın ana verileri arşiv kaynakları, resmi rapor ve tutanaklar, istatistiksel 

veriler, kurumsal dergiler, ulusal gazeteler ve havzaya ait yerel basın kaynaklarıdır. 

Bunların yanı sıra araştırma eserlerinden, makalelerden, sempozyum bildirilerinden ve 

ansiklopedilerden istifade edilmiştir. Çalışma; literatür taraması, verilerin temini, 

tasnifi, tahlili, tenkiti ve terkibi sonrasında yazım aşamasıyla beraber yaklaşık 29 aylık 

süre içerisinde tamamlanmıştır. 

“1946-1960 Yılları Arasındaki Van Gölü Havzası’nda Kamu Yatırımları ve 

Harcamaları” adlı çalışma giriş hariç beş ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında 

genel olarak tarihi süreç ve havzaya yatırımın başladığı ilk dönemler ele alınmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde güvenlik ve asayiş alanındaki politikalar ve harcamalar 

üzerinde durulmuştur. Bu bölümde bayındırlık hizmetlerinde ise karayolları, 

demiryolları, Van Gölü İşletmesi ile hava meydanı çalışmalarına, politikalarına, 

programlarına ve yapılan yatırımlarına değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde 

yapılan eğitim harcamaları ve yatırımları ile köy enstitüleri, halkevleri ve 

yükseköğretim konuları hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise sağlık 

alanında yapılan yatırımlar ve uygulamalar ele alınmıştır. Çalışmanın dördüncü 

bölümünde tarım ve hayvancılık alanında uygulanan politikalar, yatırımlar ve 

faaliyetler üzerinde durulmuştur. Beşinci ve son bölümde ise madencilik ve enerji 

alanındaki yatırım ve harcamalara değinilmiştir. 

Çalışma sırasında, bazı kurum ve kuruluşlara ait arşiv kaynaklarına tüm 

girişimlere rağmen ulaşılamamıştır. Bu doğrultuda T.C. Devlet Demiryollarına yapılan 

başvuruda arşivlerinin tadilatta olması sebebiyle yardımcı olamayacakları 

belirtilirken, hava meydanları konusunda Ulaştırma Bakanlığı’na yapılan başvuruda 
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ise hiçbir geri dönüş alınmamıştır. Bu suretle konuyla ilgili yapılan çalışmalar 

kapsamlı bir şekilde taranarak kurum arşivlerinden dolayı yaşanabilecek eksiklikler en 

aza indirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada yer alan bölümlerde konuya giriş mahiyetinde 

tek partili dönemindeki faaliyetlere ve yatırımlara değinilmişse de bazı bölümlerde 

konu bütünlüğü sebebiyle (eğitim, tarım) 1923-1945 yıllarındaki faaliyetler konu 

başlığı olarak verilmek mecburiyetinde kalınmıştır. Ayrıca genel itibariyle 1946-1950 

ve 1950-1960 yıllarının yer aldığı konu başlıklarının yanı sıra eğitim bölümünde 

yapılan yatırımların birbiri ardına gelmesinden dolayı konu başlığı 1946-1960 şeklinde 

verilmiştir. Yine havza genelinde enerji alanındaki yatırımların 1950 yılından sonra 

gerçekleşmesinden ötürü yatırım ve harcamalar tek bir konu başlığı altında 

toplanmıştır.  

Kamu yatırımları ve harcamaları yönünde tarih alanında yapılmış olan 

çalışmalar daha çok bölge perspektifinde ele alınmıştır. Konuyla ilgili yapılan spesifik 

çalışmalar iki tane olup bunlar da 1923-1950 yılları arasını kapsamaktadır. Bu spesifik 

çalışmalar içerisinde yer alan “Cumhuriyet Dönemi’nde Van Gölü Havzası’nda 

Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımlar (1923-1950)” adlı çalışma ile yapmış 

olduğumuz çalışmanın beş yıllık dönemi benzerlik gösterse de çalışmamızdaki 1946-

1950 yılları arasında hem kişi başına düşen harcamalar hem de kamu yatırım 

alanlarındaki bütçe ve harcamalar özellikle istatistik veriler ile desteklenmiştir. Ayrıca 

adı geçen çalışmada bayındırlık alanında önemli bir kamu yatırımı olan Van Hava 

Meydanı’nın yer almayışına karşın yürütülen çalışmada bu konuya da yer verilmesi 

çalışmamızdaki farklılıkları ortaya koymaktadır. Yine çalışmamız 1946-1960 yılları 

arasındaki çok partili dönemde hem CHP hem de DP iktidarları döneminde yapılan 

kamusal yatırımların bir kıyaslaması olduğundan mevcut çalışmalardan özgünlük arz 

etmektedir. Bu yönüyle de çalışma tarih ve iktisat konularında yapılacak çalışmalara 

örnek olması ümit edilmektedir.   

Bu çalışmayı hazırlarken pek çok kişinin yardımını gördüm. Öncelikle tez 

araştırmamın ve yazımının gerçekleşmesinde büyük katkıları bulunan danışmanım 

Sayın Doç. Dr. Mehmet PINAR’a teşekkür ederim. Süreç boyunca görüşleriyle 

çalışmamıza yön vererek katkıda bulunan tez izleme komitesi hocalarım Doç. Dr. 

Bekir KOÇLAR ve Dr. Öğr. Üyesi Sevda Özen ERATALAY’a ayrıca teşekkür 

ederim. Lisans hayatımdan bugüne kadar çalışmalarımda engin bilgilerinden istifade 
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ettiğim ve jüri üyesi olarak da desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Erdal AÇIKSES ve 
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geçen değerli dostlarım Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT, Dr. Öğr. Üyesi Hatice 

ÇOŞKUN, Dr. Arş. Gör. İrfan Polat ve Dr. Öğr. Üyesi Enes Abdurrahman BİLGİN’e 

teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

VAN GÖLÜ HAVZASI’NIN COĞRAFYASI ve TARİHİ 

A. Van Gölü Havzası’nın Coğrafyası 

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü, İç Anadolu kapalı havzasından 

sonra Türkiye’nin ikinci büyük kapalı havzası ve Dünya’nın en büyük sodalı gölüdür1. 

Van Gölü Havzası’nın bugünkü görünümünü kazanmasında en önemli faktörler 

tektonik ve litolojik yapıdır2. Van Gölü Havzası’nın alanı 16096.4 km² olup, gölün 

alanı ise 3574.2 km²’dir3 bu da Türkiye alanına oranı %2.3 kadardır4. Van Gölü 

çevresindeki en önemli akarsular; Zilan, Deliçay, Bendimahi, Karasu ve Güzelsu 

(Hoşap) çaylarıdır5.  

Bunların dışında Yeniköprü Çayı, Adilcevaz Deresi, Bizinok Çayı, Değirmen 

Dere, Engil Çayı ve Büyük Dere6 şeklinde akarsular bulunmaktadır. Hacmi 607 km³ 

olan Van Gölü, deniz seviyesinden 1.650 m yüksektedir. Dolayısıyla Van Gölü’nün 

su toplama alanı 12.522 km²dir. Gölün güneybatıdaki Tatvan koyu ile kuzeydoğudaki 

Bendimahi Çayı arasındaki uzunluğu yaklaşık 127 km, Ahlat ile Gevaş Ovası 

arasındaki genişliği 75 km, Tatvan Feribot İskelesi ile Van İskelesi arasındaki genişliği 

88 km’dir7.  

Van Gölü ve Van Kapalı Havzası’nın meydana gelmesine volkanizma sebep 

olmuştur. Eski Muş-Van Havzası, Nemrut volkanının çıkardığı lavlarla iki kısma 

ayrılmıştır. Böylece eski Muş-Van Havzası’na doğudan katılan akarsu sisteminin önü 

                                                           
1 Mehmet Zeydin Yıldız, Van’da Sanayi Faaliyetleri ve Geliştirilme Olanakları, İstanbul, 2009, 15. 
2 Sırrı Erinç, Doğu Anadolu Coğrafyası, İstanbul, 1953, 60. 
3 Yıldız, a.g.e., 15. 
4 Mahmut Elp ve bşk., “Van Gölü Havzası Su Kaynaklarında Yaşayan Balık Populasyonlarının 

Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yolları”, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23, 1/3, İzmir, 2006, 407-412. 
5 Yıldız, a.g.e., 15.  
6 Yahya Çiftçi ve bşk., “Van Gölü Havzasının Çevre Jeolojisi”, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 32, 2, 

2008, 47. 
7 Yıldız, a.g.e., 33. 
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kapanmış ve Nemrut volkanının doğusunda kalan çanakta suların birikmesiyle Van 

Gölü oluşmuştur8.  

Nemrut Dağı’nın doğusunda kalan ve eskiden Fırat akarsu sistemine bağlı olan 

akarsuların dışa akışı kesilmiştir. Suların Nemrut Dağı’nın oluşturduğu setin arkasında 

birikmesiyle Van Gölü ve dolayısıyla Van Kapalı Havzası meydana gelmiştir. Van 

Gölü Havzası; güneyden Bitlis Masifi’nin yüksek dağları (İhtiyar Şahap dağları) 

tarafından çevrelenir. Batıdan Nemrut ve Süphan volkan sistemlerinden kuzeyde yer 

alan Taşlıçay (Pani) Platosu’nun güney kesimlerine doğru ilerleyen hattın Yukarı 

Murat Havzası’nın güneyi ile sınırlayabileceğimiz Havza, kuzeyden Meydan Dağı, 

Bozdağ, Muratbaşı (Hüdavendigar) Dağları, Aladağ ve Tendürek dağlarıyla 

çevrelenir9. 

             Van Gölü Havzası jeolojik ve jeomorfolojik yapısından kaynaklanan 

özellikler nedeniyle kısa mesafede değişikliklere uğrar ve bu durum havza içerisindeki 

nüfusun alansal dağılışını ve yerleşmelerin yükselti kademelerine göre farklılaşmasını 

doğrudan etkiler. Van Gölü Havzası, değişik jeolojik birimlerin bulunduğu bir pencere 

özelliğindedir. Van Gölü Havzası’nın bugünkü görünümünü kazanmasında en önemli 

faktörler tektonik ve litolojik yapıdır. Bu bağlamda, Van Gölü Havzası’nı 

jeomorfolojik bakımından üç farklı üniteye ayırmak mümkündür: a) Güneyde yer alan 

eski Bitlis kütlesi, b) Van Gölü ile Türk-İran sınırı arasında mezozoik-tersiyer 

arazilerinin ve aynı zamanda genelde yeni depolarla kaplı depresyonların yer aldığı bir 

saha, c) Taze volkan konileri ve lav sahaları ile kaplı batı kısmı. Ayrıca bu üç ünite 

arasında yer alan ve bölgenin esas coğrafi unsurlarından biri olan Van Gölü’dür10. Geç 

Pliyosen’de oluşan havza, Bitlis Metamorfikleri, Üst Kretase ofiyolitleri ve tersiyer 

yaşlı derin denizel çökellerden (Van Formasyonu) oluşan bir temel üzerinde 

bulunmaktadır. Havzada temel kayaçlar üzerine, havza batısında ve kuzeyinde yer alan 

Nemrut ve Süphan volkanlarına ait Kuvaterner yaşlı volkanikler ve bunlarla eş yaşlı 

gölsel çökeller (Van Gölü Formasyonu) uyumsuz olarak gelmektedir. Havza çökel 

                                                           
8 Orhan Gürbüz, Van Gölü Çevresinin Coğrafyası (Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından), (İstanbul 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi) İstanbul, 1994, 20. 
9 Hüseyin Saraçoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi, İstanbul, 1989, 435-436. 
10 Erinç, a.g.e., 60. 
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dolgusu Geç Kuvaterner yaşlı travertenler ve pekişmemiş güncel akarsu 

sedimanlarıyla sona ermektedir11.  

Batıdan doğuya doğru genişleyen ve kabaca bir üçgeni andıran havzanın 

çevresinde yükseltileri yer yer 3.500-4.000 metreyi aşan dağlar bulunmaktadır. 

Havzanın kuzeyinde, Nemrut Dağı’yla başlayıp (2.935 m), Süphan (4.058 m), 

Aladağlar (3.255 mm), Tendürek (3.315 m) ve Ağrı Dağı’na (5.137 m) kadar uzanan 

alanda genç volkanik dağlar bulunmaktadır. Güneyde metamorfiklerden oluşan 

Güneydoğu Torosların uzantıları varken doğuda ise İran sınırına kadar uzanan alanda 

genç depolarla kaplı depresyonlar ve platoların yer aldığı bir saha bulunur12. 

Van Gölü Havzası içerisinde yer alan kıyı bölgeleri Doğu Anadolu iklimi 

içerisinde karasallık derecesinin önemli ölçüde hafiflediği bir mikroklima alanıdır. Bu 

durumun başlıca nedeni havzanın ortasında yer alan ve alanı 3574 km²’yi bulan Van 

Gölü'dür. Sularının, karalara göre daha geç ısınıp ve daha geç soğuması, Van Gölü 

kıyılarında bulunan alanların kış mevsiminde çevre bölgelere göre daha sıcak olmasını 

sağlarken yaz mevsiminde de sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyerek 

karasallığın hafiflemesine neden olmaktadır13.  

Havzada genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve soğuk geçen 

karasal bir iklim görülür. Ancak, gölün sıcaklıklar üzerindeki yumuşatıcı etkisi 

nedeniyle kıyılarda görülen karasal iklim, havzanın yüksek kesimleri veya havza 

dışındaki alanlar kadar; örneğin Muş ve Ağrı’daki kadar soğuk geçmez. Yıllık 

ortalama sıcaklık Muş ve Ağrı’da 5,6 ºC iken, bu değerler göl kıyısındaki istasyonlarda 

8-9 ºC arasında değişir. Göl kıyısındaki sıcaklıklar, genellikle havza dışındaki komşu 

bölgelere oranla 2-3 ºC daha yüksektir. Yaz aylarında hava sıcaklığı ortalama 17-23 

ºC arasında değişirken, göl yüzeyindeki su sıcaklığı 16 ile 23 ºC arasında 

değişmektedir. Havzada yağış miktarı ise 380 mm ile 800 mm arasında değişir. 

Yağışın nispeten fazla düştüğü gölün güneyindeki dar bir alan hariç, havza içerisinde 

ağaçsı bitki örtüsüne rastlanılmaz14. Ekolojik şartlar göz önüne alındığında Güney ve 

                                                           
11 Serkan Üner ve bşk., “Pekişmemiş Sedimanlarda Depremlerle Oluşan Deformasyon Yapıları 

(Sismitler): Van Gölü Havzası, Doğu Anadolu”, Yerbilimleri Dergisi, 31, 1, Ankara, 2010, 54. 
12 Orhan Deniz, “Van Gölü Havzasında Su Kirliliği”, 38. ICANAS Çevre, Kentleşme Sorunları ve 

Çözümleri I, Ankara, 2011, 302. 
13 Faruk Alaeddinoğlu, “Van Gölü Havzasında Nüfusun ve Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre 

Dağılışı”, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, 23-24 Ekim Ankara, 2014, 265. 
14 Deniz, a.g.m., 302. 
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Güney Batı kesimleri dışında araştırma alanımızda geçmişteki doğal bitki örtüsünün 

ağaçlı step olduğu söylenebilir. Step içindeki ağaçlar, meşeler ile yabani meyve 

ağaçları ve bodur ardıçtır. Çam türleri, Van Gölü çevresinde kendilerine uygun 

ekolojik ortamı bulamamıştır. Fakat Van Gölü çevresine en yakın alanlarda bulunan 

çam türü sarıçamdır15.   

B. Van Gölü Havzası’nın Tarihi 

Van Gölü Havzası, Doğu Anadolu Bölgesinin içinde yer almaktadır. Coğrafi 

konum itibariyle Doğu Anadolu Bölgesi, güneyde Mezopotamya, doğuda İran, 

kuzeydoğuda Kafkasya ve batıda da Orta Anadolu bozkırları arasında bir orta bölge 

teşkil etmektedir. Bu sebeple Doğu Anadolu yüksek yaylası, eski medeniyetlerin bir 

kavşak yeri olduğu gibi, insanlık tarihinin en eski çağlardan beri eşi az görülen 

medeniyetlere sahne olmuştur16.  

Doğu Anadolu yüksek yaylası, tarih öncesi çağlarda yaşayan insanların 

ihtiyaçlarını karşılayacak elverişli bütün özelliklere sahipti. Su kaynaklarının çokluğu, 

tabîî kaya sığınaklarının varlığı, çayır ve ormanlık alanları ve özellikle zengin av 

hayvanlarının bolluğu, insanları en eski çağlardan itibaren buralara çekmiştir17. 

Hurrilerden Urartulara ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası18 belli dönemlerde 

Sasani ve Bizans arasında el değiştirmiştir19. Özellikle stratejik bir öneme sahip olan 

havzanın her iki devletin de uç noktasında bulunması bu mücadeleye sebep olmuştur. 

Bizans hâkimiyetinde bulunan Anadolu topraklarına Selçuklu akınlarının 

başlamasıyla beraber Türklerin Bizans ve Ermenilere karşı mücadelesi başlamıştır20. 

1064 yılında Alparslan tarafından Ani Kalesi’nin alınması Van Gölü Havzası’nın 

                                                           
15 Gürbüz, a.g.t., 102-103. 
16Arif Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara, 1984, 7. 
17 Erzen, a.g.e., s. 7-8. 
18 Mehmet Ali Kaya, İlk Çağ Tarihi ve Uygarlığı, Ankara, 2015, 63; Altan Çilingiroğlu, Urartu Krallığı 

Tarihi ve Sanatı, İzmir, 1998, 12; Arif Müfit Mansel, “Urartu Tarihi ve Medeniyeti”, Beşinci Üniversite 

Haftası Van (7.8.194412.8.1944), İstanbul, 1945, 114. 
19 Abdurrahman Acar, “İslam Coğrafyalarına Göre Van Gölü ve Çevresi”, V. Uluslararası Van Gölü 

Sempozyumu Bildirileri, Ed. Oktay Belli, İstanbul, 2010, 150. 
20 Mehmet Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara, 1993, 32-33; Ali Sevim, Genel 

Çizgileriyle Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Ankara, 1983, 11; Salim Koca, Selçuklular’da Ordu ve Askeri 

Kültür, Ankara, 2005, 41-42. 
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Selçuklu hâkimiyetine girmesi yönünden oldukça önemli bir başarıdır21. Bunun yanı 

sıra Selçuklularla Bizanslılar arasında 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Ovası’nda 

yapılan meydan savaşında Bizans ağır bir yenilgiye uğratılmış, böylece Doğu Anadolu 

toprakları Selçuklu hâkimiyetine girmiştir22. Malazgirt Savaşı sadece Anadolu için 

değil aynı zamanda Van Gölü Havzası için de bir dönüm noktasını teşkil etmiştir.  

Bölgede 1110 yılında kurulan Ahlatşahlar döneminde ticarette, ilimde, sanatta, 

mimaride ve kültürde altın çağını yaşamıştır. Bu dönemde, Van Gölü’nde işleyen 

gemilerle çevre şehirleri arasındaki irtibat sağlanarak ticaret geliştirilmiştir23. Böylece 

daha önceki dönemlerde de kullanılan gölden bu dönemde de istifade edilmiştir.  

Selçuklular yaklaşan Moğol tehlikesi karşısında Eyyûbilerle ittifak kurmak için 

1242 yılında Ahlat ve çevresini Eyyûbilere mülk olarak geri vermiş, ancak 1243 

Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğol saldırıları sonucunda Ahlat ve Van çevresi Moğol 

İlhanlılarının egemenliğine geçmiştir24. Böylece Van Gölü Havzası, Moğol istilasına 

maruz kalmış ve eski ihtişamlı durumundan uzaklaşarak zaman içerisinde önemini 

kaybetmiştir.  

Sonraki süreçte Van Gölü Havzası sırasıyla Timur Devleti’nin, 

Karakoyunların,25 Akkoyunların ve Safevilerin hâkimiyetine girmiştir26.  Safevilerin, 

II. Bayezid döneminde, Şahkulu liderliğinde Antalya yöresinde; Yavuz Sultan Selim 

döneminde de Rumlu Nur Ali Halife liderliğinde Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum’da 

ayaklanmalar çıkarmaları, iki devleti karşı karşıya getirmiştir. Bu nedenle 1514 yılında 

                                                           
21 Cemal Tukin, “Van Bölgesi ve Tarihi Kaynakları”, Beşinci Üniversite Haftası Van (7.8.1944-

12.8.1944), İstanbul, 1945, 260-261; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi (Selçuklular Dönemi Başlangıçtan 

1086’ya Kadar), Ankara, 1988, 41; Ali Sevim-Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi (Fetih, Selçuklu ve Beylikler 

Dönemi), Ankara, 1989, 51.  
22 Faruk Sümer, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, Ankara, 1990, 52; Sevim, 

Anadolu’nun Fethi…, 69; Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklu Devri, İstanbul, 1944, 78. 
23 Nejat Göyünç, “Van”, İslam Ansiklopedisi XIII, İstanbul, 1986, 198; Faruk Sümer, “Ahlatşahlar”, 

TDV İslam Ansiklopedisi II, İstanbul, 1989, 25; Ali Sevim-Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi (Fetih, Selçuklu 

ve Beylikler Dönemi), Ankara, 1989, 215-217. 
24 Ahmet Demir, “Eyyubiler Döneminde Van Gölü Havzası”, IV. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 

Bildirileri, Ed. Oktay Belli, Ankara, 2011, 233-235; Sümer, Selçuklular Devrinde…, 54-56; Tukin, 

a.g.m., 262-263; Göyünç, “Van”, 198; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, 

İstanbul, 2014, 228-229. 
25 Faruk Sümer, “Karakoyunlular”, TDV İslam Ansiklopedisi XXIV, İstanbul, 2001, 435; Faruk Sümer, 

Kara Koyunlular (Başlangıçtan Cihan-Şah’a kadar), I, Ankara, 1967, 49; Nuri Yavuz, Anadolu’da 

Beylikler Dönemi (Siyasi Tarih ve Kültür), Ankara, 2003, 43. 
26 Umay Türkeş Günay, Türklerin Tarihi (Geçmişten Geleceğe), Ankara, 2012, 369; İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1969, 185; Mükrimin 

Halil Yinanç, “Akkoyunlular”, İslam Ansiklopedisi I, İstanbul, 1978, 260. 
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Çaldıran Ovası’nda yapılan mücadelede Osmanlı Devleti Safevi Devleti’ni ağır bir 

yenilgiye uğratarak Tebriz’e kadar ilerlemiştir27. Böylece Osmanlı Devleti, Van Gölü 

Havzası’nın hâkimiyetini sağlamıştır.  

Safevilerin, Osmanlı ordusunun bölgeden çekilmesini fırsat bilerek havzaya 

saldırılarda bulunmaları üzerine, Kanuni döneminde yeniden sefere çıkılarak 1548 

yılında Van Kalesi fethedilmiştir28. Fetih sonrasında Osmanlı - İran arasındaki askeri 

ve siyasi münasebetler çerçevesinde meydana gelen her olayda Van vilayeti doğrudan 

veya dolaylı biçimde etkilenmişse de Osmanlı idaresindeki mevcudiyetini 

korumuştur29. Böylece bu fetihle birlikte havza bir daha el değiştirmemek üzere 

Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girmiştir.  

Osmanlılar, vilayetin fethinden sonra imar ve kalkınma faaliyetlerine de büyük 

önem vermişlerdir. XVI. yüzyılda Van Gölü Havzası’nda hanlar, hamamlar, camiler, 

bedestenler yaptırılmış, daha önceki dönemlerde inşa olmuş olan mimari eserlerin de 

(camii, kale vb.) tamir ve onarımı gerçekleştirilmiştir. Eğitim alanında sıbyan 

mektepleri (yirmi adet) ile Ulucami Medresesi, Horhor Medresesi, Hüsrev Paşa 

Medresesi, Abbas Ağa Medresesi ve Kayaçlı Medresesi gibi önemli eserler 

yapılmıştır. Bu medreselerde eğitim alma imkânı bulan çok değerli ve önemli 

şahsiyetler (Vankulu ismi ile şöhret bulan Mehmet Efendi ve Vani Efendi) 

yetişmiştir30. Bunun yanı sıra Osmanlı hâkimiyetiyle beraber yaklaşık elli civarında 

ticaret gemisinin faaliyet yürüttüğü Van Gölü’ndeki ticari hayat da oldukça önemli 

hale getirilmiştir. Bu gemilerle tüccarların malları kaleden kaleye taşınırken, gidip 

gelen gemilerden bâc ve gümrük, öşr-i sultan adıyla vergi alınmıştır31.  

                                                           
27 Faruk Sümer, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü (Şah İsmail ile 
Halefleri ve Anadolu Türkleri), Ankara, 1976, 33-34; Tukin, a.g.m., 264-265; Günay, a.g.e., 377. 
28 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi II, İstanbul’un Fethinden Kanuni Sultan Süleyman’ın 

Ölümüne Kadar, Ankara, 1988, 339-340; Orhan Kılıç, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van (1548-1648), Van, 

1997, 19-20. 
29 Orhan Kılıç, “Van”, TDV İslam Ansiklopedisi XLII, İstanbul, 2012, 507. 
30 Kanuni Sultan Süleyman tarafından (1553-1554) Vank Camisi olarak bilinen camii tamir ettirilerek 

Süleyman Han Camisi adını almıştır. Rüstem Paşa döneminde hamamlar ve Hüsrev Paşa döneminde 

ise medrese, camii, bedesten gibi yapılar inşa edilmiştir. (Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ 

Çelebi Seyahatnâmesi: Bağdat-Basra-Bitlis-Diyarbakır-Isfahan-Malatya-Mardin-Musul-Tebriz-Van, 

4. Kitap – 1. Cilt, Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, İstanbul, 2010, 261-263; Tukin, a.g.m., 267.) 
31 Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Bağdat-Basra-Bitlis-Diyarbakır-

Isfahan-Malatya-Mardin-Musul-Tebriz-Van, 1, Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, İstanbul, 2010, 

182,185. 
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Özellikle Tanzimat Fermanı ile beraber Osmanlı eyaletlerinde iktisadi 

alanlarda yeni gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Van 

ve çevresini kalkındırma faaliyetlerine girişilmiş ve 1861 yılında Van’da bir Ticaret 

Meclisi kurulmuştur32. Bu meclis ile Van ve çevre yerleşim yerlerindeki ticari hayat 

canlandırılarak halkın refah düzeyi arttırılmaya çalışılmıştır. 

Tanzimat Fermanı’nın getirdiği idari düzenlemelerin bir sonucu olarak Van 

eyaleti, Erzurum eyaletine bağlı bir sancak haline getirilmişti. Van Beylerbeyi Timur 

Paşa, bu gelişmelere muhalefette bulunmuşsa da Erzurum Valisi Esad Paşa tarafından 

buraya asker sevk edilmesiyle sorun giderilmişti33. Ancak en büyük tepki, Yavuz 

zamanında başlayan ve Kanuni döneminde yenilenmesiyle Tanzimat’a kadar devam 

eden, bölgede yararlılık gösterenlere ihsan edilen “yurtluk” ve “ocaklık” yoluyla dirlik 

olarak tasarruf eden imtiyaz sahiplerinden gelmiştir. Çünkü Osmanlı Devleti’nde 

merkezi otoriteyi güçlendirmek için yapılan reform ve yeni düzenlemelerle Doğu 

Anadolu’daki geleneksel statülerin devamı mümkün görülmüyordu. 1870’te kabul 

edilen Vilayet Nizamnâmesi ile yeni bir düzenlemeye gidilerek imtiyazlı statüler 

ortadan kaldırılmış ve beylik düzenine son verilmiştir34. Böylece uzun yıllar devam 

eden Doğu Anadolu’daki feodal beylikler dönemine son verilerek merkezi otorite 

güçlendirilmiştir.  

İran’ın bilhassa XIX. asırla birlikte güven vermeyen tutumu, sınır boylarındaki 

aşiretleri kışkırtması ve ortaya çıkan hadiselerden kendi lehine durumlar yaratması 

gibi sebeplerden dolayı birtakım önlemler alınmıştır35. 1863 yılında Bargiri, Erciş, 

Mahmudiye, Gevaş, Şitak, Müküs, Vustan, Adilcevaz ve Ahlat mülhak kazalarını 

ihtiva eden Van sancağında, ikişer bölük süvari ve piyade askeri emniyet vazifesine 

memur edilmiştir36. Ayrıca 1888 yılında Van valiliğinden hükümet merkezine bu 

vilayet dâhilinde bir şose (karayolu) inşa edilmesi istenmiştir37. Ayrıca 1880 yılında 

Nafia Nazırı Hasan Fehmi Paşa tarafından ülkenin tamamını kapsayan bir program 

                                                           
32 Göyünç, “Van”, 200. 
33 Ahmet Lütfi Efendi, Vak’anüvis Ahmed Lûtfi Efendi Tarihi II-III, Akt. Yücel Demirel, İstanbul, 1999, 

647. 
34 Bayram Kodaman, Sultan II. Abdulhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Ankara, 1987, 11. 
35 Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, Ankara, 2006, 89. 
36 Göyünç, “Van”, 201. 
37 Fahrettin Tızlak, “Van Gölü’nde Vapur İşletme Teşebbüsleri (1879-1907)”, Belleten, LXIV, 240, 

Ankara, Ağustos 2000, 480. 



8 

 

hazırlanmıştır. Buna göre programın içindeki projelerin, ayrı ayrı verilecek yabancı 

sermayeye dayalı imtiyazlar yoluyla gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Bu nedenle 

uygulamalar arasında bir bütünlük ya da tamamlayıcılık bulunmamaktadır38. Osmanlı 

Devleti’nde gerçekleştirilmeye çalışılan karayolları sayesinde hem güvenliğin 

sağlanması hem de ticaret hayatının canlandırılması amaçlanmıştır.  

Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Van Gölü Havzası’nda ulaşım alanında 

karayolu inşası yanında Van Gölü’nde vapur işletmeciliğine ve demiryolu yapımına 

da büyük önem verilmiştir. Van Gölü’nde ilk olarak Mimar Sinan döneminde ordunun 

ikmal hizmetlerini yürütülmesi amacıyla Tatvan’da iki gemi inşa edilmiştir. Bunun 

yanı sıra 1879 yılında Abraham Kafafyan ve Artin Sarrafyan isimli kişiler özel bir 

teşebbüste bulunmak suretiyle kırk yıllığına Van Gölü’nde yolcu ve eşya taşımak ve 

eşya yüklü mavnaları39 çekmek için Şura-ı Devlet Nafia Dairesine başvurmuşlardır. 

Başvuru incelenerek uygun görülmüş, yirmişer maddelik bir mukavele ve şartname 

imzalanmıştır. Ancak bir taraftan girişimcilerin şartnamedeki bazı hükümleri yerine 

getirmemesi bir taraftan da devlet içerisindeki sürüncemelerden dolayı Van 

Gölü’ndeki özel vapur işletmesi hayata geçirilememiştir. Bunun üzerine 1888 yılında 

devlet tarafından işletilmesi gündeme gelmiştir. İlk önce gemilerin yapılması 

kararlaştırılmışsa da daha sonra satın alma yoluyla temin edilmesi gündeme gelmiştir. 

Ancak bu girişimler XIX. yüzyılda tamamlanamamış, XX. yüzyıla kadar sürüncemede 

kalmıştır40. 

Tanzimat Fermanı her ne kadar Van Gölü Havzası’nda bir dönüm noktası 

oluşturduysa diğer bir dönüm noktasını da 1878 Berlin Antlaşması teşkil etmiştir41. Bu 

antlaşmayla birlikte Ermeni komiteciler uzun bir hazırlık döneminden sonra 

ayaklanmışlardır. Ermenilerin amacı isyan ederek bölgeyi ele geçirmek değil özellikle 

büyük devletlerin dikkatini çekmek, eylemlerin kanlı bir şekilde bastırılarak yabancı 

                                                           
38 İlhan Tekeli-Selim İlkin, “1923 Tarihli ‘Umur-u Nafia Programı”, IX. Türk Tarih Kongresi, III, 

Ankara, 1989, 1649-1650. 
39 Gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan, güvertesiz büyük tekne. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Şükrü Halûk 

Akalın ve bşk., Türkçe Sözlük, Ankara, 2011, 1637.) 
40 Tızlak, a.g.m., 469. 
41 İsmail Özçelik, Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Ankara, 2007, 20; Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu 

1914-1923, İstanbul, 1996, 120. 
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misyonerlerin abartılı raporları ile propaganda savaşına dönüştürmektir42. Böylece 

kamuoyu oluşturularak buradaki isyanlar haklı gösterilmeye çalışılmıştır. 

Sultan II. Abdülhamid, sömürgeci devletlerin teşvik ve tahrik ettikleri 

Ermenilere karşı tedbirler almaya başlamış ve ilk olarak Doğu Anadolu bölgesinde 

Ermeniler lehine yapılacak olan hiçbir ıslahat projesini kabul etmemiştir. Bölgenin 

coğrafi yapısının ulaşıma ve düzenli birliklerin hareketine uygun olmaması bazı 

tedbirlerin alınmasını engellemiştir. Bunun üzerine Ermeni çetelerinin faaliyetlerine 

karşı; merkezi otoriteyi güçlendirmek, Müslüman halkla Ermeniler arasında güç 

dengesini temin etmek, aşiretlerden askeri güç olarak faydalanmak, bölgede devletin 

etkin olabileceği yeni bir sosyo-politik denge kurmak amacıyla Aşiret veya Hamidiye 

Süvari Alayları oluşturmuştur. Bu alayların Urfa, Diyarbekir, Mardin, Cizre, Hakkâri, 

Van, Ağrı, Erzurum, Sivas, Bingöl, Bitlis gibi bölgelerde kurulmasının yanında ayrıca 

Ermeniler karşısında savunmasız ve zayıf olan Doğu Anadolu halkı, devletin bu 

teşebbüsüne gönüllü alaylar kurarak da destek vermişlerdir. II. Abdulhamid’in 

uyguladığı politikalar ve aldığı tedbirler sayesinde I. Dünya Savaşı’nın başlangıcına 

kadar Ermeni eşkıyalığına fırsat verilmemiş ve Anadolu’nun toprak bütünlüğü 

korunurken halkın can ve mal güvenliği temin edilmiştir43. Ancak I. Dünya Savaşı 

havzada Ermeni komitecilerin faaliyetlerini yoğunlaştırmasına yol açmıştır.  

Ermeniler 7 Nisan 1915’te Van şehrini kuşatınca halk ve askerler iç kaleye 

sığınmak zorunda kalmıştır. Çevreden yardım gelmesini önleyen Ermeniler, Van’ın 

etrafını siper ve lağımlarla donatmış, gizlice getirdikleri Rus silah ve bombalarıyla 

kaleyi tazyik etmeye başlamışlardır44. Dışarıdan gelenlerle sayıları 5.000 kişiyi geçmiş 

olan isyancılar şehri tamamen kuşatmışlardır45. Ermeniler, 20-21 Nisan 1915 tarihinde 

                                                           
42 Nejat Göyünç, Türkler ve Ermeniler, Haz. K. Çiçek, Ankara, 2005, 109-110. 
43 Kodaman, a.g.e., 29, 119; Enver Konukcu, “Van’ın Ruslar Tarafından İşgali (20 Mayıs 1915)”, Yakın 

Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 1990, 19-20. 
44 Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Ankara, 1990, 77-78; Azmi Süslü, “Van-Zeve’deki 

Türk Katliâmı”, Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 1990, 29. Van mıntıkasında 

vaziyet karışık bir şekil almıştı. 31 Mart-1 Nisan Van’da Ermeni kıyamı baş göstermişti. Ermeniler 

Van’daki küçük jandarma kıt’asınakatl ve tardetmişlerdi. Bunun üzerine Türkler Van’a Kazım beyin 5. 

Mürettep fırkasını göndermişler ve içkale’de ve şehirdeki Ermenileri muhasara eylemişlerdir. Van 

vakasından malumat alındıktan sonra Ermenilere yardıma General Truhin ve daha sonra da General 

Nikolayef sevk edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (General Maslofski, Umumi Harpte Kafkas Cephesi 

Eserin Tenkidi, Çev. Kaymakam Nazmi, Ankara, 1935, 194-195.) 
45 Hamza Bektaş, Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler, Bursa, 2001, 91. Ayrıca dışarıdan gelenlerin 

sayısı Ermeni Katolikosu V. Keork tarafından 10.000 olarak belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
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Van vilayetinde Bank-ı Osmanî, Düyun-ı Umumiyye, Reji, Posta-Telgraf İdaresi, 

Hükümet daireleri ve birçok evi yakarak isyanı başlatmışlardır46. Bu isyanla bölgedeki 

devlet idaresini ve kurumlarını tamamen ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. 

Havzada Ermeni çetelerinin faaliyetleri yanında Ruslar, Van’dan sonra 1915 

Haziran’ından itibaren Muş ve Bitlis’i ele geçirmek maksadıyla ilerlemeye 

başlamışlardır. Van’ın işgaliyle beraber Doğu Anadolu ve Diyarbakır sahası Rus 

tehdidine maruz kalmıştır. Diyarbakır’ın Ruslar tarafından işgal edilmesi halinde 

İskenderun dahi Rus tehdidine maruz kalabilme ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu durum, 

Rusların, İskenderun Körfezini ele geçirmek suretiyle yüzyıllık Akdeniz’e inme 

hayallerini gerçekleşebilmesinin arka planında Van ve Muş istikametlerinin ne denli 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır47.   

1915-1918 yıllarında özellikle Rusların ve diğer emperyalist devletlerin teşvik 

ve yardımlarıyla ayaklanan Ermeniler, Anadolu’da yüzyıllarca birlikte yaşadıkları 

Müslümanlara karşı zulmetmeye başlamışlardır. Bu zulüm ve katliamlar Anadolu’nun 

pek çok yerinde olduğu gibi Van Gölü Havzası’nda da tam manasıyla bir yıkıma neden 

olmuştur. Rus ve Ermeni katliamlarına dayanamayan Müslüman halk zor şartlar 

altında48 özellikle Van vilayetinden Batı’ya doğru (Bitlis’e, Diyarbakır’a Elazığ’a 

Nazilli’ye, Burdur’a vb. yerlere) göç etmişlerdir49. Göç hareketi sonrasında nüfusun 

azalması ve yaşanan olaylar sonrasında Van Gölü Havzası’ndaki sosyal ve ekonomik 

düzen bozulmuştur50. Öyle ki zirai faaliyetleri gerçekleştirecek erkek nüfus azlığından 

Van Valiliği 5 ve 25 Mart 1919 tarihlerinde Dâhiliye Nezareti’ne çektiği telgrafta 

“1311 ve 1312 doğumluların askere alınmasının ertelenmesi ve bazı köylerden ise 

şimdilik asker alınmaması” istenmiştir51. Bu durum sadece havzadaki nüfusun azlığını 

                                                           
(Hüsamettin Yıldırım, “Rusların Van Üzerindeki Emelleri”, Yakın Tarihimizde Van Uluslararası 

Sempozyumu, Ankara, 1990, 246.)  
46 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), İstanbul, 2007, 141; Süslü, a.g.e., 

77. 
47 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990, 286; Coşkun Üçok, Siyasal Tarih (1789-1960), 

Ankara, 1975, 218. 
48 Abdulaziz Kardaş, “I. Dünya Savaşı Dönemi’nde Van’ın İşgali ve Kurtuluşu (1915-1918)”, Akademik 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 10, Mart 2015, 185. 
49 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Van’da Ermeni İsyanları (1896-1916), Ankara, [t.y.], 71. 
50 Kardaş, “I. Dünya Savaşı Dönemi’nde…”, 185. 
51 Mehmet Çevik, “1918’den Sonra Van’da Ermenilik Faaliyetleri”, Yakın Tarihimizde Van 

Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 1990, 52. 
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değil aynı zamanda bölgedeki ekonomik hayatın ne denli kötü bir durumda olduğunu 

da ortaya koymaktadır.  

Rusya ile yapılan barış antlaşmasından bir müddet sonra 30 Ekim 1918 yılında 

I. Dünya Savaşı’nı bitiren Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır52.  Mondros’tan 

birkaç gün sonra İngilizler, Van’a çok yakın olan Musul’u işgal etmişlerdir. İngilizler, 

Van Gölü Havzası’ndan kaçan Ermeni çetelerine daha önce Rusların yaptığı gibi 

teşvik ve destek vererek Türkiye aleyhine teşkilatlandırmıştır. Ermeni çeteleri bu 

teşvik ve destek sonrasında hududa yakın yerlerde kanlı saldırılarda bulunmuşlardır. 

Bunun üzerine bölgedeki aşiretler ile Van’daki 11. Kafkas Fırkası, Ermeni çeteleri ve 

İngilizlere karşı başarılı bir mücadele ortaya koymuştur. Bunun neticesinde 3 Şubat 

1920’de İngilizler ve Ermeniler, Van vilayetinden Musul’a doğru geri çekilmek 

zorunda kalmıştır53. Böylece bölgenin ve havzanın güvenliği askeri ve yerel güçler 

tarafından sağlanmıştır. 

Bu arada Rusya’da Bolşevik ihtilali yapanlar ile Türkiye’de Milli Mücadeleyi 

yürütenlerin, İngilizlerin emperyalizmine karşı ortak mücadele vermeleri bu iki tarafı 

birbirine yaklaştırmıştır54. Karşılıklı menfaatler çerçevesinde hareket eden iki taraf 

temsilcileri Moskova’da bir araya gelmişledir. Görüşmeler dostça bir havada 

başlamış55 ve iki taraf arasında 24 Ağustos 1920’de Dostluk Muahedesi hazırlanarak 

paraf atılmıştır. Ancak Sovyet Hariciye Komiseri Çiçerin muahedenin imzalanması 

için son bir şart sunmuştur. Bu şart Van ve Bitlis vilayetlerinin Ermenilere bırakılması 

olmuştur. Bunun üzerine askeri ve siyasi bakımdan zor durumda olan TBMM 

Hükümeti anlaşmayı imzalamayarak Türk Heyetini geri çağırmıştır56. Bu sırada 

Ermeni zulmü dayanılmaz hale gelince Ermeniler üzerine seferberlik kararı 

verilmiştir. Haziran 1920’de Kazım Karabekir komutasında başlayan mücadele 2 

Aralık 1920’de imzalan Gümrü Antlaşması ile sona ermiştir57. Gümrü Antlaşması’na 

                                                           
52 Fevzi Çakmak, Büyük Harp’te Şark Cephesi Harekâtı (Şark Vilayetlerinde, Kafkasya’da İran’da), 

Haz. Ahmet Tetik, İstanbul, 2011, 446. 
53 Çevik, a.g.m., 52, 54-55. 
54 Mehmet Saray, Ermenistan ve Türk-Ermeni İlişkileri, Ankara, 2005, 106. 
55 Saray, Türk-Rus Münasebetleri’nin…, 186. 
56 Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları (21.11.1920-2.6.1922), Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, 

İstanbul, 2002, 78, 82-83, 90. 
57 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul, 1976, 701-702. 
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göre58; 1) Sevr Antlaşması ile Ermenilere verildiği iddia edilen Türk vilayetlerinden, 

Ermeniler (Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis) vazgeçtiklerini resmen kabul etmişlerdir. 

2) Harb-i Umumi esnasında kendi arazilerinden hicret etmiş olan Ermeniler yurtlarına 

tekrar avdet edebileceklerdir. Böylece Doğu Anadolu bölgesinden 1915’te tehcir ile 

uzaklaştırılan Ermeniler, isterlerse başta Van ve çevresi olmak üzere geri 

dönebileceklerdir. 

 Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasından sonra gerçekleştirilen Lozan 

Barış Konferansı’nda Ermeni istekleri emperyalist devletler tarafından gündeme 

getirilmiş, ancak Türk Heyeti, Ermeni isteklerini reddederek celseyi terk etmiş ve 

meseleyi sonlandırmıştır59.  

Tarihsel sürecini verdiğimiz Van Gölü Havzası, Cumhuriyet dönemiyle 

beraber önemli bir değişim yaşamıştır. Cumhuriyetin getirilerinin ulus-kimlik 

bağlamında topluma yerleştirilmesinin pratikleri yanında yeni bir kalkınma ve yatırım 

dönemini de beraberinde getirmiştir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında güvenlik ve asayiş bağlamında ilk iş olarak 1925-

1930 yılları arasında çıkan isyanlar üzerine bölgede sıkıyönetim ilan edilerek 

ayaklanmalar bastırılmıştır60. Sonrasında ise asayişin korunması bağlamında Umum 

Müfettişlikleri oluşturulmuştur61. Bu dönemde özellikle kaçakçılık, sınır ihlalleri ve 

eşkıyalık olaylarına karşı havzadaki askeri kuvvet ve karakol sayıları arttırılırken 

lojman yapımına da önem verilmesi kararlaştırılmıştır62. 

   Cumhuriyet ilan edildiğinde Osmanlı Devletinden ulusal sınırlarımız içinde 

Türkiye Cumhuriyeti’ne 13.900 km’si stabilize şose ve 4.450 km’si de toprak olmak 

üzere toplam 18.350 km yol ve 94 adet köprü intikal etmişti63. Osmanlı Devleti’nin 

XX. yüzyılda yaşadığı iç ve dış olaylar karayollarını olumsuz etkilemiştir. 

Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda ulaşım imkânları, ülke ihtiyacını karşılamaktan çok 

uzaktaydı. Ülke genelinde yolların olmayışı ve taşıma araçlarının azlığı memleketin 

                                                           
58 Mehmet Saray, Türk-Rus Münasebetleri’nin Bir Analizi, İstanbul, 1998, 198; Ömer Erden, 

Türkiye’nin Doğu Sınırının Oluşumu (Antlaşmalar-Protokoller-Problemler), Ankara, 2017, 99. 
59 Rıza Nur, Lozan Hatıraları, İstanbul, 1992, 114-120. 
60 Metin Toker, Şeyh Sait ve İsyanı, İstanbul, 1998, 79-80. 
61 Cemil Koçak, Umûmî Müfettişlikler (1927-1952), İstanbul, 2003, 54. 
62 Birinci Genel Müfettişlik, Güney Doğu: Birinci Genel Müfettişlik Bölgesi, İstanbul, 1939, 325; 

Koçak, Umûmî Müfettişlikler…, 124. 
63 Karayolları Genel Müdürlüğü, Dün, Bugün, Yarın…, 9. 
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en önemli sorunları arasında yer almıştır64.  Bu sebeple daha Cumhuriyet ilan 

edilmeden önce toplanan İzmir İktisat Kongresinde, iktisadi ve siyasi bağımsızlığın 

gerçekleşebilmesi için ulaşım ağının önemi üzerinde durulmuştur. Böylece kongrede 

alınan kararlar bayındırlık ve imar alanında çıkarılacak kanunlarda ve yapılacak işlerde 

yol gösterici olmuştur. 

1525 sayılı kanuna ek olarak, 8 Haziran 1930 yılında 1688 sayılı yasa 

çıkarılmıştır65. Bu kanunla Bayındırlık Bakanlığı, 1930 ile 1942 yılları arası illerden 

alacağı yol vergisi hissesine karşılık 60.000.000 lira taahhüde girme yetkisi almıştır. 

Böylece elde edilen yetki ve mali kaynakla, Bayındırlık Bakanlığı teşkilatını 

tamamlamaya çalışmıştır. Bakanlık ilk icraat olarak ülke savunması için gerekli 

görülen şoselerle66 büyük köprülerin yapımına önem vermiştir. Bu dönemde yol ve 

köprü çalışmaları bir disiplin altına alınmış ve plan-program çerçevesinde çalışma 

düzenine girilmiştir67. Ancak bu dönemde Van Gölü Havzası’ndaki yol ve köprü 

çalışmalarında, ödeneklerin yetersiz olması, coğrafi koşullar sebebiyle karşılaşılan 

zorluklar, bölgedeki asayiş ve güvenlik sorunu ile nüfus azlığı, yol yapım çalışmaları 

için gerekli olan teknik malzemelerdeki yaşanan sıkıntılar çalışmaların istenilen 

seviyeye ulaşmamasında etkili olmuştur. Özellikle hükümetlerin en önemli ulaşım 

aracı olarak demiryollarını görmesi ve karayollarını ikinci plana atması da bunda etkili 

olmuştur.    

Cumhuriyet döneminde emperyalist devletlerin istekleri doğrultusunda 

gelişmiş demiryolları ise ayrı bir sorun olmuştur. Ağaç sistemi olarak addedilen 

aslında ise ağaç dalları olan demiryollarının ülkenin her tarafına ulaşması için bu 

dönemde azami gayret gösterilmiş ve hatta karayolları ihmal edilerek demiryolları 

çalışmalarına ağırlık verilmiştir68. Bu dönemde özellikle Ankara-Sivas, Fevzipaşa-

Diyarbakır, Yolçatı-Elazığ, Malatya-Çetinkaya ve Diyarbakır-Kurtalan ile havzanın 

ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimi için son derece önemli olan Elazığ-Van hattının 

çalışmalarına başlanmıştır.  

                                                           
64 İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950), Ankara, 2001, 36. 
65 TBMM ZC. III/20, İ. 70, (5.6.1930) 51. 
66 Leyla Şen, Türkiye’de Demiryolları ve Karayollarının Gelişim Süreci, Ankara, 2003, 75. 
67 Cumhuriyetin 50. Yılında Karayollarımız, Ankara, 1973, 37. 
68 İsmail Yıldırım, “Osmanlı Demiryolu Politikasına Bir Bakış”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 12, 1, 2002, 314; Mehmet Özdemir, Mütareke ve Kurtuluş Savaşı Başlangıç Dönemlerinde 

Türk Demir Yolları Yapısal Ekonomik Sorunlar (1918-1920), Ankara, 2001, 110-111. 
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Havza genelindeki en önemli ulaşımlardan biri olması planlanan gölde ise 

Cumhuriyet dönemiyle beraber yeniden teşkilatlanmaya gidilmiş ve bu minvalde de 

işletmenin yönetmeliği değiştirilmiştir69. Bu dönemde işletme için yeni idari bina ve 

tesisler ile feribotlar, antrepolar, iskeleler gibi gereksinim duyulan yatırımlar 

gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber işletmenin daha verimli hale getirilebilmesi için 

de göldeki yük ve yolcu taşıma hakkı işletme lehine tekelleştirilmiştir.  

Cumhuriyet döneminde havzaya ulaşım alanında 1943 yılında bir de hava 

meydanı inşa edilmiştir. Genelde yaz aylarında aktif olan bu hava meydanı sayesinde 

hem havzanın hem de çevre vilayetlerin ülkenin batısıyla ekonomik ve kültürel 

ilişkileri arttırmalarında etkili olmuştur. 

Bu dönemde ülke genelinde eğitim seferberliği başlatılmış70 ve bu durum 

havzaya da olumlu yansımıştır. Özellikle ilk, orta ve lise öğretimi bağlamında havzada 

yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra havzada açılan köy enstitüsü ile köy 

okullarının öğretmen ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Ayrıca kültürel anlamda ülke 

genelinde olduğu gibi havza genelinde de il ve ilçelerde halkevleri ve halkodaları 

açılarak havzanın kültürel olarak kalkınması için harcamalar gerçekleştirilmiştir.  

Özellikle Cumhuriyetin ilanıyla beraber sağlık konusunda hassasiyetle 

durulmuş ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda 

havza genelinde hastane, dispanser gibi sağlık kuruluşlarının inşasına başlanırken 

bulaşıcı hastalıklar için de bölgede ücretsiz aşı ve serum uygulaması 

gerçekleştirilmiştir.  

Milli ekonominin gelişi için bu dönemde tarım ve hayvancılığa ayrıca önem 

verilerek çiftçiyi ve köylü koruyan yasalar çıkarıldığı gibi çiftçi üzerinde büyük bir 

yük olan aşar vergisi kaldırılmıştır. Ayrıca kredi miktarları arttırılmış, tarımda 

makineleşmeye önem verilmiş ve toprak mahsulleri ofisi ülke genelinde 

yaygınlaştırılmıştır. Bunun yanında ülke ve havza genelinde ıslah edilmiş tohum ve 

hayvan üretimine önem verilirken özellikle hayvancılıkta bulaşıcı hastalıklar ile 

mücadele edilmiştir.  

                                                           
69 TBMM ZC. IV/9, İ. 73, (28.6.1932) S. Sayısı 244[4]. 
70 İsmail Güven, Türk Eğitim Tarihi, Ankara, 2014, 240. 
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Madencilik alanında MTA Enstitüsünün kurulmasıyla beraber havza genelinde 

incelemeler belirli aralıklarla gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde 

gerçekleştirilen tüm bu faaliyetler ile ülkedeki birlik ve beraberlik sağlamaya 

çalışıldığı gibi ülke ekonomisinin güçlendirilmesi de temel amaç olarak güdülmüştür. 

Bu çalışmamızda tarihsel sürecinden ve Cumhuriyet dönemi kamu harcamaları 

ile yatırımlarından bahsettiğimiz Van Gölü Havzası’nın bu birikimleri çok partili 

süreçte ve Demokrat Parti (DP) iktidarında ne ölçüde sürdürüldüğü ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır.   
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1. BÖLÜM 

GÜVENLİK ve BAYINDIRLIK ALANINDA YAPILAN KAMU 

YATIRIMLARI VE HARCAMALARI 

1.1. Güvenlik Alanında Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

Osmanlı Devleti’nde merkezin dışında kalan yerlere taşra denilmiştir. 

Osmanlıda taşra idaresinin yerel aşiretlere verilme usulü Tanzimat Fermanı’nın ilanına 

kadar devam etmiştir. Tanzimat’la birlikte merkezin, taşrayı doğrudan kontrol etme 

düşüncesi ön plana çıkmış, bu bağlamda eyaletlerin fiziki sınırları küçültülerek 

vilayetlere dönüştürülmüştür. Böylece sınırları küçülen ve gelirleri azalan vilayetler 

daha kolay kontrol altına alınabilirdi. Ancak bu durum bölgedeki geleneksel gücü 

temsil eden ailelerin ve aşiretlerin tepkisini çekmiştir. Bunun üzerine hâkimiyet 

alanlarının daralmasına tepki olarak aşiretler, merkezi otoriteye karşı yerel güç 

unsurlarını devreye koymuşlardır71. Böylece merkezi otoriteye karşı ilk tepki ortaya 

koyulmuştur.  

Çok partili ve DP iktidarı döneminde güvenlik politikalarının sağlıklı bir 

şekilde analiz etmek için Osmanlı ve tek parti döneminde asayiş politikalarını 

irdelemekte fayda vardır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bölgenin coğrafi 

konumunun zorlukları da göz önüne alındığında otorite zayıflığından faydalanan 

Ermeniler, emperyalist devletlerin de desteğiyle merkezi otoriteye karşı bölgede 

asayişi ihlal ederek isyan çıkarmaya başlamışlardır72. XIX. yüzyılın son çeyreğiyle 

başlayan Ermeni isyanları XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam etmiştir73. Osmanlı, 

doğuda var olan sorunlar karşısında son dönemlerinde kalıcı çözümler üretemediği 

için asayiş sorunları Cumhuriyet dönemine taşınmıştır74. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

                                                           
71 Mehmet Pınar, “Cumhuriyet Döneminde Merkez ile Taşra Arasında İletişimsizliğe Bir Örnek: Sason 

İsyanı”, Route Educational and Social Science Journal, 3, 5, December 2016, 42. 
72 BCA. 30.10.116.805.1. 
73 Tuncay Öğün, “Van’da Ermeni Komiteleri ve Faaliyetleri”, Türk Kültürü, 39, 462, Ekim 2001, 590; 

Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanması sonrasında imzalanan Lozan Antlaşmasıyla tamamen sona 

ermiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Saray, Ermenistan ve Türk-Ermeni…, 116.) 
74 BCA. 30.10.116.805.1. 
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Doğu Anadolu bölgesinde asayiş sorunlarında Ermenilerin yerini Kürt aşiretleri 

almıştır75. 

Osmanlı döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu özerk sayılabilecek bir 

konumdaydı. Devletin varlığı ancak sınırlı bir biçimde hissediliyordu76. Özellikle bu 

dönemde sömürgeci devletler Osmanlı Devleti’ni parçalama ve paylaşma politikası 

içerisinde bölgenin siyasi ve ekonomik değerleri ile etnik unsurlarından faydalanmayı 

da ihmal etmemişlerdir. Bu bağlamda özellikle Ruslar, Ermeniler üzerine faaliyet 

yürütürken İngiltere de Kürtler üzerine yoğunlaşmıştır77. Böylece Osmanlı tebaası 

içerisindeki farklı etnik yapılar emperyalist devletler tarafından farklı amaçlar 

doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır.   

Özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra yeni bir ulusal bilinç yaratma çabası 

doğrultusunda Kürt kimliğine karşı baskıcı bir politika uygulanmaya çalışılması, 

Kürtçenin aleni kullanılmasının yasaklanması ve aşiret reislerinin zorla batıya 

yerleştirilmesi gibi uygulamalar Kürtlerin tepkisine yol açmıştı78. Bu gelişmeler 

sonrasında Cumhuriyet dönemindeki ilk Kürt ayaklanması 1925 yılındaki Şeyh Sait 

isyanı ile başlamıştır79. Bu isyan Van Gölü Havzasını da etkisi altına almıştır. 

Doğu Anadolu bölgesinde Şeyh Sait ayaklanması sonrasında Kürt isyanları 

1930 yılına kadar devam etmiştir. Bunlar içerisinde Van Gölü Havzasını etkileyenler 

şunlardır80: 

1- Seyyid Abdulkadir’in Şemdinli veya Nehri İsyanı (1925) 

                                                           
75 Pınar, a.g.m., 42; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Cumhuriyetin ilanından sonra çıkan ilk 

isyan 12-28 Eylül 1924 Nasturiler isyanıdır. Ancak Nasturiler, Aramilerden gelmektedirler. Aramiler 

Hz. Nuh’ın torunu Aram’dan gelmektedir. Aramiler MS 1. asırda Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. 

Zaman içinde Hıristiyanlığı kabul eden Aramilere, Süryani denilmiştir. Süryaniler ise daha sonra 

Nasturiler, Yakubiler, Keldani, Melkit ve Maruni adı altında farklı gruplara ayrılmışlardır. Ayrıntılı 

bilgi için bkz. (Tarık Ziya Arvas, Nasturiler (1836-1936), Ankara, 2015, 11-18.) 
76 “Doğu Sorunu” Necmeddin Sahir Sılan Raporları (1939-1953), Der. Tuba Akekmekçi-Muazzaz 

Pervan, İstanbul, 2012, 11. 
77 Mehmet Koçer, “Ağrı İsyanı (1926-1930)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 2, Elazığ, 

2004, 380. 
78 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A VII - 2, D 92, F1-355; Nurgün Koç, “Şeyh Sait Ayaklanması”, Turkish 

Studies, 8, 2, Winter 2013, 156. 
79 Yaşar Kalafat, Bir Ayaklanmanın Anatomisi: Şeyh Sait, Ankara, 2003, 127; Kemal Haşim Karpat, 

Türk Siyasi Tarihi Siyasal Sistemin Evrimi, İstanbul, 2013, 112; Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgeleriyle 

Türkiye’de “Kürt Sorunu” (1924-1938) Şeyh Sait, Ağrı ve Dersim Ayaklanmaları, Ankara, 1975, 33. 
80 Ercan Karakoç-Enver Yalçın, “Bir Siyasetçi ve Lider Olarak Seyyid Abdülkadir”, Mavi Atlas, 6, 

2016, 95. 
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2- Raçkotan ve Raman İsyanı (9-12 Ağustos 1925)81 

3- Eruh’lu Yakup Ağa ve Oğulları İsyanı (1926), 

4- Şeyh Abdurrahman ve Kardeşinin Pervari Ayaklanması (1926), 

5- Güyan ve Çölemerik (Hakkâri) Baskını (1926), 

6- Hakkâri-Beytüşşebap İsyanı (1926)82 

7- Mutki Ayaklanması (26 Mayıs- 25 Ağustos 1927), 

8- Birinci ve İkinci Ağrı İsyanı (1926-1930), 

9- Zeylan İsyanı (1930)83 

10- Tendürek İsyanı (1929)84 

Bunun yanı sıra 7 Mayıs 1928 tarih ve 1239 sayılı “Şark Mıntıkasında Muayyen 

Vilayet ve Kazalarda Ceraim Takibatı ile Cezaların Tecili Hakkında Kanun” ile af 

yasası çıkarılmış ve olaylarla alakalı olmayanlar yerlerine dönmekte özgür 

bırakılmıştır85. Ayrıca 9 Mayıs 1928 tarihli yasa ile de üç ay içinde teslim olanlara af 

hakkı tanınmıştır86. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi Ağrı, Tendürek ve Zeylan 

isyanları sonrasında Van Gölü Havzası’ndaki asayiş ve huzur tekrar bozulmuştur.   

23 Ekim 1927 yılında sona erecek sıkıyönetimin yerini doldurmak amacıyla 25 

Haziran 1927 tarih ve 1164 sayılı “Umumî Müfettişlik Teşkiline Dair” kanun 

çıkarılmıştır87. Amaç, isyanlar sonrasında bölgedeki ordu biriminin kaldırılarak 

kolorduların müfettişliklere bağlanmasını sağlamaktır. Müfettişlerin başlıca görevi ise 

bölgenin huzur, asayiş ve düzenini sağlamaktır88. Bu bağlamda çıkarılan kanun 

çerçevesinde Birinci Umumi Müfettişlik görevine İbrahim Tali tayin edilmiştir89. 

Kurulan Umumi Müfettişlik; Elazığ, Urfa, Hakkâri, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Mardin 

                                                           
81 Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanları I, İstanbul, 1992, 195. 
82 Sait Aşgın, “Atatürk Dönemi Doğu Anadolu (1923-1938)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVII, 

50, Temmuz 2001, 459. 
83 Hıdır Göktaş, Kürtler İsyan-Telkin, İstanbul, 1991, 91-96, 100-103, 110-111; Mehmet Aydoğan, İç 

İsyanlar ve Şeyh Sait İsyanı, İstanbul, 2007, 433, 441, 457. 
84 Erdal Aydoğan-Ahmet Edi, “Şeyh Sait İsyanı Sonrası Ağrı İsyanları (1925-1930)”, III. Uluslararası 

Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, 2010, 192. 
85 TBMM ZC. III/4, İ. 72, (7.5.1928) 60; Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek-Parti 

Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931), Ankara, 1981, 141. 
86 Ergun Aybars, Yakın Tarihimizde Anadolu Ayaklanmaları, İstanbul, 1988, 77. 
87 Koçak, Umûmî Müfettişlikler…, 54. 
88 Tuncay, a.g.e., 174. 
89 Cumhuriyet, 26 Kasım 1927. 
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ve Van illerini kapsamaktadır. Müfettişlik daha çok emniyeti sağlamak ve kaçakçılıkla 

mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu yönde hazırlanan rapor doğrultusunda; 

1- Karakolların tamiri için 5.000.000 TL’ye ihtiyaç olduğu,  

2- Yaya askerlerle atlı kaçakçıların yakalanmasının mümkün olmayacağı bu 

suretle atlı teşkilata geçilmesi gerektiği, 

3- Vilayetlerin istihbarat teşkilatlarının güçlendirilmesi gerektiği, 

4- Kaçakçılığın önlenebilmesi için en önemli tedbirin iktisadi tedbirler olduğu 

vurgulanmıştır. 

Araştırma alanı olan Van Gölü Havzası’nda kaçakçılık, eşkıyalık ve sınır 

ihlallerini önlemek amacıyla rapor sonrasında Bitlis’te beş (Adilcevaz, Kotum, Uçum, 

Destumi, Meydan), Van’da on bir (Erciş, Merkez, Şıtak, Muradiye, Başkale, Gürpınar, 

Gürpınar Havasor, Gürpınar Nordus, Muradiye, Merkez, Özalp) ve bölge genelinde de 

toplamda 58 adet karakol binası yapılmıştır90. Böylece güvenlik ve asayiş bağlamında 

sadece havzada değil aynı zamanda bölgenin birçok yerinde kamu yatırımları 

gerçekleştirilmiştir. Ekonominin oldukça zor günler yaşadığı ve eldeki kıt imkânlar da 

göz önünde bulundurulduğunda güvenlik alanında yapılan bu harcamalar diğer 

alanlarda öngörülen harcamaları ister istemez engellemiştir.  

Bölgedeki asayiş ve huzur için yapılan bu harcamalar sonrasında 18 Haziran 

1934 yılında TBMM’de Başvekil İsmet İnönü konuşmasında, Türkiye-İran hududunda 

asayişi bozmak isteyen bütün unsurların menfi olduğunu ve bölgedeki asayişin büyük 

oranda temin edildiğini vurgulamıştır91. Bunun yanı sıra kaçakçılığı önlemek için 1932 

yılında 1918 sayılı “Kaçakçılığı Men ve Takibine Dair Kanun”a 1934 ve 1935 

yıllarında yeni eklenen maddelerle kaçakçılıkla daha etkili mücadele hedeflenmiştir92. 

Asayişsizliği gidermek için de 5 Temmuz 1934 tarihli 2510 sayılı “İskân Kanunu” 

çerçevesinde bölgede bulunan bazı aşiretler Batı vilayetlerine gönderilmiş ve bu 

bölgeye yerleşim yasaklanmıştır93. Bu durum bölgedeki az olan nüfusun daha da 

                                                           
90 Koçak, Umûmî Müfettişlikler…, 72, 79-80, 92; Güney Doğu: Birinci Genel Müfettişlik…, 325. 
91 TBMM ZC. IV/23, İ. 70, (18.6.1934) 221. 
92 TBMM ZC. IV/5, İ. 22, (7.1.1932) 177; TBMM ZC. IV/23, İ. 75, (30.6.1934) 335; TBMM ZC. V/2, 

İ. 20, (27.4.1935) 130. 
93 TBMM ZC. IV/23, İ. 78, (5.7.1934) 451. 
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azalmasına sebep olmuştur. Aşiretlerin bölgeden gönderilmesi, aynı zamanda yerel 

güçler tarafından gayri resmi gerçekleşen bölge savunmasını da olumsuz etkilemiştir.  

Kaçakçılık asayiş, güvenlik, huzur ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemekle 

kalmayıp, aynı zamanda ulusal birlik ve beraberliği de olumsuz yönde etkilemektedir. 

Özellikle bölge halkı cehalet ve geri kalmışlık sürecinde diğer bölgelere göre hem çok 

fakir hem de alt kültürlerde yaşamaktaydı. Bölgede iş imkânlarının yokluğu ve 

hükümetin buna karşılık bölgede yatırım yapmaması, bölge halkını İran, Irak ve Suriye 

hudutlarında kaçakçılık faaliyetlerine sevk ve teşvik etmiştir94. Ayrıca askerlik 

süresinin uzun olması, adalet müessesesinin bozukluğu ve halk arasındaki kudret 

anlayışının yanlış anlaşılması gibi sebepler bölgenin geri kalmışlığında ve kültürel 

birliğin sağlanamamasında önemli etkenlerdir95. Bunlara özellikle İskân Kanunu 

sonrası batıya zorunlu göçün de eklenmesi bölgedeki huzursuzluğu daha da 

arttırmıştır. 

Kaçakçılığın yanında Cumhuriyetin ilanından sonra Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde Kürtçülük hareketleri sonrası çıkan isyanların 1930’lu yıllarda 

bastırılmasından sonra hükümet, bölgede askeri tedbirlerin yanı sıra siyasi ve sosyal 

bir takım tedbirler almak amacıyla havzada tetkikler yaptırmıştır. Bu tetkikler 

içerisinde en önemlisi hiç şüphesiz İsmet İnönü’ye ait olup 1935 yılında çıktığı yurt 

gezisidir96. İsmet İnönü’nün, Doğu Anadolu bölgesinde gerçekleştirdiği tetkikler 

sonrasında Van Gölü Havzası’nda güçlü bir Türk merkezi oluşturmak maksadıyla 

1935 yılında Bitlis yeniden il yapılmıştır97.   

Bu çalışmaların sonucunda Ankara’da 1937 yılında Umumi Müfettişle 

Konferansı tertip edilerek Umumi Müfettişlik bölgelerinde eğitim, kültür, bayındırlık, 

ziraat, hayvancılık, Kürtçülük ve kaçakçılık gibi birçok konu ele alınmıştır. Özellikle 

kaçakçılık alanında kanunlardaki noksanlıkların tamamlanması, suçlarla cezalar 

arasındaki mevcut orantısızlığın giderilmesi, yakalanan kaçak malların maliyeti 

üzerinden satılığa çıkarılması ve kaçak malların pazarlarda satılmasına engel olunması 

                                                           
94 Hüseyin Koca, Yakın Tarihten Günümüze Hükümetlerin Doğu-Güneydoğu Anadolu Politikaları 

(Umumi Müfettişliklerden Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine…), Konya, 1998, 388-389. 
95 Abdulaziz Kardaş, Cumhuriyet Dönemi’nde Van Gölü Havzası’nda Yapılan Kamu Harcamaları ve 

Yatırımları (1923-1950), Ankara, 2015, 190. 
96 Saygı Öztürk, İsmet Paşa’nın Kürt Raporu, İstanbul, 2007, 17. 
97 Nejat Bilgi, “Cumhuriyet’in İlk Döneminde Mülki Yapının Gelişimi (1920-1950)”, Türkler 

Ansiklopedisi XVII, Ankara, 2002, 343. 
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gibi tedbirler alınması kararlaştırılmıştır98. Böylece hem kaçakçılığın önü alınmaya 

hem de kaçakçılık faaliyetleriyle zarara uğrayan ülke ekonomisi güçlendirilmeye 

çalışılmıştır.  

Alınan kararlar sonrasında 24 Ağustos 1937 tarihinde Başbakanlık’ta kayda 

geçirilen Birinci Umumi Müfettişi Abidin Özmen tarafından yazılan raporda da99; 

“Asayiş işinde geçmiş senelere göre oldukça görülür bir iyilik vardır. Olgu adetleri, 

gerek sayı, gerek önem bakımından çok azalmış ve küçülmüştür.” sözleriyle bölgedeki 

asayiş sorununun daha önceki dönemlere göre oldukça azaldığını belirterek bölgedeki 

lojman, köprü ve yol sıkıntılarını da vurgulamıştır.  

Bununla beraber yine Özmen tarafından yazılan 18 Şubat 1939 tarihli raporda 

ise bölgede kalıcılığı artırarak, asayiş ve güvenliğini sağlamak için Diyarbakır, Urfa, 

Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Van ve Hakkâri’ye bağlı 28 kazada 200 lojman yaptırılması 

gerektiği vurgulanmıştır100.  

II. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Türkiye’nin savaşa girme ihtimaline 

karşı CHP Genel Sekreterliği 21 Eylül 1940 yılında Doğu Anadolu ve Van Gölü 

Havzası’ndaki halkın nasıl tavır alacağı konusunda ön araştırma yapmak için Maraş 

Milletvekili Reşit Tankut ve Van Milletvekili İbrahim Arvas’ı görevlendirmiştir. Siirt, 

Bitlis, Van ve Muş illerinde gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında CHP Genel 

Sekreterliğine bir rapor sunulmuştur. Özetle raporda; Van ve Muş vilayetlerinde 

Türkçe konuşmayan kasabalarda dahi endişeye mahal olmadığı, Bitlis halkının da 

oldukça cana yakın olduğu ve beş on yıl içerisinde Sivas ve Kayseri gibi Türk 

kimliğine haiz bir vilayet olacağı vurgulanmıştır. Siirt ve çevresinde yaşayan Kürtler 

için ise hükümetin güçlü olduğu takdirde bir sorun olmayacağı ancak batı sınırında 

zayıf düşüldüğü takdirde eskisi kadar muhalefet yapamayacaklarsa da sadık 

kalmalarını beklemenin de henüz vakitsiz olduğu belirtilmiştir101. Rapordan da 

anlaşılıyor ki bazı bölgeler büyük oranda kontrol altına alınmış olsa da iktidarın 

zayıfladığı anda baskı altına alınan bu kesimlerin tekrar isyana kalkışabilecekleri 

endişesi devam etmekteydi. 

                                                           
98 Ulus, 15 Sonkânun/Ocak 1937. 
99 Koçak, Umûmî Müfettişlikler…, 100-124. 
100 Koçak, Umûmî Müfettişlikler…, 124. 
101 BCA. 490.1.1015.916.4. 
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Özellikle II. Dünya Savaşı döneminde Van Gölü Havzası’nda kaçakçılık 

faaliyetleri tekrar artış göstermiştir. Bunun üzerine Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 14 

Şubat 1944 yılında Başvekâlet, Hariciye, Dâhiliye Vekillikleri ve Genelkurmay 

Başkanlığı’na bir yazı göndererek; çapulculuk maksadıyla İran topraklarından 

memleketimize son zamanlarda tecavüz vakalarının çoğaldığı belirtilmiştir. Bu 

olayların önlenmesi için de hudut ve jandarma birliklerinin arttırılmasını ve İran 

hükümeti nezdinde gerekli girişimlerin yapılmasını istemiştir102. Sınır bölgesinde 

yaşanan bu durumun en önemli sebeplerinden biri II. Dünya Savaşı sebebiyle ülkenin 

her an savaşa girecekmiş gibi bir ordunun hazır bekletilmesi ve bunun için de bölge 

halkının askere alınması, İskân Kanunuyla beraber bölgedeki aşiretlere ait yerel 

güçlerin zayıflatılması gibi sebepler sınır bölgesine gereken önemin verilememesine 

neden olmuştur. Bu durum da ister istemez Türkiye-İran sınırının güvenliğinin 

azalmasında, kaçakçılık ve sınır tecavüz olaylarının devam etmesinde etkin rol 

oynamıştır.   

Bölgedeki kaçakçılığı da içeren tüm yasa dışı olayların gerçek nedeni, temelde 

bölgenin geri kalmış yapısının ülkenin diğer bölgeleriyle sosyo-ekonomik ve 

gelişmişlik düzeyinin farklılığıdır103. Görüldüğü gibi tek parti döneminde önemli 

ölçüde Van Gölü Havzası’nda asayiş problemleri çözüme kavuşturulmuşken II. Dünya 

Savaşı ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar güvenlik problemini 

siyasetin gündemine yeniden taşımıştır.  

1.1.1. 1946-1950 Yılları Arasında Güvenlik Alanında Yapılan Faaliyetler ve 

Harcamalar 

II. Dünya Savaşı Dönemi’nde devletin asayiş ve güvenlik için yaptığı 

çalışmalar ve harcamalar savaş öncesi dönemine göre daha da artmıştır. Başvekil 

Şükrü Saraçoğlu 1943-1946 yılları arasındaki hükümet programını açıkladığı 

konuşmasında asayişle ilgili şu sözlere yer vermiştir104; “Harp, dâhili ve zabıta 

işlerimizi çok arttırmıştır. Buna rağmen bu işler her gün biraz daha iyi işlemek 

yolundadır. Bugün memleketimizin her yerinde tam bir emniyet ve sükûn havası 

                                                           
102 BCA. 30.10.105.686.51. 
103 Semih Yalçın, Cumhuriyet Döneminde Doğu Anadolu’ya Yapılan Kamu Harcamaları (1960-1980), 

Ankara, 2009, 3. 
104 TBMM ZC. VII/1, İ. 3, (17.3.1943) 25. 
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hâkimdir. Adi zabıta vakalarından ve münferit hadiselerden başka bir şey yoktur. Bu 

böyle olmakla beraber idare ve zabıta makinelerimizi biraz daha iyi işler bir hale 

koymak istiyoruz.” 

Bunun yanı sıra II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Almanya’nın teslimiyeti 

sonrasında Berlin’de düzenlenen Potsdam Konferansında105 Rusya’nın Türkiye’den 

Kars ve Ardahan ile boğazlarda üst istemesi iki devlet arasında gerginliğe sebep 

olmuştur106. Türkiye bu istekleri kesin bir dille reddederek107, Rusya’nın saldırı 

ihtimaline karşı askeri tedbirler almıştır108. Bu tedbirlerin bir kısmı da havza genelinde 

alınmaya çalışılmıştır.   

Savaşın sona ermesiyle beraber Rusya’nın saldırı ihtimaline karşı Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ilk incelemeler 1946 yılının Ekim aylarında 

gerçekleştirilmiştir. Bu incelemeler Amerikalılar tarafından yapılmıştır. Amerikan 

sefareti kâtiplerinden Nede ile Ataşemiliter muavini Yüzbaşı Hanzinger, Van, Bitlis, 

Tunceli, Elazığ, Mardin, Urfa, Antep, Siirt, Kayseri ve Diyarbakır’da incelemelerde 

bulunmuşlardır. Özellikle Van Gölü Havzası’nda Ermeni esirleri bulunup bulunmadığı 

ve Kürtçe konuşan kimselerin nispetleri ve bunların yoğunluk miktarları ile askeri ve 

makineli vasıtaların seyir ve seferleri müsait olup olmadığı noktaları üzerinde meşgul 

olmuşlardır109. Ayrıca 1947 yılında İngiliz Ataşemiliteri General Clarke de Erzurum, 

Doğubayazıt, Muradiye, Van, Muş, Bitlis, Siirt, Diyarbakır ve Urfa güzergâhlarında 

incelemelerde bulunmuştur110. Bu incelemeler Rusya’ya karşı başta ABD olmak üzere 

Avrupalı Devletlerin Türkiye’nin yanında yer aldığını göstermektedir.    

Rusya’nın bu tutumu karşısında ABD Başkanı Truman’ın komünizmle 

mücadele eden hükümetleri destekleme kapsamında111 Türkiye’ye askeri ve mali (100 
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Milyon Dolar)112 yardımda bulunulmuştur. Truman yapılan yardımı113; “Türkiye’nin 

milli bütünlüğü Orta Doğu nizamı için şarttır.” sözleriyle açıklamıştır. Bu bağlamda 

1947 yılında General Oliver başkanlığındaki kara grubu ile General Hall 

başkanlığındaki hava grubu yurt genelinde tetkiklerde bulunmuştur114. General Oliver 

başkanlığındaki kara grubu Konya, Kayseri, Diyarbakır115 ile Bitlis, Van ve Ağrı başta 

olmak üzere Van Gölü Havzası’nda incelemelerde bulunmuş ve başkan şu sözlerle 

gözlemlerini ve fikirlerini ifade etmiştir116: “Gezdiğimiz yerlerde yaptığımız 

incelemelerin sonucu bizi memnun bıraktı. Bu bölgenin iktisadi kalkınması için 

yapılması gereken yol ve sulama işleri gibi önemli bazı işler vardır. Bunlar başarılırsa, 

bu bölge kalkınır ve turistik bir yer olur. Tetkiklerimizin sonucunu bir rapor halinde 

tespit edeceğiz. Hükümet erkânına gerekli izahatı vereceğiz. Bizim askeri yardım 

heyetiyle ilgimiz yoktur. Yegâne gayemiz biz Amerikalıların Türkiye’nin iktisaden ve 

müreffehen kalkınması için yardım yapmamızı sağlamaktır.” General Oliver, Anadolu 

Ajansıyla gerçekleştirdiği röportajda ise geliş sebebini, yol ihtiyacını gözden geçirmek 

olduğunu ve bölgenin asayiş ve iktisadi bakımdan kalkınması için ulaşım ihtiyacının 

giderilmesini en önemli konular arasında gördüğünü belirtmiştir117. General Oliver’in 

asayişin temini konusunda ulaşımın önemine değinmesi, bölgenin bu konuda ne kadar 

geri kaldığını ortaya koymaktadır. 

Asayiş konusunda Van Gölü Havzası’nı ilgilendiren bir konu da CHP iktidarı 

döneminde meydana gelmiş, ancak DP döneminde sonlanmış olan “Özalp Olayı” ya 

da “Muğlalı Olayı” adıyla bilinen olaydır. DP’nin mecliste etkili bir muhalefet olarak 

yer almasından sonra konu tekrar gündeme getirildi118. CHP Van Milletvekili 
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yakalayamayınca aşiretin Özalp’ta yaşayan 40 kadar mensubunu gözaltına almıştır. Mahkeme 5 kişiyi 

tutuklayıp geri kalanını serbest bırakmıştır. Bunun üzerine Özalp’a gelen 3. Ordu Komutanı Orgeneral 
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yakın bir yerde kurşuna dizilmiştir. Daha sonra hazırlanan tutanakta kaçmaya çalışırken dur ihtarına 

uymadıkları için vuruldukları ifade edilmiştir. Olaydan yaralı kurtulan bir köylü durumu ilgili 
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Muzaffer Koçak 15 Kasım 1948 yılında CHP Meclis Grubu Yüksek Başkanlığına 

Van’ın Özalp ilçesine bağlı 33 köylü hakkında şu önergeyi vermiştir: 

Adalet, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca Grup Genel kurulunda sözlü 

olarak cevaplandırılmasını üstün saygılarımla dilerim119: 

1- 1943 senesi son baharında Van’ın Özalp ilçesi köyleri halkından 33 kişinin 

kurşuna dizildiklerine dair merkezde bir malumat var mıdır? Varsa ne 

şekildedir? 

2- Bu vatandaşların toptan kurşuna dizilmelerini icap ettiren suçları nedir? Ve 

bu suçlar ne suretle tespit ettirilmiştir? 

3- Kurşuna dizme keyfiyeti mahkeme kararıyla mıdır, yoksa herhangi kanuni 

bir yetkiye dayanılarak mı yapılmıştır? 

4- Hadiseden idari, adli makamların vaktinde haberleri olmuş mudur ve 

kendilerine ihbar ve şikâyette bulunulmuş mudur, bulunulmuşsa ne yapılmış 

ve netice ne olmuştur?  

Meclise sunulan soru önergesiyle beraber ilgili askeri ve sivil yöneticiler 

hakkında soruşturma açılmıştır. Sanıkların Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde 

tutuklu olarak yargılandığı120 davada Mustafa Muğlalı, kurşuna dizme emrini 

kendisinin verdiğini söylemiştir121. Bunun üzerine Muğlalı önce 2 Mart 1950’de ölüm, 

ardından da 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır122. 1943 yılında yaşanan olayın beş yıl 

sonra ancak gündeme gelmesi bölge halkının hükümete ve adalete olan inancını büyük 

oranda sarsmıştır. 

1.1.1.1. İskân Kanunu ve Yerleşime Yasaklı Bölgeler 

Başta Şeyh Sait isyanı olmak üzere Anadolu’da çıkan isyanlar sonrasında 

hükümet 14.06.1934 tarihinde 2510 sayılı İskân Kanunuyla Van Gölü Havzası’ndaki 

bazı bölgeler yerleşime yasaklı bölge ilan edilmiştir123. Bu minvalde Özalp’te 

                                                           
makamlara bildirmiş ancak bir netice alamamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Mustafa Sönmez, Doğu 
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121 Cumhuriyet, 24 Şubat 1950. 
122 Mustafa Sönmez, Doğu Anadolu’nun Hikâyesi Kürtler: Ekonomik ve Sosyal Tarih, Ankara, 1992, 

141-142. 
123 TBMM ZC. IV/23, İ. 68, (14.6.1934) 136. 
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Şerefhane ile Hoçik dâhil 9 köy ve Başkale’de beş köy boşaltılmış ve halkı yakın 

köylere gönderilmiştir124. Aynı şekilde başta Sason olmak üzere Bitlis’in Mutki 

ilçesinin Igık bucağına bağlı Silit ve aynı ilçenin Meydan bucağına bağlı Herpi, Kerho 

ve Şinik yasaklı bölge ilan edilmiştir. Bölge haklı iskân kanunu çerçevesinde batıya 

nakledilmiştir125. Ayrıca 18 Haziran 1947 yılında 5098 sayılı kanunun 12. maddesiyle 

Erciş’in Zeylan Bölgesi yasaklı bölge haline getirilerek batıya göç ettirilmiş ve böylece 

iskân uygulanmıştır126. Bu durum bölgedeki nüfusun azalmasına neden olduğu gibi 

sınır ihlallerinin artmasında önemli bir rol oynamıştır. 

Aradan geçen zaman zarfında Van’ın Başkale ve Özalp ilçelerindeki yerleşim 

yasağı kaldırılmış, bölgedeki durumun normalleşmesi ve Van Milletvekili Rüştü 

Oktar’ın girişimleri sonrası 1949 yılının Ağustos ayında köylülerin evlerine 

dönmelerine izin verilmiştir127. Böylece havzadaki nüfus yeniden artarken bu durum 

hem güvenlik hem de ekonomik olarak havzaya önemli bir katkı sağlamıştır.  

Bununla beraber hem durumun normalleşmesi hem de halkın yeniden bölgeye 

göç etmesi üzerine Zeylan bölgesindeki meralardan halkın hayvanlarının faydalanması 

için CHP Van İl İdare Kurulu, CHP Genel Sekreterliği vasıtasıyla yasağın kaldırılması 

yönünde hükümete müracaat etmiştir128. Ancak hükümet, bölgenin hududa yakın ve 

İran yolu ile gelip içerlere kadar sızabilecek her türlü şahsın sığınmasına müsait geniş 

ve arızalı olması ve birçok vatandaşın kanı pahasına sıkıntılı kişilerden temizlenmiş 

bulunan mıntıkanın tekrar bu gibi zararlı kişileri basamak vazifesi görmemesi için 

yasağın kaldırılamayacağını belirtmiştir129. Fakat hükümet nezareti altında halkın 

hayvanlarının bu meralardan faydalanması için kolaylık göstereceğini de 

belirtmiştir130. Bu kolaylık sayesinde havzadaki hayvancılığın ve buna bağlı olarak da 

havza ekonomisinin gelişimi için sınırlıda olsa önemli bir adım atılmıştır.  

Bu bağlamda hükümet, Bakanlar Kurulunun 26.08.1949 tarihli toplantısında, 

çobanların hayvanlarını otlatması için gerekli tedbirlerin ilgili Bakanlıklarca alınması 
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şartıyla, 1949 yılının önce Mayıs131 sonra da Eylül ayının sonuna kadar Zeylan yasaklı 

bölgesine giriş iznini karara bağlamıştır132. Bu çerçeve de İçişleri Bakanlığının 1949 

tarihli ve 6637 sayılı yazısı üzerine Erciş ilçesindeki Seyyar Jandarma Alayı 

hayvanların otlatılması esnasında güvenliği sağlayacak olan Jandarmaların Zeylan 

yasaklı bölgesine girmelerine Bakanlar Kurulunun 05.05.1949 tarihli toplantısında 

kararlaştırılmıştır133. Ayrıca hayvanların kışlık ot ihtiyaçlarını karşılamak üzere zabıta 

gözetimi altında ot biçmek ve taşımak için Eylül 1949 sonuna kadar köylülerin Ağrı 

ve Zeylan yasak bölgelerine girmelerine 29.8.1949 tarihinde Bakanlar Kurulunca izin 

verilmiştir134. Böylece bölgedeki iskân yasağı devam etse dahi otlakların açılmasıyla 

yasak belli oranda azaltılmıştır. Bu durum kıtlık ve kuraklık sebebiyle azalan 

hayvancılığın da artışında etkili bir rol oynamıştır.  

Bununla birlikte bu dönemde bölgedeki asayişi güçlendirmek için dağınık ve 

gezici bir halde bulunan Jandarma Alay ve Taburlarının mutemetleri ile Van ve 

Kurtulan Jandarma konaklarının mutemetlerine beşer bin liraya kadar avans verilmesi 

16.05.1949 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır135. Verilen bu avans ile 

bölgede güvenliği sağlayan jandarma birliklerinin bir nebze olsun ekonomik olarak 

rahatlaması amaçlanmıştır.  

Asayişin büyük sorun olduğu havzada 1946-1950 yılları arasındaki güvenlik 

harcamaları aşağıdaki şekildedir136. 

 Nüfus Ödenek TL Yüzde % Kişi Başı TL 

Bitlis 71.950 1.569.394.73 0.60 21.81 

Van 127.858 7.637.213.83 2.93 59.73 

Ağrı 133.504 2.187.195.90 0.84 16.38 

Kars 381.176 3.817.300.02 1.47 10.01 

Hakkâri 35.124 3.383.573.53 1.30 96.33 

Doğu ve Güneydoğu İlleri 

Toplamı 
3.126.168 56.838.627.67 21.82 16.89 

Diğer İller Toplamı 14.664.006 203.667.171.22 78.18 13.20 

Türkiye Geneli  18.790.174 260.505.798.89 100.00 13.86 

Tablo 1: 1946-1950 Yılları Arasındaki Güvenlik Harcamaları 
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Güvenlik harcamalarında Türkiye’nin genel ortalamasında kişi başına düşen 

miktar 13.86 TL iken doğu illerinde bu oran 16.89 TL’ye çıkmıştır. 1946-1950 

döneminde asayiş alanındaki kamu harcamalarının 5’te 1’i doğu illerine aktarılmıştır. 

Bu bağlamda doğu ileri içerisinde en yüksek miktarın Van Gölü Havzası ve çevresine 

aktarıldığı görülmektedir. Özellikle eşkıyalık ve kaçakçılık sorunlarının yaşandığı Van 

(59.73), Bitlis (21.81) ve Hakkâri (96.33) illerindeki güvenlik harcamaları diğer doğu 

illerine göre oldukça yüksektir.  

Özellikle bu dönemde savaşın sona ermesiyle beraber Rus tehdidinin ortaya 

çıkışı bölgedeki güvenlik harcamalarının artmasında etkili olmuştur. Bununla beraber 

iskân kanunu sonrasında bazı bölgelerde uygulanan yasakların kaldırılması da hem 

halkın yeniden bölgeye gelerek havza nüfusunun artmasında hem de havzada yaşanan 

sınır ihlallerinin azalmasında etkili olmuştur. Ayrıca yasakların belli oranda 

kaldırılmasıyla göçe tabi tutulan vatandaş ile hükümet arasındaki ilişkilerin 

iyileştirilmesi noktasında ilk adım atılmıştır.  

1.1.2. 1950-1960 Yılları Arasında Güvenlik Alanında Yapılan Faaliyetler ve 

Harcamalar 

1950 yılındaki seçimler sonrasında DP iktidara gelişiyle beraber ülkenin 

iktisadi kalkınmasına büyük önem verilmiş ve bu vech ile bilhassa doğudaki güvenlik 

meseleleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Nitekim güvenlik ve asayişin 

sağlanmadığı bir bölgede ekonomik gelişim mümkün değildir. Özellikle DP’nin 

muhalefette olduğu dönemde gündeme getirdiği Özalp’ta 33 kişinin kurşuna dizilmesi 

olayında emekli Orgeneral Mustafa Muğlalı 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 

Ancak 1950 yılında çıkan 5677 sayılı Af Kanunu137 ile Türk Ceza Kanunu’nun 240 ve 

230. Maddeleri gereğince yapılacak tatbikat durdurulmuş olduğundan bu kişiler 

hakkında ceza davası açmaya imkân kalmadığından138 daha önce alınan karar Askeri 

Yargıtay tarafından bozulmuştur139. Ayrıca Muğlalı’nın yeniden yargı önüne 

çıkarılamadan 11 Aralık 1951 yılında hapiste ölmesi ve sonraki yıllarda çıkarılan genel 

af nedeniyle Özalp olayı ile ilgili siyasi bürokratlar hakkında soruşturma açma 
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139 Yeni Sabah, 11 Ağustos 1950. 
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girişimlerinden bir netice alınamamıştır140. Bu durum halkın askeri ve dönemin siyasi 

iktidarına olan güvenin sarsılmasına neden olmuştur.  

Olay, 1955 yılında DP Milletvekili Mustafa Ekinci tarafından yeniden 

gündeme getirilerek komisyon oluşturulması sağlanmış ve konu hakkında meclis 

tarafından soruşturma yürütülerek rapor hazırlanmıştır. Raporda bilhassa olayın asıl 

müsebbibinin İsmet İnönü olduğu belirtilmiştir. Ancak rapor meclise gelmeyerek konu 

kapatılmıştır141.   

Bununla beraber DP’nin iktidara gelişinden sonra 1934 yılında 2510 sayılı 

İskân Kanunu çerçevesinde yasaklanan bazı bölgeler tekrar yerleşime açılmıştır. Ağrı 

yasaklı bölgesinin Kars ilindeki Ilıca, Ağrı ilindeki Takatlı, Serdarbulak, Karnıyarık, 

Şehigerdan ve Yukarı Niçe köylerinin doğusundan geçen hat ile içinde Küçük Ağrı’nın 

da bulunduğu bölge hariç olmak üzere Ağrı, Sason, Tunceli ve Zeylan yasak 

bölgelerine vatandaşların serbestçe girmelerine, iskân ve ikametlerine izin verilmiştir. 

Bu yönde gerekli tertip ve tedbirlerin İçişleri Bakanlığınca alınmasına Bakanlar 

Kurulunca karar verilmiştir142. DP, tek parti döneminden farklı olarak bölgeyi imara 

açarak bölgede iletişim kanallarını açık tutma yolunu tercih etmiştir. 

Aynı zamanda 1 Temmuz 1951 yılında iskân kanununda yasağın kaldırıldığı 

yerlerde oluşturulacak köyler ve bu köylerdeki halkın yerleşimiyle alakalı 5227 sayılı 

kanun kabul edilmiştir143. Bu bağlamda Bitlis iline bağlı Sason yasaklı bölgesinin 

yasağı kaldırıldıktan sonra devlet bu bölgenin kalkındırılması için Bayındırlık ve 

Sağlık Sosyal Yardım Bakanlıkların mütehassıslarından oluşan bir heyeti köy yerlerini 

tespit etmek için bölgeye göndermiştir. Bununla beraber yasağın kaldırıldığı 

bölgelerde güvenliğin sağlanması için birtakım tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede 

Bitlis’te fiili 328 olan Jandarma kadrosu takviye edilerek 353’e çıkarılmış ve Mutki 

yasak bölgesinde bulunan Silint karakolu yeniden açılmıştır. Bitlis merkez, Hizan, 

Ahlât birlikleriyle İl Jandarma Komutanlığı binasının onarımı için istenilen 77,613 

liralık ödenek 1951 yılı bütçesinin kabulünden sonra istendiği için verilememiştir. 

Ancak Ahlât Birliği için istenen 19,000 liralık ödenek 1952 yılı bütçesine 
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konulmuştur. Tatvan ilçesindeki bir polis karakolu binasının inşaatı için 5,000 lira 

istenmiş ve alınmıştır144. Bitlis’teki askerlik daire ve şube binaları ile celp ve sevk 

işlemlerinin yürütüldüğü 2.472,78 m2’lik yerin, Milli Savunma Bakanlığına 

aktarılması 1953 yılında İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılmıştır145. Ayrıca 

Tatvan’da inşa edilecek askeri konak için hazineye ait 600 m2’lik alan 1950 yılında 

Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmiştir146. Bunun yanı sıra Van ilinde de Özalp 

kazasında yeniden inşa edilecek olan askerlik şubesi için hazineye ait olan 600 m2’lik 

yer Milli Savunma Vekâletine bırakılmıştır147. Ayrıca merkez kumandanlığının elinde 

bulunan 5077 m2’lik yer ise Milli Müdafaa Vekâletine devredilmiştir148. Böylece 

havza genelinde yasaklı bölgelerin imara açılmasıyla güvenlik alanında yapılan 

yatırımlar ve harcamalar artmıştır.  

Bununla beraber havzadaki güvenliğin uluslararası bağlamda temini için 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahı arasında 14 Mart 1937 yılında 

Tahran’da akit ve imza edilen hudut mıntıkasının emniyetine ve mezkûr mıntıkada 

çıkan hâdise ve itilafların tesviyesine ait mukavelenamesine dair 3215 sayılı kanun 

kabul edilmiştir149. Bu çerçevede ilk olarak 24.8.1950 tarihinde Türkiye-İran Yüksek 

Hudut Komisyonu, Van’da150 daha sonra 1955 yılının Ağustos ayında İran’da 

toplanmıştır. Bu toplantıya Türkiye’yi temsilen kalabalık bir heyet iştirak etmiş ve 

heyetin içerisinde özellikle bölgede yaşayan ve bölgeyi temsil eden Van Valisi İlhan 

Engin, Hakkâri Valisi Alaeddin Sarıalioğlu ile Van ve Hakkâri Emniyet Müdür 

vekilleri de katılmıştır151. Komisyonun çalışmaları sonrasında Türkiye ve İran arasında 

bulunan Sarısu ile Karasu sularından müştereken istifade edilmesi hakkında protokol 

23.12.1955 yılında hazırlanmış152 ve 17 Ekim 1956 tarihinde imzalanmıştır153. 

Komisyon 25-29 Eylül 1959 tarihleri arasında Ankara’da toplanmış ve 3215 sayılı 

                                                           
144 BCA. 30.1.0.0.117.737.6. 
145 BCA. 30.18.1.2.133.75.9. 
146 BCA. 30.18.1.2.123.71.20. 
147 BCA. 30.18.1.2.133.76.20. 
148 BCA. 30.18.1.2.139.35.1. 
149 TBMM ZC. V/19, İ. 72, (7.6.1937) 100. 
150 BCA. 30.18.1.2.127.91.9; BCA. 30.18.1.2.130.67.4. 
151 BCA. 30.18.1.2.140.72.16. 
152 BCA. 30.18.1.2.141.106.12. 
153 Polat Kara, Türkiye-İran İlişkileri (1923-1960), (Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya, 2010, 275. 
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kanunun 7. maddesi154 gereğince hükümetlere hudut güvenliği ve asayişi konusunda 

tavsiyede bulunmuştur155. Böylece güvenlik bağlamında kurulan ortak işbirliğiyle her 

iki ülkenin sınır güvenliğinin sağlanması noktasında önemli bir adım atılmıştır.   

Bunun yanı sıra Türkiye 18-20 Şubat 1952 yılında NATO’ya üye olmuştur156. 

Amerika, Orta Doğu’da Sovyet yayılmasını önlemek için Türkiye, İran, Irak ve 

Pakistan’ın bir araya gelerek bir müdafaa paktı kurmalarını teklif etmiştir157. Bu 

minvalde Başbakan Adnan Menderes, 3 ve 6 Ocak 1955 tarihlerinde Bağdat’a iki 

ziyarette bulunmuştur158. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Türkiye ile 

Irak arasında 25 Şubat 1955 yılında “Bağdat Paktı” imzalanmıştır159. Ardından 4/5 

Nisan 1955’te İngiltere160, 23 Eylül 1955’te Pakistan161 ve 3 Kasım 1955’te İran162 

pakta dâhil olmuştur163. Böylece Türkiye, hem kuzeyden gelebilecek Sovyet 

tehlikesine karşı hem de komşularıyla iyi ilişkiler kurarak sınırlarını güvence altına 

almıştır. Ancak Irak’taki mevcut hükümetin 1958 sonbaharında askeri bir darbe ile 

yıkılmasından sonra 24 Mart 1959 yılında Irak, Bağdat Paktı’ndan ayrılmıştır164. 

Yerine Türkiye, İran ve Pakistan’ın oluşturduğu CENTO Paktı 18 Ağustos 1959 

yılında kurulmuştur165. Başbakan Adnan Menderes ilk toplantıda bu paktın sadece 

askeri mahiyette olmayıp her safhada dost ve müttefikliği içerdiğini vurgulamıştır166. 

Türkiye, bozulan Bağdat Paktı’ndan sonra kurulan CENTO Paktı ile doğu 

                                                           
154 Bahis mevzu olan komisyon, keza iki memleketin arasındaki hududun nizam ve asayişini mümkün 

olan en iyi şartlar altında temin maksadıyla alınmasını faydalı göreceği tedbirleri her iki hükümetin 

tasvibine arz edecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi 

Arasında Hudut Mıntıkasının Emniyetine ve Mezkûr Mıntıkada Çıkan Hadise ve İhtilafların 

Tesviyesine Ait Mukavelename, TBMM ZC. V/19, İ. 72, (27.5.1937) S. Sayısı 217[6]. 
155 BCA. 30.18.1.2.153.58.16. 
156 Cumhuriyet, 21 Şubat 1952; Mehmet Saray, Sovyet Tehdidi Karşısında Türkiye’nin Nato’ya Girişi 

III. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Hatıraları ve Belgeleri, Ankara, 2000, 136; Toker, DP’nin Altın 

Yılları…, 153; Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam 1950-1964, III, İstanbul, 2011, 305, 317. 
157 Tanel Demirel, Türkiye’nin Uzun On Yılı, İstanbul, 2016, 148; Aydemir, İkinci Adam…, III, 318; 

Saray, Türk-İran…, 137. 
158 Milliyet, 6 Ocak 1955; Cumhuriyet, 5 Ocak 1955; Van Postası, 3 Ocak 1955; Van Sesi, 6 Ocak 1955; 

Metin Toker, DP Yokuş Aşağı 1945-1957, Ankara, 1991, 164. 
159 Milliyet, 26 Şubat 1955; Zafer, 26 Kasım 1956; Saray, Türk-İran…, 137; Yücel, Demokrat…, 120.  
160 Cumhuriyet, 5 Nisan 1955; Aydemir, İkinci Adam…, III, 319. 
161 Zafer, 23 Eylül 1955; Milliyet, 24 Eylül 1955; Bitlis, 29 Eylül 1955. 
162 Cumhuriyet, 4 Kasım 1955; Van Sesi, 4 Kasım 1955. 
163 Davut Dursun, “Bağdat Paktı”, TDV İslam Ansiklopedisi IV, İstanbul, 1991, 447; Cem Eroğul, 

Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, Ankara, 1990, 70, 100-101. 
164 Cumhuriyet, 25 Mart 1959; Toker, Demokrasiden Darbeye…, 119-120; Hakkı Uyar, Demokratik 

Parti İktidarında CHP 1950-1960, İstanbul, 2017, 270. 
165 Cumhuriyet, 20 Ağustos 1959; Saray, Türk-İran…, 138-139. 
166 Van Postası, 8 Ekim 1959. 
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bölgesindeki sınırlarının güvenliğini devam ettirmiştir. DP iktidarında Van Gölü 

Havzası’nda diğer dönemlerden farklı olarak İran ile sınır kaçakçılığı meseleleri daha 

çok gündemde yer bulmuştur. 

1.1.2.1. Kaçakçılık Alanında Yapılan Faaliyetler ve Harcamalar  

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin önemli güvenlik sorunlarından biri 

hiç şüphesiz kaçakçılık faaliyetleridir. Bu konuyla alakalı gerekli tedbir ve önlemler 

alınmaya çalışılmış olsa da Suriye, Irak ve İran hudutlarından ülkemize birçok farklı 

ürün yasa dışı yollardan getirilerek ülkemizde kaçakçılığı yapılmıştır. Bu ürünlerin 

başında afyon, tütün, çay, küçükbaş hayvan, kumaş, halı, kına, kahve ve bilumum eşya 

gelmektedir. Bu durum sadece güvenliğimizi değil aynı zamanda milli gelirimizi ve 

iktisadımızı da olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bu minvalde Van ilinde 27 Mayıs 1953 yılında şeker sandığı içerisinde 100 

kilo tütün ele geçirilmiştir167. Bu dönemde Bitlis’in Kurtalan istasyonunda yapılan 

aramalar sonrasında bilumum kaçak eşya tespit edilirken168 şehir merkezinde de 8 kilo 

200 gram kaçak tütün ele geçirilmiştir169. 1954 yılında Van’da 41 kilo ağırlığında 

ipekli kumaşa el konulmuştur170. Bitlis’te ise bu dönemde güvenlik güçlerinin takibi 

sonrasında 12.000 deste kaçak sigara kâğıdı yakalanmıştır171. Bu durum Bitlis’te tütün 

tarımının Van vilayetinden daha önde olmasından kaynaklanmaktadır.  

 Bu düşünceyi doğrular nitelikte 1955 senesinde Bitlis’in İnönü mahallesinde 

yapılan arama sonrasında 1.200 adet sigara kâğıdı ile 55 kilo tütün ele geçirilirken,172 

aynı dönemde 157 kilo tütün Duhan Karakolu Jandarma ekipleri tarafından 

yakalanmıştır173. 1956 yılında Bitlis’in Simek nahiyesinde 230 kilo tütün ile 600 defter 

kaçak sigara kâğıdı ele geçirilmiştir174. Bu dönemde Van’da ise vapur iskelesinde 

                                                           
167 Van Sesi, 29 Mayıs 1953. 
168 Van Sesi, 12 Şubat 1953. 
169 Yeşil Bitlis, 8 Aralık 1953. 
170 Van Sesi, 8 Haziran 1954. 
171 Yeşil Bitlis, 20 Şubat 1954. 
172 Yeşil Bitlis, 20 Mayıs 1955. 
173 Yeşil Bitlis, 19 Kasım 1955. 
174 Bitlis, 20 Kasım 1956. 
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yapılan aramalarda fasulye çuvalları arasında 250 kilo tütün ve 5 adet kaçak halı tespit 

edilmiştir175.  

1957 yılında ise Van emniyet güçlerinin yapmış olduğu baskın sonrasında 6 

teneke ve 1 çuval içerisinde 117 adet kına yakalanmıştır176. Aynı dönemde Bitlis’in 

Simek nahiyesinde 57 kilo tütün yakalanarak suçlular tevkif edilirken177 Tatvan’da 

emniyet mensupları tarafından merkezde 17 kilo 500 gram,178 Zeydan mahallesinde 

de 19 kilo tütün ele geçirilmiştir179. Bu dönemde Simek nahiyesinde 110 ve 35 kilo 

ayrı ayrı olmak üzere toplam 145 kilo tütün,180 Kurtalan istikametinde yapılan arama 

sonrasında parçalar halinde 20 kilo afyona el konulmuş ve suçlular adalete teslim 

edilmiştir181. Bitlis ve Tatvan tütün kaçakçılığıyla tekrardan gündemdeki yerini 

korumuştur. 

 1958 yılında Van’ın Gürpınar kazasında 116 kilo ham afyon,182 Başkale 

kazasında bilumum kaçak eşya,183 Özalp kazasında 3 kilo 800 gram ham afyon184  ve 

Muradiye kazasında da 30 kilo afyon ele geçirilmiştir185. Özellikle Bitlis tütün 

kaçakçılığıyla gündeme gelirken Van vilayeti uyuşturucu kaçakçılığı ile anılmaktadır.  

Bu dönemde Bitlis’te Tekel memurları tarafından 12 Mart’ta bilumum 

yakalanan kaçak eşyalar müsadere altına alınmıştır186. Merkeze bağlı Avih 

mahallesinde bir miktar kaçak tütün tespit edilirken187 Tatvan’dan Van’a götürülmeye 

çalışılan 82 kilo esrara el konulmuştur. Suçluların evinde yapılan aramada da 9 kilo 

tütün müsadere altına alınmıştır188. Aynı dönemde Muş’tan Van’a gitmekte olan bir 

araç Norşin nahiyesinde durdurularak aranmış ve 16 kilo 500 gram afyon ele 

geçirilmiştir189. Ayrıca daha sonra emniyet güçleri tarafından aramalarda yine Norşin 

                                                           
175 Yeşil Bitlis, 25 Ocak 1956. 
176 Dideban, 28 Aralık 1957. 
177 Bitlis, 31 Ocak 1957; Yeşil Bitlis, 31 Ocak 1957. 
178 Bitlis, 3 Nisan 1957. 
179 Yeşil Bitlis, 10 Nisan 1957. 
180 Bitlis, 24 Nisan 1957. 
181 Bitlis, 29 Mayıs 1957; Yeşil Bitlis, 29 Mayıs 1957. 
182 İkinisan, 6 Ocak 1958. 
183 İkinisan, 7 Ocak 1958. 
184 İkinisan, 9 Ocak 1958; Yeşil Bitlis, 10 Ocak 1958. 
185 İkinisan, 29 Ağustos 1958. 
186 Dideban, 13 Mart 1958. 
187 Dideban, 12 Nisan 1958. 
188 Yeşil Bitlis, 14 Nisan 1958. 
189 Dideban, 16 Eylül 1958. 
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nahiyesinde 35 kilo 500 gram afyon ele geçirilmiştir190. Bu dönemde Bitlis merkezinde 

emniyet mensupları tarafından ayrı ayrı zamanlarda yapılan aramalarda 17 kilo ham 

afyon,191 bilumum kaçak eşya,192 10 kilo afyon193 ve 4 kilo 800 gram ham afyon tespit 

edilerek müsadere altına alınmıştır194. Bitlis’in coğrafi ve iklim özelliklerinden ötürü 

daha çok kaçakçılık faaliyetlerinde tütün maddesi ön plana çıktığı sıklıkla 

görülmektedir. 

1959 yılında ise Van’ın Özalp kazasının Karahisar nahiyesinde 6 Ağustos 

tarihinde 43 kilo 900 gram ham afyon yakalanarak müsadere altına alınmıştır195. 

Emniyet güçlerinin yol kontrolleri sırasında 19 Ağustos’ta yapılan aramada 8 kilo 

afyon yakalanmıştır196. 22 Ekim tarihinde Van’dan Başkale’ye gitmekte olan bir 

kamyonda yapılan arama sonrasında 158 kilo ham afyon ele geçirilmiştir. 23 Ekim’de 

Başkale kazasında 3 İranlı kaçakçı197 ile yine aynı tarihte Özalp’in Saray nahiyesinde 

6 İranlı ve bir Türk tebaalı kaçakçılar yanlarındaki bilumum eşyalarla beraber 

yakalanmıştır198. Van merkezde bulunan bir lokantada 25 Ekim tarihinde yapılan 

arama sonrasında 6 kilo 600 gram ham afyon ele geçirilirken, 29 Ekim tarihinde ise 

Gevaş Jandarma ekipleri tarafından bir kamyonda 166 kilo 550 gram ham afyon 

yakalanmıştır. Yine aynı tarihlerde Van’ın Şerefiye mahallesinde bir evde 13 kilo ham 

afyon ele geçirilmiştir199. Van’da 1959 yılında 1 tona yakın yaklaşık 1 milyon liralık 

afyon yakalanırken bu suçtan ötürü 28 suçlu tevkif edilmiştir200. Tüm bu haberler 

doğrultusunda Van’da uyuşturucu kaçakçılığının yaygın olduğu görülmektedir.  

Bu dönemde Bitlis’te ise Diyarbakır’dan Bitlis’e gelen bir otomobil içerisinde 

13 Ocak’ta 7 kilo 500 gram afyon ele geçirilmiştir201. Emniyet mensupları tarafından 

bir arabada yapılan arama sonrasında 18 Ocak’ta 76 kilo afyon yakalanmıştır202. 

Jandarma mensupları tarafından 24 Ocak tarihinde Adilcevaz’da bilumum kaçak eşya 

                                                           
190 Dideban, 24 Eylül 1958. 
191 Dideban, 26 Eylül 1958. 
192 Dideban, 8 Ekim 1958. 
193 Yeşil Bitlis, 10 Ekim 1958. 
194 Dideban, 5 Aralık 1958. 
195 İkinisan, 10 Ağustos 1959. 
196 İkinisan, 21 Ağustos 1959. 
197 İkinisan, 29 Ekim 1959. 
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201 Dideban, 14 Ocak 1959. 
202 Yeşil Bitlis, 19 Ocak 1959. 
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yakalanarak müsadere altına alınmıştır203. 5 Şubat tarihinde şehir merkezinde bulunan 

bir otelde jandarma mensubu bir asteğmenin bavulunda 8 kilo 200 gram afyon 

yakalanmıştır204. Yine şehir merkezinde emniyet güçleri tarafından 7 Şubat’ta 12 kilo 

500 gram afyon ele geçirilmiştir205. Ahlat’ta jandarma ekiplerince 100 kilo afyon 

yakalanarak müsadere altına alınmıştır206. 8 Mayıs’ta şehir merkezinde at arabasına 

yüklü 100 kilo tütün yakalanmıştır207. Jandarma ekipleri tarafından 17 Kasım tarihinde 

yedi katır yükü kaçak tütün ele geçirilmiştir208. Bu durum Bitlis’te uyuşturucu 

kaçakçılığının yanında tütün kaçakçılığının da önemli bir yer tuttuğunu 

göstermektedir. 

1960 yılında Van’ın Şabaniye mahallesinde bir evde yapılan arama sonrasında 

bilumum eşya yakalanmıştır209. Özalp’te 6 Şubat tarihinde huduttaki hayvanlarımız 

İran tarafına kaçırılmaya çalışılmışsa da Jandarma kuvvetlerimiz tarafından büyük bir 

bölümüne engel olunurken küçük bir bölümünü kaçırmaya muvaffak olmuşlardır210.  

Erciş’te 17 Nisan tarihinde bir pikapta yapılan arama sonrasında 51 torba içerisinde 

303 kilo afyon ve iki tabanca ele geçirilerek yakalanan sanıklar adalete teslim 

edilmiştir211. Bu dönemde Bitlis’in Kurtalan nahiyesinde jandarma mensupları 

tarafından bir evde yapılan arama sonrasında bilumum kaçak eşyaya el 

konulmuştur212. Tatvan kazasında 23 Şubat’ta 15 kilo afyon emniyet güçleri tarafından 

ele geçirilmiştir213. Şehir merkezinde emniyet mensupları tarafından şehir ve yollarda 

yapılan arama neticesinde 7 kişi büyük miktarda kaçak eşya ile birlikte 

yakalanmıştır214. Jandarma ekiplerince merkeze bağlı Çukur nahiyesi Mişkan köyü 

mıntıkasında bir mağarada 460 kilo afyon, 8 adet silah ve 1 adet otomatik tabanca ele 

geçirilmiştir215. Özellikle bu dönemde kaçakçılık faaliyetlerinin uyuşturucu alanında 

yaygınlaştığını söylememiz mümkündür.  

                                                           
203 Dideban, 26 Ocak 1959. 
204 Yeşil Bitlis, 6 Şubat 1959; Dideban, 6 Şubat 1959. 
205 Dideban, 9 Şubat 1959. 
206 Dideban, 19 Şubat 1959. 
207 Yeşil Bitlis, 9 Mayıs 1959. 
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Bu durum karşısında hükümet bazı tedbirler alarak216 1932 yılında kabul edilen 

“Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun”da217 bazı değişiklikler yapma gereksinimi 

duymuş ve bir kanun layihası hazırlamıştır. Buna göre218; 

1) Gümrük kaçakçılığı yapanlar kaçırdıkları eşyanın bedelinin iki misliyle 

cezalandırılacak ve ihracatçı vesikası elinden alınarak o işten men edilecektir. 

2) Beyannamede zikredilen kaliteden başka bir kalitede çıkan mal müsadere 

olunacak ve beyanname sahibi 18 ay hapis ile tecziye edilecektir. 

3) İhracı yasak eşyayı çıkarmaya teşebbüs edenlerin malları müsadere 

olunacak. Kaçak eşyanın bedelinin iki misli para cezası ile cezalandırılacak ve 

1 buçuk sene sürgün veya mahkûm olacaktır. 

4) Kaçakçılığı ihbar edenlere veya kaçakçıların yakalanmasında yardımı 

dokunanlara ele geçirilen eşyanın %50’si nispetinde para ikramiyesi 

verilecektir. 

Ayrıca ilgili bakanlık tarafından afyon kaçakçılığına ait kanun maddelerini 

değiştiren bir tasarı hazırlanmış ve bu bağlamda daha önceden afyon kaçakçılarına 

verilen ceza 3 aydan başlamakta iken yeni tasarıyla bu ceza 5 yıldan başlatılmıştır219. 

Hükümet cezaları arttırma yoluyla kaçakçılığı önlemeye çalışmıştır. 

Bunun yanı sıra 29 Temmuz 1959 tarihli 7368 sayılı kanunu’nun 403, 404 ve 

406’ıncı maddelerine göre220;  

1) Uyuşturucu madde ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç 

veyahut bu fiillere teşebbüs edenler 10 seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis 

cezası ile cezalandırılacaktır. İstihsal mıntıkaları dışında ve polis teşkilatı 

bulunan kaza merkezlerinden birinde infaz edilmek ve bu müddet içinde 

emniyet umumiye nezareti altında bulundurmak üzere 3 seneden 5 seneye 

kadar sürgün cezasına çarptırılacaktır. Ayrıca uyuşturucu maddelerin her gram 

ve küsuru için 10 lira ağır para cezası ile cezalandırılır. Şu kadar ki 

hükmedilecek para cezası 1000 liradan aşağı olamaz. 
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2) Uyuşturucu maddeleri memleket içine ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak 

satanlar, satışa arz edenler, satın alanlar, yanında yahut başka bir yerde 

bulunduranlar, bu maddeleri parasız devredenler veya devralanlar, sevk veya 

nakledenler ve bunların alınıp satılmasına, devrine veya her ne suretle olursa 

olsun tedarikine vasıta olanlar 5 seneden az olmamak üzere ağır hapis cezası 

ile cezalandırılacaklardır. İstihsal mıntıkaları dışında ve polis teşkilatı bulunan 

kaza merkezlerinden birinde infaz edilmek ve bu müddet içinde emniyet 

umumiye nezareti altında bulundurmak üzere 2 seneden 5 seneye kadar sürgün 

cezasına çarptırılacaktır. Ayrıca uyuşturucu maddelerin her gram ve fazlası için 

10 lira ağır para cezası ile cezalandırılır. Şu kadar ki hükmedilecek para cezası 

500 liradan aşağı olamaz. Yukarıdaki bentlerde yazılı olan cürümleri işlemek 

maksadıyla teşekkül vücuda getirenlere 5 seneden az olmamak üzere ağır hapis 

cezası verilir.  

3) Yukarıda yazılı cürümler bu cürümleri meslek, sanat veya maişet vasıtası 

haline getirenlere aralarında anlaşma ve irtibat olmaksızın iki veya daha ziyade 

kimseler tarafından toplu olarak işlenirse hükmolunacak cezalar yarı nispetinde 

arttırılır.  

4) Bu cürümler her nevi nakil vasıtalarında veya umuma açık yerlerde, 

bunların sahip ve müstahdemleri veya memuriyet vazife ve nüfuzunu suistimal 

suretiyle memur ve müstahdemler tarafından işlenirse ilgili madde 

bentlerindeki müebbet hapis cezası idam cezasına çevrilir.  

Bu tedbirlerin yanı sıra vilayetlerde Valilikler tarafından da birtakım tedbirler 

alınmıştır. Bunları da şöyle sıralayabiliriz221;   

1) Şehir, kasaba, köyler, yollarda ve kırlarda gece ve gündüz kaçakçılık 

suçlarını haber almak, aramak, takip etmek, her türlü baskın ve aramaları ve 

tahkikatı yapmak üzere motorlu, atlı veya yaya ekipler teşkil olunmuştur.  

2) Vapur iskelelerinde, uçak meydanında gelen giden yolcuların hüviyetleri 

esaslı surette tetkik olunarak yerli ve yabancı bütün şüpheli şahıslar hakkında 

gereken kanuni muamele yapılacaktır. 

                                                           
221 İkinisan, 21 Ağustos 1959. 
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3) Motorlu vasıtalar ile atlı ve yaya olarak Van’a gelen yerli ve yabancı bütün 

şüpheliler üzerinde gerekli tetkikler ve icap eden arama ve muamele 

yapılacaktır. 

4) Bütün otel, han, sinema, kahvehane, garaj, kulüp, gazino, lokanta, genel ev 

ve benzeri yerler ile yollarda ve kırlarda gece gündüz kontroller yapılarak 

yabancılar ve durumu şüpheli olanlar hakkında gereken muamele yapılacaktır. 

5) Şahıslar üzerinde, evlerde, bilumum ticaret haneler ile depo, ambar ve 

benzeri yerlerde usulüne uygun olarak belirsiz zamanlarda sık sık kaçak eşya, 

ham afyon ve 6136 sayılı kanun gereğince yasak silah aramaları yapılacaktır. 

6) Boş veya dolu her türlü nakil vasıtaları zabıtanın lüzum göreceği her zaman 

ve her yerde aramaya tabi tutulacaktır.  

7) Bu tedbirlerden başka, zabıta kuvvetleri ilgili kanunların vermiş olduğu 

salahiyetleri kullanabileceklerdir.  

Böylece DP döneminde hükümet yeni kanunlar ile kaçakçılık faaliyetleriyle 

uğraşanları caydırmaya çalıştığı gibi valilikler tarafından da alınan tedbirlerle bu 

faaliyetler engellenmeye çalışılmıştır. 

1951-1955 yılları arasındaki güvenlik harcamaları aşağıdaki tabloda yer aldığı 

gibidir222.   

 Nüfus Ödenek TL Yüzde % Kişi Başı TL 

Bitlis 88.634 2.241.986.34 0.59 25.29 

Van 145.944 10.752.178.78 2.85 73.67 

Ağrı 155.455 2.828.548.83 0.75 18.20 

Kars 410.236 4.857.138.01 1.29 11.86 

Hakkâri 44.207 3.569.913.09 0.95 80.75 

Doğu ve Güneydoğu İlleri 

Toplamı 
3.577.701 77.679.872.67 20.62 20.14 

Diğer İller Toplamı 17.369.487 299.129.321.88 79.38 17.50 

Türkiye Geneli  20.947.188 376.809.194.55 100.00 17.99 

Tablo 2: 1951-1955 Yılları Arasındaki Güvenlik Harcamaları 

Güvenlik harcamalarında Türkiye’nin genel ortalamasında kişi başına düşen 

miktar 17.99 TL iken doğu illerinde bu oran 20.14 TL’ye çıkmıştır. Bu dönemdeki 

kamu harcamalarının tutarı, doğu iller genelinde %20.62 iken 1946-1950 döneminde 

%21.82 olarak göze çarpmaktadır. Bu durum bize doğu illerinde güvenlik ve asayiş 

                                                           
222 Tablo DİE 1950 Yılı Nüfus Sayım Sonuçları ile Aşgın, a.g.e., 132 yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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alanında yapılan kamu harcamalarının bir önceki döneme göre iller ortalamasında 

azaldığını göstermektedir. Ancak Hakkâri ve Kars illerinde harcamalar azalırken, 

Bitlis, Van ve Ağrı illerinde harcamalar artmıştır. Doğu illeri içerisinde en yüksek 

miktarın Van Gölü Havzası ve çevresine aktarıldığı görülmektedir. Bununla beraber, 

Van Gölü Havzası’nı çevreleyen Van ve Bitlis illerinde kişi başına düşen harcama 

miktarı TL cinsinde artmış olsa da yüzdelik dilim incelendiğinde düşüş görülmektedir. 

Bu durum doğu ve güneydoğu illeri dışında kalan diğer illerdeki artış ile alakalıdır. 

1956-1960 yılları arasındaki güvenlik harcamaları tablo 3’de yer aldığı 

gibidir223.   

 Nüfus Ödenek TL Yüzde % Kişi Başı TL 

Bitlis 111.187 4.633.263.99 0.51 41.67 

Van 175.250 20.693.518.28 2.27 118.08 

Ağrı 181.348 5.920.714.66 0.65 32.65 

Kars 487.844 9.847.016.59 1.08 20.18 

Hakkâri 54.824 8.620.366.23 0.94 157.24 

Doğu ve Güneydoğu İlleri 

Toplamı 
4.137.173 224.100.693.21 24.56 50.05 

Diğer İller Toplamı 19.927.590 688.415.663.46 75.44 34.83 

Türkiye Geneli  24.064.763 912.516.356.67 100.00 37.92 

Tablo 3: 1956-1960 Yılları Arasındaki Güvenlik Harcamaları 

1956-1960 yılları arasında güvenlik harcamaları incelendiğinde kişi başına 

düşen miktar doğu illerinde ortalama 50.05 TL iken bu oran Türkiye’nin genel 

ortalamasında 37.92 TL olmuştur. Bu dönemdeki güvenlik harcamalarının tutarı, doğu 

illeri genelinde %24.56 iken 1951-1955 döneminde %20.62 olmuştur. Bu durum bize 

doğu illerinde güvenlik ve asayiş alanında yapılan kamu harcamalarının bir önceki 

döneme göre iller ortalamasında arttığını göstermektedir. Bununla beraber doğu 

illerindeki tüm illerde yüzdelik dilim bakımından düşüş gözlemlenirken, TL cinsinde 

artış dikkati çekmektedir. Ayrıca Türkiye genelinde asayiş alanındaki kamu 

harcamalarının 4/1’i doğu illerine aktarılmıştır. Daha önceki dönemlere göre güvenlik 

yatırım ve harcamalarının doğu illerinde özellikle de Van Gölü Havzası’ndaki artışın 

sebebi olarak eşkıyalık ve kaçakçılık faaliyetlerinin bu dönemdeki artışını 

gösterebiliriz.  

 

                                                           
223 Tablo DİE 1955 Yılı Nüfus Sayım Sonuçları ile Aşgın, a.g.e., 133 yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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1.2. Bayındırlık Alanında Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

Yeni devletin kuruluş sürecinde İzmir İktisat Kongre’si bayındırlık 

politikalarına büyük bir ivme kazandırmıştır224. Bu süreç 1929 Dünya Ekonomik Krizi 

ile devletçi bir yapıya bürünmüştür. Devletçilik ilkesiyle beraber hükümet, 1930-1933 

yılları arasında ekonomik meselelere yön vermiş ve yine ekonomi de dâhil olmak üzere 

birçok konuda incelemeler gerçekleştirmiştir. Bu incelemeler sonrasında 1934 yılında 

I. Beş Yıllık Sanayi Planını (BBYSP) uygulamaya koymuştur225. Bu dönemde çeşitli 

bankaların kurulması, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması ve BBYSP, ülke 

genelinde olduğu kadar bölge sanayisinin de canlanmasında önemli bir unsur 

olmuştur. Sanayi planı uygulaması Sümerbank’a verilirken, planda yer alan 

projelerden ikisi Doğu Anadolu’yu kapsamaktaydı. Bu projeler 1936 yılında birisi 

Malatya’da birisi de Bitlis’te olmak üzere iki tane sigara fabrikası kurulmasıydı. 

Ayrıca bu dönemde Van Gölü Havzası’nda 1934 yılında “Van Gölü İşletme İdaresi” 

kurulmuştur226. Böylece ülke genelinde olduğu gibi ekonomik anlamda havzayı 

kalkındıracak yatırımlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  

Ülke içerisinde kısa sürede önemli başarılar elde eden BBYSP227 daha 

bitmeden 1936 yılında Ankara’da “Endüstri Kongresi” tertip edilerek İkinci Beş Yıllık 

Sanayi Planı (İBYSP) hazırlanmaya başlandı228. 1938 yılında da İBYSP resmen 

yürürlüğe girerek uygulamaya geçildi229. Ancak iklim şartlarının olumsuz etkisi, 

teknik ve idari personel ile sermaye, pazarlama, kredi ve ulaşım ağının yetersizliği ile 

hükümet politikalarının bölgenin ihtiyaçlarına cevap verememesi Doğu Anadolu ile 

Van Gölü Havzası’nda istenilen sanayi gelişiminde en büyük engel olmuştur230. Bunun 

                                                           
224 Ayşe Afetinan, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat – 4 Mart 1923, Ankara, 1982, 25-26; Ahmet Gündüz 

Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi 1923-İzmir, Haberler, Belgeler, Yorumlar,  Ankara, 1968, 331-332. 
225 Ayşe Afetinan, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 1933, Ankara, 

1972, 13. 
226 Rahmi Doğanay, “1930-1945 Dönemi Doğu Anadolu’da Uygulanan Sanayi Politikaları”, Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 2, Temmuz 2000, 224.  
227 M. Gökhan Polatoğlu, “İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1938-1942), Atatürk Dergisi, 6, 1, Temmuz 

2017, 58.  
228 Ayşe Afetinan, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Sanayi Planı 1936, Ankara, 1973, IX. 
229 Polatoğlu, a.g.m., 84. 
230 Doğanay, a.g.m., 225. 
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yanı sıra bu dönemde yine de havzada bayındırlık ve imar işleri alanında bazı olumlu 

gelişmeler yaşanmıştır231. 

Bu yönde 18 Şubat 1939 yılında Başvekâlet’e Birinci Umum Müfettişi Abidin 

Özmen tarafından gönderilen yazıda kaza merkezlerine atanan memurların konut 

sıkıntısı yaşadığı belirtilmiştir. Ayrıca bu yapılacak konutlar bölge halkı içinde örnek 

olacağı ve önemli bir bayındırlık hizmetini başlatacağı vurgulanmıştır. Abidin Özmen, 

konut sıkıntısının giderilmesi için maliyeti 3.000 liradan 200 adet evin yapılması 

gerektiğini ve bunun toplam maliyetin de 600.000 lira olduğunu yazısında dile 

getirmiştir. Bununla beraber Özmen’in gönderdiği yazıdaki 200 adet evin yaklaşık 

74’ü Van Gölü Havzası’ndaki Bitlis’in Tatvan, Mutki ve Hizan, Muş’un Malazgirt ile 

Van’ın Gürpınar, Başkale, Özalp, Muradiye, Gevaş ve Şıtak kazaları için 

istenmiştir232. Yapılması planlanan konutlar bölgedeki memur sayısının artmasını 

sağlayacağı gibi aynı zamanda havzadaki kamusal idari alanlarının genişlemesine de 

önemli bir katkı sağlayacaktır.  

II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber uygulanmak istenen İBYSP 

amacına ulaşamamıştır. Türkiye savaşın son dönemine kadar taraf olmamışsa da savaş 

yıllarında savaş ekonomisi uygulamak zorunda kalmıştır. Bir bakıma savaşmayan bir 

ülkede savaş ekonomisi uygulanmıştır. Her an savaşa hazır bir ordu için seferberlik 

ilan edilmiştir. Bu büyük ordunun beslenmek zorunda oluşu ve iş gücünün üretim 

alanından çekilip askere alınması ayrıca üretimi kendine yeterli seviyede olmayan bir 

ülkenin ithalatı kısıtlaması sonrasında karaborsanın yaygınlaşması ekonomiyi ciddi 

anlamda olumsuz etkilemiştir233. Uygulanan savaş politikası, Türkiye’yi fiili olmasa 

da dolaylı olarak etkisi altına alan savaşın getirdiği ekonomik sıkıntılar, bayındırlık 

faaliyet ve yatırımlarının azalmasına ve dönemin başbakanı Celal Bayar’ın hükümet 

programlarında dile getirilen yatırım arzularının gerçekleşmemesine sebep 

olmuştur234.  Tüm bu gelişmeler havzada yapılması planlanan yatırımları olumsuz 

etkilemiştir.      

                                                           
231 Kardaş, a.g.e., 153. 
232 BCA. 30.10.70.461.5. 
233 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), II, İstanbul, 2007, 367; Timur, Türkiye’de 

Çok Partili…, 19; Ceren Utkugün, İkinci Dünya savaşı yıllarında Türkiye’de Ekonomik Sıkıntıların 

Sosyal Hayata Etkileri (1939-1945), (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi), Afyonkarahisar, 2016, 469. 
234 N. Yücel Mutlu, Bayındırlık Bakanlığı Tarihi (8 Ekim 1848 – 31 Aralık 2004), Ankara, 2004, 311. 



42 
 

Yine de ekonomik sıkıntılara rağmen bayındırlık ve imar çalışmaları devam 

etmiş ve 1941 yılında bütün daireleri içine alacak şekilde Van merkezindeki hükümet 

konağı 617.000 lira keşif bedeliyle ihaleye açılmış ve inşaata başlanmıştır235. 

Bayındırlık Bakanlığı bu yıldan sonra havza içerisinde yer alan Şatak Hükümet 

Konağına 8.495 lira, Mutki Hükümet Konağına da 39.154 lira ödenek tahsis etmiştir. 

1943 yılının sonuna kadar Bayındırlık Bakanlığı, Van Gölü Havzası’nda bulunan 

Bitlis’in Mutki, Hizan ve Konut ile Van’ın Özalp, Gevaş, Başkale ve Şatak Hükümet 

konakları için toplam 308.584 lira harcama gerçekleştirmiştir236. Yapı ve imar işleri 

1944 yılı bütçesinden Van, Tatvan, Diyarbakır, Kurtalan, Baykan, Hakkâri, Erzurum, 

Malazgirt, Bingöl ve Karakoçan’da yapılan 37 memur evi ve apartmanı için 1.115.000 

lira harcanırken,237 Başkale Hükümet Konağı için de 48.897 lira keşif bedeliyle ihaleye 

çıkarılmış ve inşaata başlanmıştır238. Böylece hükümet savaş döneminde dahi ülkedeki 

imar faaliyetlerine önem vermiştir.   

Bunun yanı sıra 1944 yılında çıkarılan 4626 sayılı “Memur Meskenleri İnşası 

Hakkında Kanun” ile memurlar için lüzum görülen yerlerde mesken yapılmasına ve 

bu maksatla 25 milyon lirayı geçmemek şartıyla Maliye ve Nafia vekâletlerinin onayı 

ile ödenek verilmesi kararlaştırılmıştır239. Hükümetin muhtelif yerlerde çalışan 

memurlarına verdiği önemi açık bir şekilde belirten 4626 sayılı kanun sonrasında 25 

milyon liralık ödeneğe dayanarak yapılanlar haricinde, 1946 yılında 6 milyon liralık 

keşif bedeli üzerinden 286 evin inşaatına başlanmıştır240. Bununla beraber 1945 

yılında Tatvan memur evleri için 18.301 lira, Mutki memur evleri için ise 21.475 lira 

keşif bedeli ile ihale açılmıştır. 1946 yılında tekrar Mutki memur evleri için 13.793 

lira keşif bedeli ile ihale gerçekleştirilmiştir241.  

1946-1947 yılları arasındaki Recep Peker Hükümeti programında bayındırlık 

ve imar işleriyle ilgili şu ifadeler yer almıştır242: “Ankara’da ve doğu bölgelerimizde; 

bir taraftan, memurlarımızın ihtiyaçları karşılamak diğer taraftan da bu 

                                                           
235 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1946, 138. 
236 Kardaş, a.g.e., 266-267. 
237 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1945, 130. 
238 T.C. Nafia Vekâleti, Nafia Dergisi, 11, 1, Ağustos 1944, 91. 
239 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, 11, 3, Şubat 1945, 10. 
240 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1947, 135. 
241 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, 12, 1, Mart 1946, 102. 
242 Cumhuriyet, 15 Ağustos 1946; Mutlu, a.g.e., 327.  
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bölgelerimizdeki halkımıza iyi örnek olarak şehir ve kasabalarını yeni mahallelerle 

güzelleştirmek için başlanmış bulunan memur evleri yapımına sürekli olarak devam 

edeceğiz. Yurdumuzda yol meselesini esaslı bir iş olarak ele alacağız. Bu işi başarmak 

için ciddi ve programlı bir çalışma yapacağız.” 

1948-1949 tarihleri arasında görev yapan ikinci Hasan Saka Hükümeti 

döneminde memleketin imarı yönünde önemli bir adım atılarak 1948 Haziran’ında 

“Bina Yapımına Teşvik Kanunu” çıkarılmıştır. Bu kanun çerçevesiyle şehir ve 

kasabalarda imar sınırları içinde olup, ancak devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunup da kullanılmayan arsaların, evleri olmayanlara bedeli on yılda ödenmek 

koşuluyla verilmesi kararlaştırılmıştır243. Bu kanun ülkenin her yerinde muhtaç 

durumda olan kişilerin bir ev edinmesine olanak sağladığı gibi ödeme konusunda 

getirilen kolaylık da halkı bu iş için teşvik etmiştir. Ancak bu durumun ileride çarpık 

kentleşmeyi de beraberinde getirmesi kaçınılmaz olmuştur.   

Şemsettin Günaltay Hükümeti döneminde (1949-1950) savaş yıllarının 

getirdiği ekonomik sıkıntılar ve düzensizlik ile çok partili hayatın ortaya koyduğu 

sonuçlardan biri çarpık yapılaşmadır. Ruhsatsız yapılaşma şehir etrafındaki hazine 

arazilerinde oldukça yaygınlaşmıştır. Hükümet 1949 yılında Belediye Yollar ve Yapı 

Kanunu’nda değişiklik yaparak ruhsatsız yapıların yıkılmasını kararlaştırmışsa da bir 

netice alamamıştır244.  

Yine 1947 yılında ihale edilip 1948 yılında inşaatına başlanan Erciş, Patnos, 

Malazgirt ve Pervari hükümet konaklarının da 1949 yılında tamamlanması 

kararlaştırılmış,245 ancak tamamlanamayan Erciş, Patnos ve Malazgirt hükümet 

konaklarının 1950 yılına geçici taahhüde girişilmek suretiyle tamamlanmalarına, 

250.000 lirayı geçmemek şartıyla karar verilmiştir246.  

Bunun yanı sıra 22 Mayıs 1950’den 27 Mayıs 1960 yılına kadar iktidarda 

bulunan DP’nin hükümet programında bayındırlık ve imar konularıyla ilgili Başvekil 

Adnan Menderes şu açıklamalarda bulunmuştur247: “Ulaştırma ve bayındırlık 

                                                           
243 Mutlu, a.g.e., 331. 
244 Mutlu, a.g.e., 336. 
245 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Aralık 1948, 158. 
246 BCA. 30.18.1.2.120.78.20; T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Aralık 1949, 136.  
247 TBMM TD. IX/1, B. 3, (29.5.1950) 29. 
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işlerimize evvela ziraat ve milli ekonomi ile çok yakından alakalı mevzular olarak 

kıymet vermekteyiz. Sonra da ulaştırma ve bayındırlık sahalarındaki faaliyetleri 

memlekette iktisadi ve manevi bütünlüğü temin edecek mevzular olarak görmekteyiz. 

Ulaştırmada motorun süratli, kolay ve ucuz nakliyatı temin ettiği bu devirde bilhassa 

karayollarına ehemmiyet vereceğiz… Yapı ve imar işlerinde bugüne kadar devam eden 

lüks ve israf zihniyeti yerine zaruret halinde ancak ihtiyaçlara cevap verebilecek, mali 

yapımıza uygun mütevazı yapılar meydana getirme yoluna gidilecektir gerek Devlet 

hazinesinden ve gerekse diğer amme müesseselerince kati ihtiyaca ve iktisadi 

maksatlara karşılık olmayan inşaata müsaade etmeyeceğiz.” 

Bununla beraber 1951 yılında Van’ın Çatak, Gevaş ve Erciş ilçelerinde 

yürütülen memur evleri inşaatı, doğu memur evleri taahhüdüne dâhil bulunan 286 

lojman arasında yer almıştır248. Bu suretle 1952 yılında da doğu bölgesi memur evleri 

için 945.000 lira ödenek ayrılırken;249 1954 yılında Gevaş Hükümet Konağı için 

208.309 lira keşif bedeli ile ihale gerçekleştirilerek inşaatına başlanmıştır250. Özellikle 

doğu bölgesi için ayrılan ödenek DP iktidarının bölgedeki bayındırlık faaliyetlerine ne 

denli önem verdiğini göstermektedir.   

Adnan Menderes 1957 Kasım’ında kurduğu son hükümetin programında şu 

sözlere yer vermiştir251: “Ayrıca bir İmar Vekâleti kurma yolundayız. Çünkü 

şehirlerimizin ve köylerimizin imar ve ihyası vatanın bağrından gelen ve milletin 

ruhundan kopan bir emel ve hasret olarak önüne geçilmez bir zaruret haline gelmiş 

bulunuyor. Bu suretle başlamış bulunan imar ve inşa faaliyetine, şehircilik esaslarına 

uygun plânlara göre, müessir bir şekilde devam azmindeyiz. Bu itibarla bu işleri tedvir 

etmek üzere bir vekâlet kurulması yoluna gidilmiştir.” Ardından hükümetin kurulması 

ile birlikte İmar Bakanlığı olarak göreve başlayan yeni kuruluş, Mayıs 1958 yılında 

çıkarılan 3611 sayılı “Teşkilat ve Görev Kanunu” ile İmar ve İskân Bakanlığı olarak 

teşkilatlanmıştır252. Bayındırlık ve imar alanında önemli bir diğer konu da hiç şüphesiz 

depremlerdir. Özellikle 1939 yılı sonrasında ülke genelinde irili ufaklı birçok deprem 

                                                           
248 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/3-26 1451-1, 2. 
249 TBMM TD. IX/13, B. 49, (27.2.1952) 1017. 
250 BCA. 30.18.1.2.136.67.16. 
251 TBMM ZC. XI/1, İ. 10, (4.12.1957) 64. 
252 Mutlu, a.g.e., 360. 
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meydana gelmiştir253. 8 Haziran 1940 yılında Ahlat’ın Adilcevaz nahiyesinde vuku 

bulan depremde 8 ev yıkılırken, 8 evin de çökme ihtimali olduğu ve yine 65 evin de 

kısmen çatlaklarının bulunduğu bildirilmiştir. Hasarların telafisi için Bitlis’ten 200 

Ahlat’tan da 40 lira gönderilmiştir254. 

1941 yılında ilk olarak 19 Şubat tarihinde Şıtak kazasında bir yer sarsıntısı 

meydana gelmiş ancak herhangi bir zayiat olmamıştır255. İkinci olarak 11 Eylül 

tarihinde Van’ın Erciş kazasında tezahür eden ve Ağrı vilayetinde de hissedilen bir 

deprem meydana gelmiştir256. Deprem Kocapınar nahiyesindeki Aksıraf-Partak, 

Anzaf, Cançank, Pür ve Tarhatan köyleri ile Tımar nahiyesindeki Canik ve Tuzla 

köylerinde büyük hasar meydana getirmiştir257. Depremden iki gün sonra Türkiye 

Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından acil yardım tedbirlerinde kullanılmak 

üzere 1.000 lira ve barınma ihtiyaçları için de Erzurum’dan 500, Erzincan’dan da 80 

çadır acilen gönderilmiştir258. Ayrıca felaketzedelerin evlerini yeniden inşa ve tamir 

etmeleri için destek amacıyla evleri yıkılanlara 25 lira, kısmen zararı olanlara da hane 

başına 15 lira yardım yapılacağı bildirilmiştir259.  

Bununla beraber 20 Kasım 1945 yılında da Van’da orta dereceli bir deprem 

vuku bulmuş260 ancak asıl büyük deprem 1945 Aralık ayında meydana gelmiştir. Öyle 

ki Van’da iki katlı hiçbir ev sağlam kalmamıştır261. Kızılay Genel Merkezinden Van’a 

acil ihtiyaçlar için yeniden 20.000 lira ve 200 adet çadırla beraber toplam 1.000 adet 

çadır ile kâfi miktarda ilaç gönderilmiştir. Yine Bayındırlık Bakanlığı tarafından da 

yeniden 50.000 lira yardım yapılmıştır262. Bunların yanı sıra depremde zarar gören 

memur ve hizmetlilerin maaş ve ücretleri tutarında iki misli, emekli ve yetimlerin de 

aylıkları tutarından üç misli avans verilmesi kararlaştırılmıştır263. Ayrıca depremlerden 

                                                           
253 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1946, 138. 
254 BCA. 30.10.119.846.2. 
255 BCA. 30.10.119.846.36. 
256 BCA. 490.1.1585.445.2. 
257 BCA. 30.10.119.848.18; BCA. 30.10.119.848.17; BCA. 30.10.120.849.1. 
258 BCA. 30.10.179.235.4. 
259 BCA. 490.1.1585.445.2. 
260 BCA. 30.18.1.2.121.85.17. 
261 E. Lahn, “Van Mıntıkası Yer Sarsıntıları Hakkında Not”, Maden Teknik ve Arama Dergisi, 35, 35, 

1946, 127.    
262 BCA. 30.10.120.850.12. 
263 BCA. 30.18.1.2.109.69.1. 
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zarar gören vatandaşlar kazanç, hayvan, damga, bina, arazi ve yol vergisi, vb. ile resmi 

para cezalarının silinmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır264.  

Birinci Genel Müfettişliği 10 Aralık 1945 tarihindeki telgrafında Van’a yapılan 

yardımları şu şekilde sıralamıştır: Şimdiye kadar yüz metre küp kereste, elli çadır, yüz 

sandık çivi, toplanan yardım parasından 15.000 lira, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve 

Bitlis ilinden toplanan elli kadar işçi ve iki fen işleri memuru gönderilmiştir265. CHP 

Van teşkilatından 4 Şubat 1946 yılında gönderilen telgrafta ise Van iline yapılan 

yardımların kimden ve ne kadar olduğu şu şekilde sıralanmıştır: Kızılay, Bayındırlık 

Bakanlığı, Birinci Genel Müfettişlik, bazı il ve ilçelerden 180.000 lira, 100 metre küp 

kereste, on ton çivi, bin çadır gelmiştir266.  

1945 yılında Van’da yaşanan deprem sonrasında yaklaşık 187 ev yıkılırken 

2279 bina da hasar meydana gelmiştir. Depremde en çok zarar gören Van merkezine 

yaklaşık 250.000 lira gönderilerek, daire ve barakalar ile halkın iskânı için muvakkat 

baraka ve zeminliklerin yapılması sağlanmıştır267. Yaşanan tüm afet olayları sonrası 

hükümetler tarafından eldeki imkânlar ölçüsünde yapılan yardımlarla halkın bir nebze 

olsun yarası sarılmaya çalışılmıştır.  

1946 yılında Van’daki Hükümet konağının yapımı, Cumhuriyet ilkokulunun 

yapımı, Cumhuriyet meydanı tanzimi ve su işleri gibi işler Bayındırlık Bakanlığının 

programına alınmış ve inşaatlarına başlanmıştır268.  

1939 yılından başlayarak 1946’ya kadar aralıklarla vuku bulan depremler Van 

Gölü Havzası’nda doğrudan ve dolaylı olarak birçok insanın hayatını kaybetmesine 

neden olmuştur. Bunun yanı sıra havza genelinde bayındırlık ve imar faaliyetlerini de 

olumsuz yönde etkilemiştir. Depremler devletin bölgeye gönderdiği yardım ve 

harcamaları artırırken, ülke ve bölge genelinde yaşanan malzeme sıkıntısı da havzanın 

gelişimini güçleştirmiş ve imarını geciktirmiştir.  

                                                           
264 BCA. 30.18.1.2.121.85.17; BCA. 30.18.1.2.117.64.6. 
265 BCA. 30.10.120.850.12. 
266 BCA. 490.1.1586.471.1. 
267 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1946, 138. 
268 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1947, 160. 
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1.2.1. Karayolları ve Köprüler Alanında Yapılan Kamu Yatırımları ve 

Harcamaları  

Cumhuriyet ilan edildiğinde Osmanlı Devletinden ulusal sınırlarımız içinde 

Türkiye Cumhuriyeti’ne 13.900 km’si stabilize şose ve 4.450 km’si de toprak olmak 

üzere toplam 18.350 km yol ve 94 adet köprü intikal etmişti269.  

Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyılda yaşadığı iç ve dış olaylar karayollarını 

olumsuz etkilemiştir. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda ulaşım imkânları, ülke 

ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktaydı. Yolsuzluk ve taşıma araçlarının azlığı ülkenin 

en önemli sorunları arasında yer almıştır270.  Bu sebeple daha Cumhuriyet ilan 

edilmeden önce toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde, iktisadi ve siyasi bağımsızlığın 

gerçekleşebilmesi için ulaşım ağının önemi üzerinde durulmuştur. Böylece kongre de 

alınan kararlar, bayındırlık ve imar alanında çıkarılacak kanunlarda ve yapılacak 

işlerde yol gösterici olmuştur. 

Özellikle 1929 yılında Dünya Ekonomik Buhran, ülke genelindeki il özel 

idareleri ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir. Özel idareler toplanan yol vergisini 

tamamen yol işlerine harcamamaları ve halkın vergi ödeme güçlüğü çekmesi yol 

çalışmalarını olumsuz etkilemiştir271. Halkın vergi ödeme gücüğü çekmesi üzerine 

hükümet “Şose ve Köprüler” kanununda 25.07.1931 yılında yayınlanan 1882 sayılı 

kanunla düzenlemeye giderek bedeni yükümlülük 10-12 günden 6-8’e, bedeli 

yükümlülük ise 8-10 liradan 4-6 liraya indirilmiştir272.  

İl özel idarenin yaşadığı ekonomik sıkıntı Van Gölü Havzası’nda da kendini 

hissettirmiştir. Öyle ki Van – Bitlis yolu üzerinde bulunan 101 adet köprü ve menfez 

inşası 115.000 liraya ihale edilmiş ancak Nafia Vekâleti emrindeki şose ve köprüler 

tahsisatından mezkûr vilayet hususi idaresine 40.000 lira gönderebilmiştir273. Daha 

sonra yine Nafia Vekâleti tarafından köprülerin inşası için 30.000 lira vilayet hususi 

                                                           
269 Karayolları Genel Müdürlüğü, Dün, Bugün, Yarın…, 9. 
270 Yıldırım, a.g.e., 36. 
271 Şen, a.g.e., 75-76. 
272 TBMM ZC. IV/3, İ. 35, (25.7.1931) 381. 
273 BCA. 30.18.1.2.8.8.9. 
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idaresine gönderilmiştir274. Bu durum ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartları 

apaçık ortaya koymaktadır.   

Bu dönemde Van Gölü Havzası’ndaki yol ve köprü çalışmalarında, 

ödeneklerin yetersiz olması, coğrafi koşullar sebebiyle karşılaşılan zorluklar, 

bölgedeki asayiş ve güvenlik sorunu ile nüfus azlığı, yol yapım çalışmaları için gerekli 

olan teknik malzemelerdeki yaşanan sıkıntılar çalışmaların istenilen seviyeye 

ulaşmamasında etkili olmuştur. Özellikle hükümetlerin en önemli ulaşım aracı olarak 

demiryollarını görmesi ve karayollarını ikinci plana atması da bunda etkili olmuştur.    

1937 yılında ise Birinci Umum Müfettişi Abidin Özmen, Van Gölü 

Havzası’nın diğer bölgelerle bağlantısını sağlayacak bazı yol ve köprülerin 

yapılmasını umumi bütçeden yardımla Nafia Vekâletinden talep etmiştir. Bunlar275; 

1) Diyarbakır-Silvan-Pisyar-Ziyaret-Bitlis ve Tatvan yolu, 

2) Van-Hoşap-Başkale-Çölemerik yolu, 

3) Ziyaret-Siirt-Bervari yolu, 

4) Bu yollar üzerinde rast gelecek köprüler ile mevcut köprülerin tamiri, 

5) Bölgemizin münasip görülecek yerinden bir şose ile Erzurum’a 

bağlanması. 

Böylece başta asayiş ve güvenlik olmak üzere havzanın ticaret, ekonomik ve 

sosyo-kültürel acıdan kalkınması amaçlanmıştır. 

1939 yılında Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girme ihtimaline karşı savaşın 

hemen öncesinden başlayarak 1946 yılına kadar ülke savunması açısından büyük 

önem taşıyan karayolu çalışmalarına ağırlık verilmesi görüşü benimsenmiştir. Bu 

bağlamda arka arkaya birçok yol planı ve programı hazırlanmıştır. Ancak bu dönemde 

savaş koşullarına bağlı olarak Türkiye’nin değişen dış politika ilişkileri, askeri 

stratejileri ve kalkınma tercihlerinin sürekli farklılık göstermesi yol plan ve 

programlarının kısa sürede değişikliklere uğramasına neden olmuştur276.  

II. Dünya Savaşı tüm Türkiye’de olduğu gibi Van Gölü Havzasına yapılacak 

devlet yatırımlarını olumsuz etkilemiştir. Ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Van 

                                                           
274 BCA. 30.18.1.2.14.67.14. 
275 BCA. 30.10.70.461.1. 
276 İlhan Tekeli-Selim İlkin, Cumhuriyet Harcı, III, İstanbul, 2004, 390. 
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Gölü Havzası’nda da yol ve köprü çalışmaları askeri istekler doğrultusunda 

gerçekleştirilmiştir. 1940 senesinde Nafia Vekâleti, Siirt-Kurtalan-Bitlis-Tuğ yolunun 

Siirt-Kurtalan-Haydar Köprüsü kısmını 300 iş günü olmak üzere 796.310 lira bedel ile 

ihale etmiştir. Ancak Genelkurmay Başkanlığı, Nafia Vekâleti Şoseler ve Köprüler 

Reisliğine 2 Ağustos 1940 tarihinde bir yazı göndererek Haydar Köprüsünden ileriki 

kısımlarının da yapılması önemle istemiştir. Bu yeni yolun ve devam eden yolun 

maliyeti yaklaşık olarak 1.750.000 lira olarak hesaplanmıştır. Bu maliyet Nafia 

Vekâletinin bütçesini aştığından dolayı 1941 yılı devlet bütçesi ile karşılanması 

kararlaştırılmıştır277. Özellikle yol ve köprü çalışmaları yapılırken askeri isteklerin 

dikkate alınmasının ana nedeni, ülkenin her yönüyle savaşa hazır olma gayesinin 

güdülmesidir.  

Van Gölü Havzası’nda 1941 yılında Van’da 23 km yol ve 13 menfez inşa 

edilirken 4 köprü de onarılmıştır278. 1942 yılında Genelkurmay Başkanlığının talebiyle 

Diyarbakır-Cizre demiryolunun son istasyonu olan Kurtalan’ı, Siirt ve Bitlis 

Vilayetlerine bağlayan Kurtalan-Siirt ve Haydar Köprüsü ile Başur Köprüsü yollarının 

üçüncü kısım inşası 845.000 lira keşif bedeliyle ihale edilmiştir. Bu yolun birinci kısmı 

1940 yılında 800.311 lira, ikinci kısmı 1941 yılında 380.000 lira ve üçüncü kısmına da 

1942 yılında 845.000 lira olmak üzere toplam 2.025.311 lira keşif bedeliyle ihale 

edilmiştir279. Üçüncü kısım yol, mukavelenin 4. maddesi gereğince 30 Kasım 1942 

yılında tamamlanması gerekmekteydi. Ancak işçilerin ekmeklik un ihtiyacının 

karşılanamaması, kamyon ve akaryakıt tedariklerinin temin edilememesi gibi 

sebeplerden dolayı yolun tamamlanma süresi 31 Ağustos 1943 gününe kadar 

uzatılmıştır280. Bu durum çalışmaların ne denli zorluklar içerisinde yürütüldüğünü 

gösterdiği gibi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma da ayna tutmaktadır.  

1942 yılında Van Vilayetinde, Haydar Bey Köprüsü 4.475 lira, Örene Köprüsü 

4.053 lira ve Bendimahi Köprüsü 9.760 lira vilayet bütçesinden harcanarak tamir 

edilmiştir281.  1943 yılında ise hususi idari bütçelerinde yapılan artışla beraber282 

                                                           
277 BCA. 30.10.155.93.7. 
278 T.C. Nafia Vekâleti, Bayındırlık İşleri Dergisi, 8, 5, Birinciteşrin/Ekim 1941, 111. 
279 BCA. 30.10.155.94.11. 
280 BCA. 30.10.156.95.15. 
281 T.C. Nafia Vekâleti, Bayındırlık İşleri Dergisi, 9, 3-4, Eylül/Ağustos 1942, 109. 
282 BCA. 30.18.1.2.104.1.12. 
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Van’ın Erciş-İskele yolu inşaatına 2.773 lira, Bitlis’in Siirt-Kurtalan-Haydar Köprüsü 

yolu inşaatına 2.999 lira283 ve Meydan köprüsü inşaatına 1.100 lira harcanmıştır284. 

1944 yılında da Van-Başkale yolunun başlangıç tesviyesi ve kanal çalışması için 10 

Haziran 1944 yılında 16.381 lira keşif bedeliyle ihaleye çıkılmıştır285.  

1944 yılında Van Gölü Havzası’ndaki yolların durumu ve yollara tahsis edilen 

miktar aşağıdaki şekildedir286. 

Vilayetler 

Vilayet Dâhilinde Yolların Uzunluğu ve Durumu 
1944 Yılında 

Tahsis Edilen 

Miktar Lira 

Km Başına 

İsabet Edilen 

Miktar Lira 

Yolların 

Umumi 

Uzunluğu Km 

İyi 

Şose 

Km 

Bozuk 

Şose 

Km 

Tesviye ve 

Toprak 

Yollar Km 

Bitlis 348 ---- ---- 348 24.87 41.3 

Van 831 16 6 809 64.31 78.9 

    Tablo 4: 1944 Yılında Havza Genelindeki Yol Durumu ve Yollara Ayrılan Tahsilat 

Bunun yanı sıra Nafia Vekâletince 1944 yılında yeni yapılan ve yapılmakta 

olan köprüler kapsamında Van’ın Nordoz Köprüsü 2.173 lira keşif bedeliyle ihale 

edilmiştir287. 1945 yılında ise Siirt-Kurtalan yolunun yaklaşık 54 km’si yapılmış geri 

kalan kısmı için 1.780.629 lira keşif bedeliyle ihale edilmiş ve bu yol üzerinde daha 

önce yapılan şoseler üzerindeki heyelanların temizlenmesi için de 132.773 lira 

harcanmıştır288. Savaş yıllarında havzada karayolları bağlamında yürütülen faaliyetler 

ve yapılan harcamalar savaşın getirdiği ekonomik olumsuzluklara rağmen çalışmalara 

azami önem verildiğini göstermektedir. 

1945 yılında Van Gölü Havzası’ndaki yolların durumu ve yollara tahsis edilen 

miktar aşağıdaki tablolarda yer aldığı gibidir289. 

Vilayetler 

Vilayet Dâhilinde Yolların Uzunluğu ve Durumu 
1945 Yılında 

Tahsis Edilen 

Miktar Lira 

Km Başına 

İsabet Edilen 

Miktar Lira 

Yolların 

Umumi 

Uzunluğu Km 

İyi Şose 

Km 

Bozuk 

Şose 

Km 

Tesviye ve 

Toprak 

Yollar Km 

Bitlis 272 2 ---- 270 30.576 112.41 

Van 829 15 6 808 77.580 93.58 

                                                           
283 T.C. Nafia Vekâleti, Bayındırlık İşleri Dergisi, 10, 1-2, Haziran/Temmuz 1943, 130-131. 
284 T.C. Nafia Vekâleti, Bayındırlık İşleri Dergisi, 10, 9-10, Şubat/Mart 1943, 93. 
285 T.C. Nafia Vekâleti, Nafia Dergisi, 11, 1, Ağustos 1944, 96. 
286 T.C. Nafia Vekâleti, Nafia Dergisi, 11, 2, Birinciteşrin/Ekim 1944, 128-129. 
287 T.C. Nafia Vekâleti, Nafia Dergisi, 11, 2, Birinciteşrin/Ekim 1944, 143. 
288 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1945, 93, 99. 
289 1945 yılına ait iki farklı envanter tespit edildiğinden ikisini de verilmesi uygun bulunmuştur. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. (T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1945, 110-111; T.C. 

Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1946, 120-121.) 
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Tablo 5: 1945 Yılında Havza Genelindeki Yol Durumu ve Yollara Ayrılan Tahsilat 

Vilayetler 

Vilayet Dâhilinde Yolların Uzunluğu ve Durumu 

Araba veya 

Ham Yol Km 
Yolların Umumi 

Uzunluğu Km 
İyi Şose Km 

Bozuk Şose 

Km 

Tesviye ve 

Toprak Yollar 

Km 

Bitlis 362 ---- ---- 241 121 

Van 828 15 6 625.5 182 

 Tablo 6: 1945 Yılında Havza Genelindeki Yol Durumu ve Yollara Ayrılan Tahsilat 

Türkiye 1939-1945 yılları arasında yaşana II. Dünya Savaşı’na girmese de 

savaşa girme olasılığına karşılık karayolu çalışmalarında öncelik ülke savunması 

olmuştur. Savaş yılları Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Özellikle iş 

gücünün büyük bir kısmının silahaltında olması üretimi azalttığı gibi tüketimi de 

arttırmıştır. Yol yapım ve onarım çalışmalarına önem verilmeye çalışılmışsa da insan 

gücüne dayalı temel malzeme olan taş ile makadam yol yapılmaya çalışılması ve yeni 

yapım tekniklerinin kullanılamaması, gerekli araç-gereç ve malzeme eksikliği ile ülke 

genelindeki ekonomik sıkıntılar istenilen seviyede yol yapımına ulaşılamamasına 

neden olmuştur.  

1.2.1.1. 1946-1950 Yılları Arasında Karayolları ve Köprüler Alanında 

Yapılan Faaliyetler ve Harcamalar 

Savaş sonrasında Türkiye, dünyada kurulan yeni uluslararası düzende yerini 

belirlerken, siyasi rejimini, dış ilişkilerini ve iktisadi politikalarını önemli 

değişikliklere tabi tutmuştur. Bu önemli değişiklikler geçiren politikalardan biri de hiç 

şüphesiz ulaşım politikasıdır. Savaş öncesinde demiryoluna verilen önem yerini 

karayollarına bırakmıştır290. Özellikle bunda motorlu taşıtların savaş yıllarında hızlı 

gelişmesi karayollarının önemini bir kat daha arttırmıştır291. Ayrıca eğitim ve sağlık 

hizmetlerinin yurdun her kösesine götürülmesi, uluslararası ilişkilerimiz, sosyal ve 

kültürel bütünlüğümüz için ülke genelinde var olan yol ağımızın yeni tekniklerle 

genişletilmesi gerekmekteydi292. Bu minvalde karayolu çalışmalarına hız verilirken 

özellikle var olan demiryollarının karayollarıyla desteklenmesi ve böylece ağaç dalları 

                                                           
290 Tekeli-İlkin, Cumhuriyet Harcı, III, 442; Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İstanbul, 2006, 

132; Eroğul, a.g.e., 82; Aydemir, İkinci Adam…, III, 230. 
291 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1946, 85. 
292 Cumhuriyetin 50. Yılında Karayollarımız, 40. 
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biçiminde olan ulaşımın bir an evvel ağ biçimine dönüştürülmesi için faaliyetlere 

başlanmıştır. 

Savaş yıllarında karayolları için hazırlanan birçok program ekonomik 

sebeplerden dolayı uygulanamayarak istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Bu sebeple 

yeni hazırlanacak karayolu politikası için Şose ve Köprüler Reisliği, II. Dünya Savaşı 

devam ederken 22 Mart 1945 yılında Vehbi Ekesan ve Vecdi Diker adlı iki yüksek 

makine mühendisini ABD’ye araştırma ve inceleme yapmaları için yollamıştır293. 

Mühendisler tetkik ve tespitlerini bir rapor halinde sunarak yapılması gerekenleri şu 

şekilde sıralamıştır:   

1) Amerika’ya benzer modern bir karayolu teşkilatı kurulmalıdır. 

2) Yol kalkınması için yetişmiş elamana ihtiyaç vardır.  

3) Yol inşaatı için plan ve program hazırlanmalıdır. Beton ve beton asfalt 

yolların yapımı maliyetli olduğu için yerine mevcut yolları ıslah ederek, beş yıl 

gibi kısa bir sürede 15.000 km’lik yol şebekesini hızla tesis etmek 

gerekmektedir.  

4) Sürekli ve düzenli bir bakım teşkilatı kurulmalıdır. 

5) Yol yapım çalışmalarında makine kullanılması zorunludur. Ancak 

makineler yurt dışından geleceğinden döviz sıkıntısı ortaya çıkacaktır. Bu 

nedenle önce mütevazı bir teşkilatla işe başlanmalı ve sonra mevcut 

makinelerle ihtiyaçlar tespit edilmelidir. 

6) İnşaat usulleri ile yol tipleri bilimsel bir şekilde analiz edilmelidir294.  

Rapor, karayolları çalışmalarında Şose ve Köprüler Reisliğin, izleyeceği yol 

haritasını belirlemede oldukça etkili olmuştur.  

Bu doğrultuda Şose ve Köprüler Reisliği tarafından 1946 yılında “Yol 

Programı” hazırlanmıştır. Program beşer yıl üç dönem şeklinde on beş yıllık olarak 

tasarlanmıştır. Ayrıca hem demiryolu hem de karayolu programı birlikte ele 

alınmıştır295. 1946 yılında ülke genelinde asfalt, parke, kırma taş şose, tesviye ve araba 

                                                           
293 Şen, a.g.e., 114. 
294 Nuray Özdemir, Cumhuriyet Dönemi Karayolu Politikası (1923-1960), (Ankara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya, 2010, 92-95. 
295 Tekeli-İlkin, Cumhuriyet Harcı, III, 397-398. 
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yolu olmak üzere yaklaşık 44.000 km’lik yol ağı mevcuttur296. Hazırlanan programda 

44.000 km’lik yol yeniden ele alınarak, 20.000 km’si on beş yılda her mevsim geçit 

verecek şekilde yapılması hedeflenmiştir. Bu program 20.000 km’nin 8.000 km’si yeni 

yol, 12.000 km’si ise eski yolların esaslı bir şekilde yenilenmesini öngörüyordu297. 

Devlet yolları dışında kalan 23.000 km’nin ise illerin sorumluluğunda olmasına karar 

verilmiştir298. Ancak bu yolların bakım ve onarımlarının Bayındırlık Bakanlığının 

nezaretinde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca bu yollarda öncelik birbirine 

bağlantısı olmayan yolların eksikliklerinin giderilmeye çalışılması olarak 

belirlenmiştir299. Böylece yıllardan tek bir alana veya kuruma yüklenen ağırlıklar bu 

dönemde paylaştırılarak ulaşımın ülke geneline yaygınlaştırılması konusuna büyük bir 

adım atılmıştır.  

Bu program çok partili hayata geçişin ardından ilk seçim olan 1946 seçimleri 

sonrası kurulan Recep Peker Hükümetinin programında yer almıştır. Recep Peker 

hükümet programında300 “Yurdumuzda yol meselesini esaslı bir iş olarak ele alacağız. 

Bu işi başarmak için demiryolu yapımında olduğu gibi ciddi ve programlı bir çalışma 

yapacağız. İlk on beş yıl içinde 20 bin kilometrelik iyi, kuvvetli, fenni bir şose şebekesi 

kurulması mümkün olduğunu hesapladık. Yeni yollar yapılırken şimdi mevcut iyi, kötü 

güzergâhlardan da faydalanmak tabiidir. Yeni yolların bakımı için fenni esas 

tutuyoruz.” ifadeleriyle ulaşım ağına verilen önemi dile getirirken memleketin kısa 

süre içerisinde önemli bir yol ağına kavuşacağını da belirtmiştir. 

Bunun yanı sıra dönemin Bayındırlık Bakanı Cevdet Kerim İncedayı, yol 

programının önemini vilayetlere gönderdiği yazıyla şöyle ifade etmiştir301: “Şunu 

teessür ve ehemmiyetle belirtmek isterim ki 23 yıllık Cumhuriyet Devrinde karayolları 

için devlet bütçesinden 68 milyon, özel idareler bütçelerinden 69 milyon, yapımı 13 

milyonu bakımı olmak üzere 82 milyon lira harcanmıştır. Ancak 23 yıldan sonra bugün 

ve harcanan 150 milyona mukabil maalesef iki vilayet veya memleketin bir ucu ile bir 

ucu arasında veya bölgeleri mühim demiryolu istasyonlarına bağlayacak yollarımız 

                                                           
296 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1946, 86. 
297 Tekeli-İlkin, Cumhuriyet Harcı, III, 397-398. 
298 Şen, a.g.e., 87. 
299 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1946, 87. 
300 TBMM TD. VIII/1, B. 3, (14.8.1946) 35-36; Cumhuriyet, 15 Ağustos 1946. 
301 BCA. 30.10.156.95.17. 
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yok gibidir. Bundan sonra da alınan kararlara sadık kalmaz ve dağınık çalışırsak bir 

23 yıl daha geçse karşılaşacağımız manzara bundan farklı olmaz. Yurdun her köşesine 

ulaşma imkânı temin edecek ve yurt kalkınmasına büyük bir hız verecek olan yol 

davasında vali arkadaşlarımızın aynı duyguyu heyecanla yaşatacaklarından eminiz, 

bu emniyet bu işin tahakkukunda başlıca mesnedimizdir.” 

Yol programı çerçevesinde yapılması planlanan karayolları içerisinde Van 

Gölü Havzası da bulunmaktadır. Birinci beş yılda yapılması planlanan program 

içerisinde Tuğ-Bitlis-Kurtalan yolunun 80 km’si, ikinci beş yılda da Van-Muş-Bingöl 

yolunun 280 km’sinin yapılması planlanmıştır302.  

Bu çerçevede bölgenin ve havzanın yol sorunlarını içine alan 1946 yol 

programı, 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu’na göre Bakanlar Kurulunun onayına 

sunulmuştur. Ancak Recep Peker Hükümetinin 7 Eylül kararları sonrası düşürülmesi 

üzerine yol planı onaylanamamıştır303. Böylece bu program da daha önceki programlar 

gibi rafa kaldırılmıştır.  

Yeni program rafa kaldırılmış olsa da havza genelinde yol çalışmaları devam 

etmiş ve bu doğrultuda 1946 yılında Bitlis-Kurtalan yolunun 15 km’lik kısmı kırma 

taş inşaatı ve 4.5 km’lik arızalı bir kısım da yeniden geçit tesisi ve yol inşası için ihale 

yapılmıştır. Böylece Van, Muş ve Hakkâri illerini demiryoluna ulaştıran ve her 

mevsim geçişe elverişli bir yol tesis edilecektir304. Bitlis-Kurtalan yolunun inşası 1947 

yılında da devam ederken yolun 86.5 km’lik mesafesi için 1.000.577 lira keşif bedeli 

belirlenmiştir305.  

Bununla beraber bu dönemde Bakanlar düzeyinde gerçekleşen “Yol 

Konferansında” iki karar öne çıkmıştır. Birincisi, yol programına bir an evvel 

başlanması, ikincisi ise düşünülen programın uygulanabilmesi için ABD’den destek 

istenmesidir. Ancak bu dönemde özellikle ortaya çıkan “komünist” yayılma 

faaliyetlerine karşı ABD ve Batı bloğu ülkeleri jeopolitik bir konuma sahip olan 

Türkiye’nin yanında yer alarak finansal kaynak sağlamışlardır306. 9 Mayıs 1947 

                                                           
302 Özdemir, a.g.t., 100-101. 
303 Tekeli-İlkin, Cumhuriyet Harcı, III, 398; Ahmet Yeşil, Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, 

Ankara, 2001, 116; Eroğul, a.g.e., 31. 
304 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1946, 87, 89. 
305 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1947, 78, 80. 
306 Şen, a.g.e., 116. 
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yılında onanan307 Türk-Yunan Yardım Programı yaygın olarak bilinen adıyla Truman 

Doktrini kapsamında 300 milyon dolar Yunanistan’a, 100 milyon dolar da Türkiye’ye 

tahsis edilmiştir308. Türkiye ile Amerika heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler 

sonrasında 12 Temmuz 1947309 yılında Dışişleri Bakanı Hasan Saka ile ABD’nin 

Ankara Büyükelçisi Edwin C. Wilson tarafından yardım anlaşması imzalanmıştır310. 

Anlaşmanın onanmasının ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı verilen ödeneğin 

nereye harcanacağı konusunda bir rapor hazırlamıştır. Raporda, Türkiye’ye yapılacak 

yardımın askeri araç, gereç ve donanım ile Türkiye’nin ulusal güvenliğiyle doğrudan 

ilgili olan demiryolu donanımı gibi ekonomik projelere harcanması ifade edilmiştir. 

Yardımın yapılanma yardımı olmadığının altı çizilerek, demiryoluna yapılacak olan 

yardıma genel olarak ulaşım sisteminin zayıflığı, demiryollarının çok fazla yüke sahip 

olması, tarım ve sanayinin acil ihtiyaçları gibi gerekçelerle meşruiyet 

kazandırılmıştır311. Böylece elde edilen askeri yardımın bir kısmının ulaşım giderleri 

için kullanılması sağlanmıştır. 

1947 yılında Amerika Yol Teşkilatını Planlama Genel Müdürü Mr. Hilts ile 

beraber yol inşaatında çalışacak 8 kişilik bir kafile Türkiye’ye gelmiş312 ve heyetin 

incelemeler sonrasında oluşturulan raporu “Hilts Raporu veya Türkiye Yol Durumu” 

Bayındırlık Bakanlığına sunulmuştur313. Bayındırlık Bakanlığı, Mr. Hilts’in esas ve 

usul hakkındaki ana fikirlerini benimseyerek karayolları çalışmaları için 9 Yıllık Yol 

Programı hazırlamış ve program Bakanlar Kurulu’nun onayına sunularak yürürlüğe 

girmiştir314. Program genelindeki birinci ve ikinci üç yıllık dönemlerde ülkenin batı 

bölgelerindeki yollar üzerinde durulurken birçok yerde vilayet merkezleri ile kaza 

merkezlerinin dahi birbirine bağlanmayan Doğu Anadolu ve Van Gölü Havzası’ndaki 

çalışmalar ekseriyetle son döneme bırakılmıştır315. Bu durum Doğu Anadolu ve Van 

Gölü Havzası’nda ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimin gecikmesine sebep olmuştur.  

                                                           
307 Akşam, 9 Mayıs 1947; Cumhuriyet, 10 Mayıs 1947. 
308 Akşam, 13 Mart 1947; Şen, a.g.e., 116; Eroğul, a.g.e., 82; Berkes, a.g.e., 381-382.  
309 Cumhuriyet, 13 Temmuz 1947. 
310 Ayın Tarihi, S. 164, 12 Temmuz 1947, 16. 
311 Şen, a.g.e., 117-118. 
312 Ulus, 27 Aralık 1947. 
313 Cumhuriyetin 50. Yılında Karayollarımız, 40. 
314 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Aralık 1948, 15, 17; Yol Davamız 9 Yılda 23.000 

Kilometre, Ankara, 1948, 17. 
315 Ayın Tarihi, S. 178, 20 Eylül 1948, 24. 
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9 yıllık yol program kapsamında Doğu Anadolu ve Van Gölü Havzası’nda 

yapılması planlanan yollar ve dönemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir316. 

 

Yol Adları 

Yolların 

Genel 

Uzunluğu Km 

Birinci Dönemde 

Yapılacak 

Kısımlar Km 

İkinci Dönemde 

Yapılacak 

Kısımlar Km 

Üçüncü Dönemde 

Yapılacak 

Kısımlar Km 

Gürün-Elazığ-Muş 528 528 ---- ---- 

Diyarbakır-Bitlis 249 ---- 249 ---- 

Bitlis-Haydar 

Köprüsü  
68 ---- 68 ---- 

Bitlis-Tuğ 27 ---- ---- 27 

Tuğ-Van 130 ---- ---- 130 

Van-Hakkâri 216 ---- ---- 216 

Muş-Patnos 164 ---- ---- 164 

Muş-Haydar 

Köprüsü 
204 ---- ---- 204 

Toplam 1.586 528 317 741 

Tablo 7: 9 Yıllık Yol Programı Çerçevesinde Yapılması Planlanan Yollar 

5 Haziran 1947 yılında ABD Dışişleri Bakanı George Marshall, bir 

konuşmasında “ABD, dünyanın iktisadi sağlığına kavuşması için elinden gelen tüm 

yardımı Avrupa ülkelerine yapacaktır.” sözleriyle daha sonra kendi adıyla anılan 

Marshall Planını açıklamıştır. Türk hükümeti, ABD hükümetine doğrudan başvurarak 

Türkiye’nin de bu plana dâhil edilmesini istemiştir. Ankara’daki ABD 

Büyükelçiliğinin Türkiye’nin ekonomik durumu dolayısıyla Marshall planına dâhil 

edilmesi yönünde tavsiyesiyle ABD, Türkiye’nin plandan yararlanmasını kabul 

etmiştir317. Böylece Truman Doktrini sonrasında Türkiye’nin Marshall Planına da 

dâhil olması hem Türkiye’yi ABD’ye daha yakınlaştırmış hem de ülke ekonomisinin 

gelişimi için önemli bir dış destek sağlanmıştır.  

Türkiye 4 Temmuz 1948 tarihinde ABD ile Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını 

imzalamış318 ve bu anlaşma 8 Temmuz’da 5253 sayılı yasa ile yürürlüğe girmiştir319. 

Marshall planıyla üç senede Devlet Yolları Programı için yaklaşık 18.5 milyon dolar 

finansman sağlanmıştır. Bu çerçevede yollar için ayrılan para miktarı aşağıdaki 

şekildedir320.  

                                                           
316 Kardaş, a.g.e., 354. 
317 Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 

1919-1980, I, İstanbul, 2009, 538, 540; Yücel, Demokrat…, 67. 
318 Cumhuriyet, 5 Temmuz 1948. 
319 T.C. Resmi Gazete, 13 Temmuz 1948, No: 6956. 
320 Cumhuriyetin 70. Yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara, 1993, 182-183. 
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 1948-1949 Yılları 

Dolar 

1949-1950 Yılları 

Dolar 

1950-1951 Yılları 

Dolar 

Malzeme Bedeli Olarak 3.400.000 7.260.000 3.700.000 

Deniz Nakliyesi Olarak 900.000 1.240.000 300.000 

Teknik Hizmet Olarak 700.000 500.000 500.000 

Toplam 5.000.000 9.000.000 4.500.000 

        Tablo 8: 9 Yıllık Yol Programı Çerçevesinde Yapılması Planlanan Harcamalar 

Karayolları çalışmaları bağlamında 1948 yılında Van Gölü Havzası’nda 

bulunan Bitlis-Muş şosesi harap bir şekilde olup, tarihi Murat Köprüsü de tamire 

muhtaç bir durumdaydı321. Bu yolların tamiri ve bakımı için 77.750 lira ödenek 

ayrılmıştır322. Yine 1948 yılında Van-Muradiye arasında bulunan Bendimahi 

Köprüsüne 24.158 lira, Van-Erciş arasında bulunan Örene Köprüsüne de 22.000 lira 

olmak üzere tamir masrafları için 46.158 lira ödenek gönderilmiştir323. Böylece toplam 

123.908 lira ile yol ve köprü masrafları karşılanmaya çalışılmıştır.  

Bunun yanı sıra 1948 yılında özellikle doğunun tüm alanlarda geri 

kalmışlığının bir nebze olsun giderilebilmesi için “Doğu Kalkınma Programı” 

hazırlanmıştır324. Bu doğrultuda da program için 1949 yılı bütçesinden 10.000.000 lira 

ödenek ayrılmıştır325. Bu ödeneğin 5.000.000 lirası Bayındırlık Bakanlığına, 

3.000.000 lirası Milli Eğitim Bakanlığına, 2.000.000 lirası da Sağlık Bakanlığına 

ayrılmıştır326. 1950 yılında yol yapımı için 6.000.000 lira harcanırken, 1951 yılında da 

yol yapım ve bakım masrafları için 10.000.000 lira sarf edilmiştir327. Doğu Kalkınma 

Programı, 9 yıllık programın üçüncü dönemi ile programa alınmayan yolları 

kapsayarak yaklaşık 2.500 km’lik bir yol ağı olarak tasarlanmıştır. Program dâhilinde 

havza içerisinde Elazığ-Bingöl-Muş-Tatvan-Gevaş-Van yolu, Gaziantep-Urfa-

Diyarbakır-Van-Başkale-Hakkâri yolu ile Ağrı-Patnos-Erciş-Van yolu yer almıştır328.  

Doğu Kalkınma Programı çerçevesinde 1949 yılında havza genelinde; Erciş-Van-

Karasu yoluna 390.000 lira, Karasu-Hakkâri yoluna 300.000 lira ve Ağrı-Erciş yoluna 

300.000 lira ödenek ayrılmıştır329. Ayrıca bu dönemde Diyarbakır-Maden yolu ile 

                                                           
321 BCA. 490.1.1450.7.2. 
322 Yol Davamız 9 Yılda…, 34. 
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Van-Hakkâri yolu için toplam 275.000 lira onarım bedeli belirlenmiştir330. Böylece 

kalkınma programı çerçevesinde bu dönemde yolların yapım ve onarım masrafları için 

toplam 1.265.000 lira tahsisat ayrılmıştır. 

1950 yılının başlarında karayolları teşkilatının yenilenmesi ve modernleşmesi 

bağlamında somut adımlar atılmıştır. Bu yönde özellikle savaş sonrasında Türkiye’nin 

batı bloku içinde yer alması ve ABD ile yakın ilişki kurması sonucunda Türkiye’ye 

davet edilen Mr. Hilts’ten, yollarımız haricinde yol teşkilatı hakkında incelemelerde 

bulunması ve gerekli gördüğü tedbirler hakkında bir rapor sunması istenmiştir331. 

Raporda; teşkilat, finansman, yol ihtiyacı, plan ve programlaştırma, etüt ve planlar, 

maliye ve denetim, malzeme kontrolü, mühendislik standartları, muhasebe ve emniyet 

konuları ele alınmıştır332. Bu rapora göre; yollar ile ilgili teşkilat, doğrudan Bayındırlık 

Bakanlığı’na karşı sorumlu bir Genel Müdürün yönetiminde, tüzel kişiliğe haiz olan 

Yollar Genel Müdürlüğü haline getirilmesi önerilmiştir. Çok detaylı bir şekilde 

hazırlanan raporun hükümet tarafından da kabul edilmesiyle333 11 Şubat 1950 

senesinde 5539 sayılı kanun ile “Karayolları Genel Müdürlüğü” kurularak “Şose ve 

Köprüler Reisliği” lağvedilmiştir334. Teşkilatlanmanın ilk aşamasında 10 adet Bölge 

Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu doğrultuda da Van Gölü Havzası, Diyarbakır’a bağlı 

IX. Bölge Müdürlüğü içerisinde yer almıştır335. Böylece yeni teşkilat modern temeller 

üzerine inşa edilerek ülke genelinde karayolu çalışmalarının sistemli ve düzenli bir 

şekilde yürütülmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Genel müdürlüğün asıl görevi, devlet yolları kapsamına giren yol ve köprüleri 

yapmak, onarmak ve sürekli bakımını sağlamaktı. Bunların haricinde il yollarının 

yapım ve bakım programlarını inceleyerek Bayındırlık Bakanlığı tarafından 

onanmasını sağlamak ve bunları denetlemek ile il özel idarelerinin yapacağı proje ve 

keşifleri inceleyerek uygun görülenleri onaylamaktır. 5539 sayılı yasaya göre yollar 

Devlet Yolları, İl Yolları ve Köy Yolları olmak üzere üçe ayrılmıştır. Devlet yolları; 

önemli bölge ve il merkezlerini, demir, deniz ve hava istasyonları ile iskele ve liman 

                                                           
330 Yol Davamız 9 Yılda…, 36. 
331 Mutlu, a.g.e., 337. 
332 Cumhuriyetin 70. Yılında Bayındırlık, 181. 
333 Mutlu, a.g.e., 337. 
334 TBMM TD. VIII/24, B. 44, (11.2.1950) 448; T.C. Resmi Gazete, 16 Şubat 1950, No: 7434. 
335 Cumhuriyetin 50. Yılında Karayollarımız, 50. 
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gibi alanları birbirine bağlayan birinci derecedeki ana yollarıdır. Bu yollar Karayolları 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılır ve bakılır. İl Yolları; bir il sınırı içinde bulunan 

ikinci dereceden önemli yollardır. Şehir, kasaba, ilçe ve bucak merkezlerini birbirine 

bağlar. Bu yolların yapım ve bakımı il özel idaresine aittir. Köy Yolları; devlet ve il 

yolları kapsamına girmeyen diğer bütün yollar ise köy yolları sayılır ve bu yolların 

yapım işleri Köy Kanunu hükümlerince yürütülür336. Ancak 442 sayılı Köy Yasasına 

göre tamamen köylü vatandaşlara bırakılmıştır337. Bu durum özellikle köy yollarının 

devlet ve il yolları gibi daha sistemli ve düzenli yapılması önünde en büyük engel 

olmuştur. 

Bununla beraber Karayolları Genel Müdürlüğünün finansman kaynakları 5539 

sayılı yasanın 19 ve 20. maddelerinde şu şekilde tahsis edilmiştir338:  

1) Yol vergisi, 

2) Dâhili İstihlak vergisi, 

3) Benzin ve benzinlerden alınan yol vergisi, 

4) Akaryakıt gümrük resimleri,  

5) Devlet bütçesinden yapılacak yardım, 

6) Teberrular ve diğer çeşitli gelirler. 

Böylece elde edilen bu gelirlerle karayollarının yapım ve bakım işleri 

karşılanmaya çalışılmıştır.  

Cumhuriyetin ilanından 1950 yılına kadar Van Gölü Havzası’nda 

gerçekleştirilen yollar, bu yollar ile eski yolların bakımına sarf edilen para miktarı 

tablo 9’da yer aldığı gibidir339.    

İller Yeni Yol Boyu (M) Menfez ve Köprüler  Maliyet Bedeli TL Yapım Senesi 

Van 296.514 525 910.400 1927-1950 

Yılları Arası Bitlis 44.600 50 386.750 

Tablo 9: 1927-1950 Yılları Arasında Havza Genelinde Yapılan Yollar İçin 

Gerçekleştirilen Harcamalar  

                                                           
336 T.C. Resmi Gazete, 16 Şubat 1950, No: 7434; Mutlu, a.g.e., 337-338. 
337 Şen, a.g.e., 167. 
338 T.C. Resmi Gazete, 16 Şubat 1950, No: 7434; Şen, a.g.e., 160.  
339 Doğu Üniversitesi Hakkında Rapor, İstanbul, 1952, 21. 
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında 1927-1950 yılları arasında havza genelinde 

Bitlis’e göre Van’da karayolu çalışmalarının % 85 oranında daha yoğun yürütüldüğü 

görülmektedir. Bu durum köprü ve menfez çalışmalarında % 90’ı geçmektedir. Ancak 

bu oran maliyette ise % 42’ye düşmektedir. Bundan hareketle Van’da daha çok eski 

yolların bakım ve onarımına, Bitlis’te ise yeni yol yapımına ağırlık verildiğini 

söylememiz mümkündür.  

Savaş sonrası çok partili CHP iktidarı döneminde karayollarının önemi artmış 

ve bu yöndeki çalışmalara oldukça önem verilmiştir. Özellikle 1947 yılındaki Truman 

Doktrini ile 5 milyon dolar ve 1948 yılındaki Marshall Yardımıyla da 18.5 milyon 

dolar sayesinde elde edilen dış yardımlarla ekonomik kaynaklar artmış, bu durum 

karayolları çalışmalarına ivme kazandırmıştır. Bu bağlamda 9 yıllık yol programı ve 

karayolları teşkilatlanması gerçekleştirilse de tüm bu faaliyetler CHP iktidarının son 

dönemine denk geldiğinden belirlenen hedefe ulaşma konusunda önemli bir başarı 

elde edildiğini söylememiz mümkün değildir.  

1.2.1.2. 1950-1960 Yılları Arasında Karayolları ve Köprüler Alanında 

Yapılan Faaliyetler ve Harcamalar 

DP hükümeti iktidara gelişiyle beraber iktisadi gelişimi artırabilmek için 

ulaşım ağına önem vererek karayolu çalışmalarına hız vermiştir340. Bu doğrultuda 

Doğu Kalkınma Programına 1951 yılında son verilerek bu program çerçevesinde 

yapılan ve yapılacak olan yollar “Devlet Yol Ağı Programı”na dâhil edilmiştir341. CHP 

iktidarı döneminde uygulanmaya başlanan Doğu Kalkınma Programı, DP döneminde 

kaldırılmış ve yeni bir program uygulamaya alınmış olsa da bu dönemde yol 

programının kapsamı genişletilerek devam etmesi havza genelindeki karayolu 

çalışmalarına olumlu yansımıştır.  

DP karayolu çalışmalarının daha sistemli bir şekilde yürütülmesi bağlamında 

da karayolu teşkilatını geliştirmeye önem vermiş ve bu doğrultuda bölge müdürlük 

sayısı 17’ye çıkarılmıştır. Bunun üzerine Van merkez olmak üzere Bitlis, Muş ve 

Hakkâri illerinin tamamı ile Siirt ve Ağrı illerinin bir kısmı dâhil olacak şekilde XI. 

                                                           
340 Kemal Haşim Karpat, Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Kültürel, Ekonomik Temeller, İstanbul, 2010, 

506; Aydemir, İkinci Adam…, III, 153.   
341 Özdemir, a.g.t., 171. 
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Bölge Müdürlüğü 1953 yılında Van’da kurulmuştur342. Bu durum DP döneminde 

havza genelindeki karayolu çalışmalarına olumlu yansımış ve faaliyetler hızlanmıştır.    

Yine özellikle havzayı da ilgilendiren köy yolları konusunda DP döneminde 

faaliyetlere önem verilerek 1951 yılında 12 milyon lira343, 1952 yılında 25 milyon 

lira344 ve 1953 yılında da 51 milyon lira bütçe tahsis edilmiştir345. DP, 1958 yılına 

kadar da köy yollarının tamamlanacağını iddia etmiştir346. Ayrıca Hükümet 1951 

yılında il ve köy yollarının yapımından Karayolları Genel Müdürlüğünü sorumlu 

tutmuştur347. Ancak 1960 yılına gelindiğinde finansal sıkıntılar, teknik personel ve 

malzeme yetersizliği ile yol çalışmalarının bir program çerçevesinde gerçekleşmemesi 

gibi sebeplerden dolayı iddia edilen yol çalışması gerçekleştirilememiştir. 1960 yılına 

kadar köy yollarının 11.000 km’si tamamlanmıştır. Geri kalan 28.000 km’si toprak 

tesviye 111.000 km’si de patika yollardan oluşmaktaydı. Böylece yaklaşık 150.000 

km olan köy yollarının yapım ve bakım çalışmalarında beklentinin çok altında 

kalınmıştır348. Bunun üzerine köy yollarının yapımı 1965 yılında kurulan Yol Su 

Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilerek merkezileştirilmiştir349. DP’nin 

iktidara gelişiyle beraber köy yollarına oldukça önem verilmiş ve bu minvalde 

ödenekler ayrılmış, karayolları yol yapımından sorumlu tutulmuş ancak DP dönemine 

kadar köy yolları üzerinde önemli bir çalışma yürütülmediğinden köy yollarının DP 

döneminde tamamlanması da mümkün olmamıştır.    

Bunların yanı sıra DP iktidarı döneminde havza genelindeki iktisadi 

kalkınmaya önem verilmiş ve bu doğrultuda ilk iş olarak 1950 yılında İskenderun-İran 

transit yolu çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu yol güzergâhı üzerinde bulunan 

İskenderun-Urfa-Diyarbakır-Silvan arası ile Baykan-Bitlis-Tatvan arasında yapılan 

çalışmalar sonrasında yollar yaz kış geçit verir bir hale getirilmiştir. Ayrıca 1951 

yılında İskenderun-Tatvan arası geçit verir bir hale getirilerek feribotla Van’a 

ulaşılması ve 1952 yılında da Tatvan-Gevaş-Van ve Özalp yollarının tamamlanması 

                                                           
342 TBMM TD. IX/13, B. 49, (27.2.1952) 1008; Zafer, 9 Eylül 1953; Cumhuriyetin 50. Yılında 

Karayollarımız, 52; Cumhuriyetin 70. Yılında Bayındırlık, 187.  
343 TBMM TD. IX/5, B. 51, (25.2.1951) 855. 
344 TBMM TD. IX/13, B. 49, (27.2.1952) 1013. 
345 TBMM TD. IX/20, B. 53, (25.2.1953) S. Sayısı 98[9]. 
346 Şen, a.g.e., 169. 
347 Özdemir, a.g.t., 184. 
348 Şen, a.g.e., 169. 
349 Tekeli-İlkin, Cumhuriyet Harcı, III, 443. 
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kararlaştırılmıştır350. Ayrıca Van için 1951 yılı Bayındırlık Bakanlığı programında 

vilayetteki 318 km uzunluğunda devlet yolu şebekesine 93.100 lira, 20 km’lik 

makineli yol yapımına 250.000 lira, asfalt işleri için 42.000 lira, ihaleli tesis yapımına 

85.000 lira ve il yollarına bakanlık yardımı olarak da 95.000 lira tahsisat ayrılmıştır351. 

Böylece bakanlık yol yapım işleri için bu dönemde toplam 565.100 lira ödenek 

ayırmıştır. 

1952 senesinde Van’a il ve köy yolları için 445.000 lirası nakit 155.000 lirası 

da makine karşılığı olmak üzere 600.000 lira tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu para 

Van-Özalp-İran hududu, Bendimahi-Muradiye-Çaldıran-Doğubayazıt, Erciş-Kertiş 

bucağı ile Erciş-İskele yollarının yapım ve bakımına gönderilmiştir352. Bu dönemde 

Bitlis’in Mutki ilçesinde ise yol yapım çalışmaları başlamış, 7 m genişliğinde olan bu 

yol 1953 yılının Haziran ayında tamamlanmıştır. Yine aynı yılda Hizan yolunun etüt 

çalışmaları yapılmış ancak çalışmalara 1953 yılında başlanması planlanmıştır. Bunun 

yanı sıra Bitlis-Tatvan ve Tatvan-Ahlat yolları devlet yollarına dahil edilerek yol 

yapım çalışmaları XI. Karayolları Bölge Müdürlüğüne devredilmiştir. 1953 yılında ise 

inşasına başlanan Ahlat-Malazgirt yoluna yaklaşık 25.000 ile 30.000 lira harcanması 

planlanmıştır353.  

1953 yılında Van’da Bendimahi-Muradiye yolunun 211.852 lira, Özalp 

yolunun 32.332 lira ve Erciş ilçesinin Hasanaptal Köprüsü’nün 33.713 lira keşif bedeli 

ile yeniden inşası il daimi komisyonu tarafından ihale edilirken354, Van-Edremit yolu 

karayolları tarafından stabilize yol çalışmaları devam ettirilmiştir355. Yine aynı yıl XI. 

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Van için 4.000.000 lira tahsisat ayrılmıştır. 

Bu paranın 1.000.000 lirasının Erciş-Patnos yoluna harcanması kararlaştırılmıştır356. 

Ayrıca 1953 yılında Gevaş, Çatak, Başkale, Gürpınar ve Şahmanis yollarında da 

çalışmalar devam ederken357, Van-Bitlis yolu güzergâh çalışmaları yapılarak bu 

                                                           
350 TBMM TD. IX/3, B. 24, (27.12.1950) 340; Milliyet, 9 Eylül 1950. 
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çalışmaların 1954 yılında başlanması ve 1955 yılında da tamamlanması 

kararlaştırılmıştır358.   

1954 yılında Bitlis’i Trabzon-Tebriz şosesine bağlayacak olan yol çalışması 

Adilcevaz’a kadar tamamlanırken359, Bitlis-Kurtalan yolunun da inşasına karayolları 

ekiplerince yeniden başlanmıştır360. Aynı dönemde Van-Erciş yolu yeniden ele 

alınarak bu yolun 20 km’si tamamlanarak hizmete açılmıştır361. Ayrıca Erzurum 

Milletvekili Sabri Erduman, Van-Erzurum yolu üzerinde bulunan Tutak ve Karayazı 

arasında bulunan yolun devlet yolu kapsamına alınmasını teklif etmiştir362. Bu teklif 

ile yol yapım çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi amaçlanmıştır. 

Bunun yanı sıra bu dönemde Bayındırlık Bakanlığı karayollarındaki inşaat 

faaliyetlerinin süratle ilerlemesi karşısında Karayolları Genel Müdürlüğüne, 150 

milyon liralık bono çıkarma yetkisi verilmesi için kanun teklifinde bulunmuştur. Daha 

sonra Bayındırlık Bakanlığı Umum Müdürlüğü bono yetkisini 250 milyon liraya 

çıkartırken her yıl çıkarılacak bono miktarının da 30 milyon liradan 50 milyon liraya 

yükseltilmesi kararlaştırılmıştır363. Bu kanunla DP hükümeti, ülkenin istihsal hacminin 

artmasıyla beraber artan yol ihtiyacını bir an evvel gidermek için çalışmıştır.    

1955 senesinde Van-Bitlis yolu364, Van-Hakkâri yolu365, Van-Edremit yolu366 

ile Van-Gevaş-Tuğ yolunun inşasına başlanarak, Van-Gevaş-Tuğ yolunun inşasına 

yaklaşık 600.000 lira tahsis edilmiştir. Bu yolun yapımı esnasında Kuskunkıran 

rampası onarılarak, Engil köprüsü betonarme şekilde yapılmıştır367. Bu yolda yapılan 

çalışmalar neticesinde aynı yıl 125 km’lik yolun 95 km’si tamamlanmıştır368. 

1956 yılında da Van-Tutak yolunda bulunan Ablangez, Bendimahi, 

Haydarbey, Zeylan, Patnos, Milan, Van-Hakkâri yolunda bulunan Hakkâri ve Erziki 

ile Yüksekova yolunda bulunan Zap köprülerinin inşası 3.259.396 lira keşif bedeliyle 
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ihale edilmiştir369.  Ayrıca Van-Hakkâri yolu üzerinde bulunan ve 25 km uzunluğunda 

olan Güzeldere yolu inşası tamamlanarak hizmete açılırken370, Van-Edremit yolunda 

XI. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından bakım ve onarım çalışmaları 

yürütülmüştür371. 

1953-1956 yılları arasında XI. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Van, 

Bitlis, Hakkâri ve Ağrı illerinde, toplam 8 milyon 300 bin lira sarf edilerek ortalama 8 

m genişliğinde 637 km yol yapılmış ve bu yollar stabilize hale getirilmiştir. Yapılan 

çalışmalar sonrasında 11 saat olan Van-Ağrı yolu 4,5 saate; 13 saat olan Van-Bitlis 

yolu 6 saate; 12 saat olan Van-Hakkâri yolu 6 saate ve 14 saat olan Van-Muş yolu 6 

saate indirilmiştir372. DP iktidarı döneminde yapılan çalışmalar ile hem havza 

içerisinde hem de havzanın çevre vilayetlerle olan ulaşım ağı genişletilerek yollar 

modern hale getirilmiştir. Bu durum aynı zamanda bölge ve havzadaki ekonomik 

ilişkilere de olumlu yansımıştır.   

Havza genelindeki karayolu çalışmalarında 1957 senesinde ise 63 km’lik Van-

Özalp yolunun yapımı tamamlanmış, 1958 yılında da bu yolun bakım ve onarım 

çalışmaları devam etmiştir373.  Bu yol sonrasında Özalp-Saray yolu daha sonra da 

Saray-İran yolu yapımı hedeflenmiştir374. Ayrıca Amerika, Türkiye-İran yolu için 

makine ve yol malzemesi alınmak üzere iktisadi yardım fonundan 20 milyon liralık bir 

yardımda bulunmuştur375. Yine bu dönemde Tatvan-Van cenup yolu inşasına başlamış 

ancak bu yol 1958 yılında tamamlanabilmiştir376. 

1958 senesinde Bitlis’te ise Hizan-Tuğ yolunun etütleri yapılmış377, Bitlis-

Hizan yolu Nafia Müdürlüğünden alınarak XI. Karayolları Bölge Müdürlüğüne 

devredilmiş ve inşasına başlanmıştır378. Bu yolun Simek mevkiine kadar olan kısım 

mayıs ayında tamamlanarak hizmete açılırken; geri kalan kısmı için de çalışmalar 
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devam etmiştir379. Tatvan-Van yolu yeniden ele alınarak genişletilme çalışmaları 

yapılırken380, Tatvan-Kotum-Hizan yol çalışmalarına başlanmış ve ertesi sene 

tamamlanması planlanmıştır381. Bunun yanı sıra Bitlis-Muş382 ve Tatvan-Muş 

karayollarında asfaltlama çalışmaları yapılmıştır383. Ayrıca 1958 yılı başlarında 

Karayolları Umum Müdürlüğü tarafından ülke genelinde 40 milyon 411 bin lira 

tutarında yol ve köprü ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Bu ihaleler içerisinde Doğu 

Anadolu’da 7 milyon 550 bin lirayla Muş-Solhan yolu yer almıştır384. 

Bu dönemde Van’da ise Tatvan-Van yolu yeniden ele alınarak devlet yolu 

olarak inşa kapsamına alınmıştır385. Nisan 1958 yılında Van-Şahmanis yolu yapım 

çalışmalarına başlanmıştır. Yıl sonuna kadar yolun bitirilerek linyit kömürünün 

kolayca taşınması sağlanmaya çalışılmıştır386. Bunun yanı sıra Van’ın Özalp-Saray 

yolu, Çatak-Narlı yolu387 ile Gürpınar-Kasrik yollarının yapım ve bakım faaliyetlerine 

başlanırken388, Çatak-Narlı yolu için de yaklaşık 1.600.000 lira para harcanmıştır389. 

Aynı yıl 60 km uzunluğu olan Gürpınar-Kasrik geçit yolunun 32 km’si 

tamamlanmış390, Özalp-Saray yolunun da 20 km’si bitirilerek hizmete açılmıştır391. 

Ayrıca 1958 senesinde Muradiye-Çaldıran yolunun yapım faaliyetleri de başlamış,392 

aynı yıl yolun 20 km’lik stabilizesi tamamlanırken; 10 km’lik stabilize çalışmaları 

devam etmiştir393. Yine 1958 yılında Van-Hakkâri yolunun yapımı için gerekli 

hazırlıklar yapılırken; XI. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Hoşap-Güzeldere 

arasındaki 11 km uzunluğundaki bozuk yol onarılarak araç geçişine uygun hale 

getirilirken394 Bendimahi-Muradiye arasındaki 11 km’lik yol ile Van-Çatak arasındaki 

yolların bakım ve onarım çalışmalarına da devam edilmiştir395. Bu döneme kadar DP 
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hükümeti tarafından doğuda 3.803 km devlet yolu, 2.261 km vilayet yolu, 4.916 km 

köy yolu ile 177 büyük köprü için 832 milyon 928 bin lira sarf edilmiştir396. Yapılan 

bu yatırım ve harcamalar DP’nin karayolu çalışmalarına ne denli önem verdiğini 

göstermektedir.  

1959 yılında ise Bitlis-Kurtalan yolunun Duhan’a kadar olan kısmı 

tamamlanırken; Duhan-Bitlis arasında kalan kısım ise etüt çalışmalarının zamanında 

tamamlanamamasından dolayı yol çalışmaları 1960 yılının ilkbaharına 

ertelenmiştir397. Bu yol, karayollarınca 1960 yılında 10 milyon lira keşif bedeliyle 

ihaleye çıkarılmıştır398. 1959 senesinde Bitlis-Mutki399 ve Bitlis-Hizan yolları, 

karayollarına devredilmiş ve aynı yıl içerisinde inşalarına başlanırken400, Bitlis-Tatvan 

yolunda bakım ve onarım çalışmaları da yürütülmüştür401. Özellikle Tatvan-Hizan 

arasındaki yolun devamlı sel ve su baskınlarına maruz kalması dolayısıyla yeni bir 

güzergâh belirlenerek, bu güzergâh yeniden inşa edilmeye başlanmış402 ve yolun 1960 

yılında tamamlanması planlanmıştır403. Bunun yanı sıra bu dönemde köy ve il 

yollarının yapım ve bakım çalışmaları için 250.000 lira vilayet bütçesine tahsis 

edilmiştir404. 

Van’da ise bu dönemde Van-Özalp-Saray yolunun 87 km’si için 20.318 lira;  

Çatak yolunun 67 km’si için de 25.417 lira sarf edilerek bakım ve onarımları 

gerçekleştirilmiştir405. Bunun yanı sıra bu dönemde Gürpınar-Şahmanis arasındaki 

yolun yapım ve onarım çalışmaları da devam etmiştir406. Ayrıca yol çalışmaları, il 

yollarından sonra köy yollarına kadar indirgenmiştir. Bu bağlamda Özalp’ı Taşrumi 

nahiyesine bağlayan yol407 ile Başkale Zapbaşı yolunun yapımı tamamlanarak hizmete 

açılmıştır408. Özalp-Taşrumi yoluna yaklaşık 40.000 lira harcanırken; yolun yapım, 

esnasında 400.000 lira harcanarak 37.000 km’lik boru döşenmiş, 40 köy suya 

                                                           
396 Zafer, 16 Ocak 1959. 
397 Dideban, 1 Ocak 1959. 
398 Dideban, 4 Nisan 1960. 
399 Dideban, 31 Ocak 1959. 
400 Dideban, 2 Şubat 1959. 
401 Kalkınan Tatvan, 21 Ekim 1959. 
402 Kalkınan Tatvan, 12 Kasım 1959. 
403 Kalkınan Tatvan, 18 Kasım 1959. 
404 Dideban, 29 Mayıs 1959. 
405 İkinisan, 29 Temmuz 1959. 
406 Van Postası, 3 Eylül 1959. 
407 İkinisan, 18 Eylül 1959. 
408 İkinisan, 22 Eylül 1959. 



67 
 

kavuşturulmuştur409. Ayrıca Gevaş, Müküs, Erciş-Zeylan ve Başkale-Şivelan yolları 

bir sonraki senenin yol yapım programına dâhil edilmiştir410. Gevaş-Müküs ve Erciş-

Hara yollarının yapım faaliyetlerine ise aynı yıl başlanmış411, kısa sürede tamamlanan 

Gevaş-Müküs yolu 5 Kasım 1959 yılında hizmete açılmıştır412. 12 km’lik bu yol 

yaklaşık 32.500 liraya mal olmuş ve bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır413.  

Bunun yanı sıra 1959 senesinde Erzurum-Van şosesinin yapım çalışmalarına 

başlanırken; bu yolun yapımı esnasında Van’ı Ahlat ve Malazgirt’e bağlayacak 

yolların da yapılması kararlaştırılmıştır414. Bu yol tamamlandığı takdirde Ahlat-

Malazgirt arası 177 km’lik mesafe 52 km’ye inecek, böylece Bitlis-Erzurum yolu da 

125 km kısalmış olacaktır415. 1960 yılında ise Erciş-Patnos yolunun asfaltlanması 

planlanmıştır416. 

1960 senesinde ise Van-Bitlis karayolunda bulunan Kuskunkıran rampası için 

XI. Karayolları Bölge Müdürlüğü 550 m uzunluğunda bir tünel yapma kararı 

almıştır417. Ancak alınan karar bu dönemde uygulanamayarak 2004 yılında 

uygulanmaya başlanmış ve Kuskunkıran Tüneli 7 yılda tamamlanmıştır. Bu arada 

Adilcevaz-Malazgirt yolu418 ile Bitlis-Kurtalan yolunun Kermete-Bitlis arasındaki 

yolların etüt ve projeleri tamamlanarak inşaatına başlanmıştır419. DP iktidarı 

döneminde yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda havza genelindeki ulaşım yaz-kış 

geçit verir bir hale getirilmiştir. Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği bu bölgede, 

tamamen olmasa da büyük oranda ulaşım sorununun halledilmesi sadece ekonomik 

değil kültürel ve sosyal anlamda da havzanın gelişmesinde ve kalkınmasında önemli 

rol oynamıştır. 

                                                           
409 Van Postası, 21 Eylül 1959. 
410 İkinisan, 21 Eylül 1959. 
411 İkinisan, 3 Ekim 1959. 
412 İkinisan, 6 Kasım 1959. 
413 Van Postası, 6 Kasım 1959. 
414 İkinisan, 4 Kasım 1959; Yeşil Bitlis, 4 Kasım 1959; Bitlis, 5 Kasım 1959. 
415 Kalkınan Tatvan, 10 Kasım 1959. 
416 Van Postası, 31 Ağustos 1959. 
417 Kalkınan Tatvan, 20 Şubat 1960. 
418 Kalkınan Tatvan, 4 Mart 1960. 
419 Kalkınan Tatvan, 7 Mart 1960; Yeşil Bitlis, 28 Nisan 1960. 
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1950-1960 yılları arasında Türkiye’de ve doğu bölgesinde yapılan 

karayollarının uzunlukları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir420.  

Yıl Türkiye 

Devlet 

Yolu (km) 

Doğu Bölgesi 

Devlet Yolu 

(km) 

Türkiye 

İl Yolu 

(km) 

Doğu 

Bölgesi İl 

Yolu (km) 

Türkiye 

Toplamı 

(km) 

Doğu Bölgesi 

Toplamı (km) 

1950 24.306 4.271 22.774 4.481 47.080 8.752 

1952 24.306 4.689 25.495 5.412 49.801 10.101 

1954 24.431 4.789 26.693 5.606 51.124 10.395 

1956 24.459 6.191 32.327 7.397 56.786 13.588 

1958 24.800 6.642 44.712 7.712 58.512 14.174 

1960 26.711 6.862 34.831 8.918 61.542 15.780 

Tablo 10: 1950-1960 Yılları Arasında Türkiye’de ve Doğu Anadolu Bölgesinde 

Yapılan Karayolları 

Tablo incelendiğinde DP’nin iktidarı devraldığı dönemde ülke geneli karayolu 

uzunluğu 47.080 km iken 10 yıllık zaman diliminde % 30 oranında arttırılarak 61.542 

km’ye çıkarıldığı görülmektedir. Bu artışın özellikle il yolları bazında gerçekleştiğini 

söylememiz mümkündür. Ayrıca il yollarının doğudaki yansıması ise % 50 

civarındadır. Bu dönemde yeniden tamir ve onarım yapılan yollar haricinde yaklaşık 

7.000 km yeni yol yapılmıştır. 

Çok partili dönemi kapsayan 1946-1960 yılları arasında karayollarının devlet 

ve il yolları ile toplam uzunluğu aşağıdaki şekildedir421. 

Yıllar Devlet Yolu (km) İl Yolu (km) Toplam (km) 

1946 -- -- 43.463 

1947 -- -- 43.977 

1948 22.826 21.360 44.186 

1949 22.826 22.077 44.903 

1950 24.306 22.774 47.080 

1951 24.306 24.942 49.248 

1952 24.306 25.495 49.801 

1953 24.431 25.833 50.264 

1954 24.431 26.693 51.124 

1955 24.553 30.455 55.008 

1956 24.459 32.327 56.786 

1957 24.624 32.874 57.498 

1958 24.800 33.712 58.512 

1959 26.783 33.840 60.623 

1960 26.711 34.831 61.542 

      Tablo 11: 1946-1960 Yılları Arasında Yapılan Devlet ve İl Yolları 

                                                           
420 Osman Arıkan, Doğu Bölgesi’nin Sanayileşmesi, Ankara, 1973, 53. 
421 Arıkan, a.g.e., 53; Cumhuriyetin 50. Yılında Karayollarımız, 48, 83, 86. 
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Tabloya bakıldığında CHP iktidarı dönemindeki 5 yıllık zaman diliminde 

ülkedeki karayollarının 3.617 km, DP döneminde ise 14.462 km arttırıldığı 

görülmektedir. Böylece DP iktidarı 10 yıllık zaman diliminde CHP’ye göre % 75 

oranında karayolu ağını genişletmiştir. Özellikle DP döneminde yapılan bu yolların 

her mevsim geçit verir bir şekilde yapıldığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca 

yeni yapılan yolların büyük bir çoğunluğu il yolları kısmında gerçekleşmiştir.   

1946-1960 yılları arasında hükümetlerin karayolları harcamaları şu şekilde 

gerçekleşmiştir422;  

Yıllar Yapılan Tüm Harcamalar  

Toplam 

Lira 

Devlet Yolları 

Lira 

İl Yollar 

Lira 

Amerikan Yardımları Dolar 

1946 25.118.425 -- -- 25.118.425 

1947 26.100.133 -- -- 26.100.133 

1948 28.861.000 5.000.000 14.100.000 42.961.000 

1949 63.169.000 5.000.000 14.100.000 77.269.000 

1950 55.740.626 13.320.947 9.000.000 25.380.000 94.441.573 

1951 84.063.881 17.587.471 4.500.000 12.690.000 114.341.352 

1952 133.624.059 16.155.830 3.369.000 9.500.580 159.280.469 

1953 148.145.312 63.666.680 5.287.000 14.909.340 226.721.332 

1954 139.790.062 60.046.058 5.700.000 16.074.000 215.910.120 

1955 240.808.136 76.057.724 2.500.000 7.050.000 323.915.860 

1956 282.043.947 94.058.456 214.900 606.018 376.708.421 

1957 376.236.573 133.023.848 1.563.250 4.408.365 513.668.786 

1958 437.991.123 107.614.443 800.000 2.256.000 547.861.566 

1959 627.180.300 167.067.083 2.130.000 19.170.000 813.417.383 

1960 568.452.363 55.082.154 -- -- 623.534.517 

Tablo 12: 1946-1960 Yılları Arasında Yapılan Karayolu Harcamaları 

Tabloya göz atıldığında CHP iktidarı döneminde 1946 yılında 25 milyon liralık 

yatırımın 1950 yılında 94 milyona liraya çıkarıldığı görülmektedir. DP döneminde ise 

1951 yılında 114 milyon lira olan yatırım 1960 yılında 623 milyon liraya, 1959 yılında 

ise 813 milyon liraya çıkarıldığı gözlenmektedir. Ayrıca 1950 yılına göre 1960 yılında 

6.5 katı, 1959 yılında da 8.5 katı oranında karayolları harcamaları arttırılmıştır. Bu 

minvalde DP’nin CHP’ye göre karayolu çalışmalarına daha çok önem vererek daha 

fazla yatırım yaptığını söylememiz mümkündür.  

                                                           
422 1948-1960 Karayolları Genel Müdürlüğü Çalışmaları Hakkında Rapor, Nisan 1961, 7; Yol Davamız 

9 Yılda…, 27; Şen, a.g.e., 204.  
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 DP iktidarı döneminde karayolu çalışmalarına büyük önem verilmiş ve bu 

doğrultuda hemen hemen her yıl düzenli olarak yatırımlar arttırılmıştır. Özellikle CHP 

dönemindeki yol programının geliştirilerek devam ettirilmesi çalışmaların 

ilerlemesinde önemli bir etken olmuştur. Programın son kısmı, havzadaki karayolları 

faaliyetlerini kapsadığından havza genelindeki ulaşım ağı DP döneminde her mevsim 

geçit verir bir hale getirilerek arttırılmıştır. Ayrıca karayolu teşkilatının genişletilmesi 

ve bu yönde de XI. Bölge Müdürlüğünün Van’da kurulması havza genelindeki 

karayolu faaliyetlerine olumlu yansımıştır. Bunun yanı sıra ülke genelinde 1923 

yılında 18.335 km olan yol ağı, 1945 yılında 43.511, 1950 yılında 47.080 ve 1960 

yılında 61.542 km’ye ulaşmıştır. Özellikle 1960 yıllarına gelindiğinde her mevsim 

geçit veren Devlet yolları 2.5 kat, il yolları ise 5 kat artmıştır. Türkiye genelinde Devlet 

yolları şebekesinin %88’i, il yolları şebekesinin %50’si geçit verir bir hale 

getirilmiştir. Ayrıca 1950 yılında sürekli bakım altında olan 18.363 km, 1960 yılında 

34.577 km’ye ulaşmıştır. Bunun yanı sıra toplam 8.752 km olan doğu bölgesi yolları 

15.780 km’ye çıkarılmıştır423.  

DP’nin demiryollarından çok karayolu yatırımlarına ağırlık verdiğini, bunu da 

Van Gölü Havzasına yapılan karayolları yatırımlarında görmekteyiz. Tek partili 

dönemde Van Gölü Havzasına yapılan karayolu yatırımlarında merkezi teamüller 

çerçevesinde Cumhuriyetin kurucu kadroları ulus-kimlik realitesini göz önünde 

bulundururken, DP iktidarı döneminde bu tanımlamanın ön planda olmadığı 

görülmektedir.     

1.2.2. Demiryolu Alanında Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

Osmanlı Devleti döneminde Erzurum-Sarıkamış hattı hariç 8.343 km 

uzunluğunda demiryolu yapılmıştır. Milli Mücadele sonrası bu demiryolundan 4.587 

km’si ülke sınırları dışında yer almıştır. Osmanlı Devleti’nden Türkiye 

Cumhuriyet’ine 3.756 km’si yabancı şirketlere ait, 356 km’si de Rus işgalinden 

kurtarılan (Erzurum-Sarıkamış hattı)  doğuda olmak üzere 4.112 km demiryolu 

kalmıştır424.  

                                                           
423 Şen, a.g.e., 202; Arıkan, a.g.e., 53. 
424 Yıldırım, a.g.e., 23. 
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Cumhuriyet döneminde emperyalist devletlerce inşa edilen ve “ağaç sistemi” 

diye tanımlanan demiryolları aslında bu dönemde ağaç dalları şeklindeydi425. Bu 

nedenle yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ve iktisadi bağımsızlığını bir an 

evvel sağlaması için demiryollarını ağaç dalları biçiminden ağ biçimine dönüştürmesi 

gerekmekteydi. Bu minvalde atılan ilk adım da Türkiye’nin sınırlarının yeniden 

belirlenmesi ve doğal pazarlarını kaybetmiş olan Doğu Anadolu’ya bir açılım olanağı 

sağlamaktı. Bunun için doğu-batı bağlantısını sağlayacak biri kuzeyden diğeri de 

güneyden iki hat oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi Ankara-Sivas-Erzurum hattı, 

ikincisi de Fevzipaşa-Malatya-Diyarbakır hattıdır. Atılan ikinci adım ise mevcut var 

olan hatların birbirine bağlantısının (iltisak) yapılmasıdır. Böylece iltisak hatlarıyla 

ağaç dalları şeması ağ şemasına dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bu dönemde yapılan ve 

yapımına başlanan yeni demiryolları da üçüncü adımı oluşturmuştur. Bu bağlamda 

inşasına Yolçatı’dan başlayan Elazığ-Van hattı Van Gölü Havzası’nın Anadolu’ya 

açılmasında büyük bir etken olurken İran’a bağlanmasıyla da uluslararası bir önem 

kazanmıştır426. Demiryolu yapım çalışmalarının ülkenin doğusuna yönelmesi hem 

bölgenin ekonomik olarak kalkınmasında hem de bölgedeki asayiş ve güvenlik 

konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Bunun yanı sıra Cumhuriyet dönemindeki demiryolu politikasının genel 

amaçları şu şekilde sıralanabilir427; 

1) Ülkenin doğal kaynaklarına doğrudan ulaşmak, 

2) Ekonomik kalkınmayı ülke düzeyine yaymak bunun için de özellikle az 

gelişmiş bölgelere ulaşmak, 

3) Ekonomik kalkınma ile beraber sosyal kalkınmayı da sağlamak, 

4) Üretim ve Tüketim merkezlerini birbirine bağlamak ayrıca limanlarla alt 

bölgeler arası ilişkileri demiryolları sayesinde oluşturmak,  

5) Ülke savunmasının gerektirdiği şekilde bir demiryolu ağına sahip olmak. 

Bu dönemde devlet tarafından inşası devam eden ve kısmen işletilmekte olan 

demiryolları ile yabancı şirketlerden alınan ve yabancı şirketlere ihale edilen 

demiryolları ve liman inşaatları sonrasında devlet bünyesinde büyük oranda demiryolu 

                                                           
425 Sönmez, a.g.e., 99; Yıldırım, “Osmanlı Demiryolu…”, 314. 
426 Tekeli-İlkin, Cumhuriyet Harcı, III, 314, 316. 
427 İsmet Ergün, Türkiyenin Ekonomik Kalkınmasında Ulaştırma Sektörü, Ankara, 1985, 72. 
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ağı oluşmuştur428. Bu nedenle hatların inşasını gerçekleştirmek ve düzgün bir şekilde 

işletilmesini sağlamak üzere 23 Mayıs 1927 tarihinde 1042 sayılı kanun ile “Devlet 

Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” kurulmuştur429. Böylece yerli ve 

yabancı şirketlere verilen demiryolları hariç tüm demiryollarının inşası ve işletmesi 

tek çatı altında toplanmıştır.  

Gün geçtikçe işletmeye açılan demiryollarının artması, kuruluşun demiryolu 

inşasında ve işletmesinde gerekli denetimi sağlayamayacak duruma düşmesine neden 

olmuştur430. Bunun üzerine 1 Haziran 1931 yılında 1818 sayılı kanunla “Demiryolları 

ve Limanları İstikşaf ve İnşaat” dairesi Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi 

idaresinden ayrılarak Nafia Vekâletine bağlanmıştır. Umum Müdürlüğünün adı da 

“Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü” ne 

dönüştürülmüştür431.  

Bununla beraber 1924-1931 yılları arasındaki dönemde giderek artan 

demiryolu inşaatı özellikle 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın Türkiye’yi etkisi altına 

almasıyla 1932-1933 yıllarında yapım aşamasındaki demiryolu inşaatları yavaşlamaya 

başlarken yeni demiryolu projeleri de uygulanamamıştır. 1934 yılında iç borçlanmaya 

gidilerek elde edilen finansman kaynağıyla beraber tekrar demiryolu çalışmaları hız 

kazanmıştır. Demiryollarındaki bu gelişme II. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar 

devam etmiştir. II. Dünya Savaşı’nın getirdiği ekonomik yük nedeniyle demiryolu 

çalışmaları için gerekli finansman sağlanamamıştır. Ayrıca ham madde (demir, 

çimento, ray ve travers) sıkıntısının yaşanması ve buna iş gücünün büyük bir kısmının 

silahaltında olması da eklenince çalışmalar zaman zaman durma noktasına gelmiştir. 

Savaşın sona ermesinden sonra gerekli finansman, malzeme ve iş gücü sağlanmışsa da 

eski hızına ulaşamamıştır432. Bunda savaş sonrasında karayollarına verilen önemin 

artması da etkili olmuştur. 

                                                           
428 TBMM ZC. II/32, İ. 70, (21.5.1927) 261-262. 
429 TBMM ZC. II/32, İ. 71, (23.5.1927) 440. 
430 Yıldırım, a.g.e., 66. 
431 TBMM ZC. IV/2, İ. 8, (1.6.1931) 3. 
432 Yıldırım, a.g.e., 44-45; Tekeli-İlkin, Cumhuriyet Harcı, III, 313; Koçak, Türkiye’de Milli Şef…, II, 

367. 
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CHP iktidarı döneminde 1924-1945 yılları arasında demiryollarına yapılan 

yatırım ve toplam hat uzunlukları tablo 13’te yer aldığı gibidir433. 

 

Yıllar 

İnşa 

Edilen 

Hat km 

Satın 

Alınan Hat 

km 

Devlet 

Hattı km 

Şirket 

Hattı km 

Toplam 

Hat km 

Ek Bütçe 

Tahsilatı 

Lira (000) 

Toplam 

Yatırım 

Lira (000) 

1924 -- 1.734 1.734 2.429 4.163 8.700 8.700 

1925 201 -- 1.935 2.429 4.364 20.300 29.000 

1926 48 -- 1.983 2.465 4.448 14.900 43.900 

1927 265 -- 2.248 2.465 4.713 28.400 72.300 

1928 134 68 2.450 2.397 4.847 79.200 121.500 

1929 146 -- 2.596 2.397 4.993 9.909 161.400 

1930 393 -- 2.989 2.397 5.386 41.900 203.400 

1931 376 41 3.406 2.356 5.762 22.300 225.600 

1932 186 -- 3.592 2.356 5.948 7.000 232.600 

1933 110 176 3.878 2.180 6.058 13.100 245.700 

1934 152 703 4.733 1.477 6.210 15.100 260.000 

1935 355 613 5.701 864 6.565 21.500 282.300 

1936 305 -- 6.006 864 6.870 19.000 301.300 

1937 145 412 6.563 452 7.015 19.100 320.400 

1938 166 -- 6.729 452 7.181 21.200 314.600 

1939 215 19 6.963 433 7.396 21.400 363.000 

1940 55 -- 7.018 433 7.451 20.900 383.900 

1941 6 28 7.052 405 7.457 14.600 398.500 

1942 28 -- 7.080 405 7.485 12.200 410.700 

1943 20 -- 7.100 405 7.505 27.300 438.000 

1944 86 -- 7.128 405 7.533 16.700 454.700 

1945 -- -- 7.128 405 7.533 8.800 463.500 

Tablo 13: 1924-1945 Yılları Arasındaki Demiryolu Yatırımları ve Hat Uzunlukları 

Tabloya göz atıldığında 1924 yılında ülke genelindeki toplam hattın 4.163 km 

ve bunun da 1.734 km’sinin devletin idaresinde olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 

bu dönemde yabancı şirketlerin elinde ise devlet idaresindeki hatlara oranla 695 km 

fazlasıyla 2.429 km yol bulunmaktaydı. Hükümet özellikle 1927 yılından sonra 

yabancı şirketlerin elinde bulunan hatları peyderpey satın alma yoluna giderek 

demiryolu hatlarını millileştirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda en büyük alım 703 km 

ile 1934 yılında gerçekleştirilirken en düşüğü ise 19 km’yle 1939 yılında 

gerçekleşmiştir. Bu durumun en önemli sebebi II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 

beraber devlet gelirlerinin büyük bir kısmının savunma ekonomisine ayrılmasıdır. 

Ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılar sonrasında ülke genelindeki yatırımlar ister 

istemez azalmıştır. Bununla beraber 1924 yılında demiryolları için 8.700.000 lira 

                                                           
433 Tekeli-İlkin, Cumhuriyet Harcı, III, 313; Şen, a.g.e., 64. 
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harcanırken 1945 yılında bu rakam 454.800.000 lira fazlasıyla 463.500.000 liraya 

çıkmıştır. Ayrıca 1924 yılında 4.163 km olan hat uzunluğu 21 yılda 3.370 km 

arttırılarak 7.533 km’ye ulaşılmıştır. 

Bunun yanı sıra tek parti döneminde havza genelinde demiryolları bağlamında 

yatırımların ilk adımı Yolçatı-Elazığ hattıyla atılmıştır. Elazığ-Muş-Van hattının ilk 

merhalesi olan ve Yolçatı’ndan Elazığ’a kadar uzanan kısmının Diyarbakır’a giden 

Fevzipaşa hattıyla aynı zamanda yapılması planlanmıştır434. Böylece mevcut 

Fevzipaşa-Diyarbakır hattına Elazığ’ın Sofular mevkiinden 22 km’lik bir şube hattı ile 

bağlanması kararlaştırılmıştır435.  

Hattın inşaat çalışmaları 1933 yılının Ağustos ayında başlamış436 ve yapılan 

çalışmalar sonrasında 29 Haziran 1934 yılında437 tamamlanarak 10 Ağustos 1934 

yılında Nafia Vekili Ali Çetinkaya ve Maliye Vekili Fuat Ağralı’nın katılımıyla 

gerçekleştirilen törenle işletmeye açılmıştır438. Böylece doğuyu ülkenin diğer hatlarına 

bağlayacak olan iltisak hattı tamamlanmıştır. 

Bu dönemde yapımına başlanan diğer bir hat ise Elazığ-Genç hattıdır ki bu hat 

Elazığ-Bitlis-Van-İran hattının ilk kısmını oluşturmaktadır. Ancak İran hududuna 

kadar yapılacak hattın ilk projesi TBMM tarafından 14 Haziran 1937 yılında kabul 

edilen 3262 sayılı kanuna göre Diyarbakır’dan başlayan İran - Irak ortak hattının 

uygun bir yerden ikiye ayrılarak bir hattının Bitlis, Tatvan ve Van üzerinden İran 

hududuna ulaşması planlanmıştır439. Fakat 1940 yılında Kurtalan istasyonundan Tuğ 

mevkiine kadar yapılan etüt ve zemin çalışmaları sonrasında 120 km’lik kısımda 

yapılacak demiryolu çalışmaları netlik kazanmış, bu hattın inşasında ve sonrasında 

yaşanacak sıkıntılar sebebiyle değiştirilmesi gündeme gelmiştir440. Bu sebeple 14 

Haziran 1937 yılında 3262 sayılı kanunun 1. maddesi 6 Mayıs 1940 yılında 

değiştirilmiştir. Kanuna göre Diyarbakır’dan başlayarak Irak sınırına, Elazığ’dan 

başlayarak İran sınırına kadar demiryolu yapılmasına ve bu esnada Elazığ-İran hudut 

hattının Bitlis’te sona erecek bir şube hattı ve Tatvan ile Van arasına da feribot 

                                                           
434 BCA. 30.10.147.48.10. 
435 Yeni Adana, 30 Kânunuevvel/Aralık 1930. 
436 Yavuz Haykır, “Demiryolunun Elazığ’a Gelişi”, Tarih Okulu Dergisi, 9, 27, Eylül 2016, 274. 
437 Akşam, 9 Temmuz 1934. 
438 Akşam, 11 Ağustos 1934. 
439 TBMM Kâvânin Mecmuası, 17, 1057; TBMM ZC. V/19, İ. 76, (14.6.1937) 297. 
440 TBMM ZC. VI/11, İ. 47, (6.5.1940) S. Sayısı 113[1]. 
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iskelelerinin yapılması kararlaştırılmıştır. Bu çalışmalar için de 50 milyon ödenek 

ayrılmıştır441. Böylece Elazığ-Van-İran demiryolu hattına ait güzergâh planı 

tamamlanarak çalışmalara başlanmıştır.  

Hattın 6 kısımdan oluşan 135 km’lik inşasına 4 Kasım 1940 yılında 

başlanmışsa da442 II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği bu dönemde demiryolları için 

gerekli finansman kaynağı sağlanamadığından iç borçlanma yöntemine gidilmiştir. 2 

Haziran 1941 yılında 4057 no’lu kanun ile Diyarbakır ve Elazığ istasyonlarından Irak 

ve İran hudutlarına kadar yapılacak demiryolları için faiz oranı % 7 olmak üzere ve 

itibarı kıymeti her sene 15 milyon lira geçmemek şartıyla ve yirmişer senede ödenmek 

şartıyla 35 milyon liralık tahvil çıkarılmasına karar verilmiştir443. Böylece hattın inşası 

için gerekli ödenek sağlanmıştır. Fakat ekonomik sorunlar haricinde çimento, kereste, 

demir gibi inşaat malzemelerinin zamanında ve yeteri miktarda bulunamayışı ile 

taşıma araçlarının yetersizliği gibi güçlüklerle karşılaşılması çalışmaları olumsuz 

etkilemiştir. Öyle ki 19 Kasım 1944 yılında başlayan çalışmalar sonrası Palu’ya kadar 

tesviye işleri tamamlanmış olsa da ray yetersizliğinden sadece 20 km’lik bir kısmın 

ray döşeme işleri yapılabilmiştir444. Doğu için hayati bir öneme sahip olan bu projenin 

gecikmesi aynı zamanda bölge ve havzadaki ekonomik kalkınmanın da gecikmesine 

sebep olmuştur.  

1.2.2.1. 1946-1950 Yılları Arasında Demiryolu Alanında Yapılan 

Faaliyetler ve Harcamalar 

Cumhuriyet döneminde “bir karış fazla demiryolu” ilkesi ile yola çıkılarak 

“ağaç biçimli örüntü”ye sahip demiryolu yapısından milli güvenliğin ve savunmanın, 

ülke bütünlüğünün ve iç piyasanın birleşmesinin gereksinimlerini karşılayacak “ağ 

şeklindeki örüntü”ye geçiş için büyük çaba sarf edilmiştir445.  

Özellikle II. Dünya Savaşı başta olmak üzere Türkiye’de yaşanan ekonomik 

sıkıntılar ve çimento, kereste, demir gibi inşaat malzemelerinin zamanında ve yeteri 

miktarda tedarik edilmeyişi ile taşıma araçlarının yetersizliği gibi güçlüklerle 

                                                           
441 TBMM ZC. VI/11, İ. 47, (6.5.1940) 17. 
442 T.C. Nafia Vekâleti, Nafia Dergisi, 11, 2, Birinciteşrin/Ekim 1944, 17-18. 
443 TBMM Kâvânin Mecmuası, 22, 726; Koçak, Türkiye’de Milli Şef…, II, 537. 
444 Yıldırım, a.g.e., 109.  
445 Şen, a.g.e., 61. 
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karşılaşılması çalışmaları oldukça olumsuz etkilemiştir. Ancak bu olumsuz şartlara 

rağmen Elazığ-Van-İran demiryolu kapsamındaki Genç-Muş demiryolu çalışmalarına 

devam edilmiş ve 41-94. km’ler arasında 417.756 lira keşif bedeliyle ray döşeme 

işlemleri emaneten yaptırılmıştır. Özellikle Karabük’ten getirilen yerli raylarla Elazığ-

Palu arasındaki demiryolları tamamlanmış446 ve 1 Temmuz 1946 yılında 70 km’lik 

Elazığ-Palu hattı işletmeye açılmıştır447. Palu’ya kadar olan kısmın 

tamamlanmasından sonra hattın birinci etabının 4’üncü, 5’inci ve 6’ıncı kısımlarındaki 

çalışmalara hız verilmiştir. Yaklaşık 65 km olan bu 3 kısmın 1947 yılında bitirilmesi 

için gerekli tedbirler alınmıştır. Bu arada da 173. km’deki Genç Boğazına kadar olan 

7. kısmın ihalesi gerçekleştirilmiş ve inşasına başlanmıştır448. Böylece demiryolu 

faaliyetleri bu dönemde ivedilikle yürütülmeye çalışılmıştır. 

Palu-Genç arasının 4. kısım inşasında 3.257 m uzunluğunda 16 adet tünel, 5. 

kısımda 4.270 m uzunluğunda 8 adet tünel ve 60 menfez, 6. kısımda da 785 m 

uzunluğunda 5 adet tünel ve 66 menfezin yapımına başlanmıştır. Çalışmalar içerisinde 

2.300 m uzunluğuyla yer alan Şıhviran tüneli en büyük tünel olma özelliğine 

sahiptir449.  

Bunun yanı sıra 1947 yılı bütçe tasarı raporunda bugüne kadar hat faaliyetleri 

için 59.7 milyon lira harcandığı ve 12 milyon lira da 1947 yılı bütçesine konulduğu 

belirtilmiştir450. Bu hattın raylarını döşemek için Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından 4.700 ton ray peyderpey teslim alınarak hattın ray döşeme işlemleri 

devam etmiştir. Bunun yanında Amerika’dan 10.000 ton ray sipariş verilmiştir. Bu 

rayların gelmesiyle ray döşeme işlemleri yeniden başlayacak ve bitirildiği takdirde 

175. km’ye kadar (Muş’un 70 km evveli) gidilebilecekti. Ayrıca hat için İngiltere’den 

de her biri 100 m açıklığında 2 demir köprü sipariş verilmiş ve 175. km’de 80.000 lira 

keşif bedelli 74 m açıklığında bir servis köprüsünün de yapılması kararlaştırılmıştır451.  

                                                           
446 BCA. 30.18.1.2.109.80.10; T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık İşleri Dergisi, Ekim 1946, 14.  
447 İlhan Tekeli-Selim İlkin, “Cumhuriyet’in Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulaması”, 

Kebikeç, 11, 2001, 138. 
448 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık İşleri Dergisi, Ekim 1946, 14. 
449 T.C. Nafia Vekâleti, Nafia Dergisi, 11, 2, Birinciteşrin/Ekim 1944, 22-23. 
450 TBMM TD. VIII/3, B. 18, (18.12.1946) S. Sayısı 9[201]. 
451 BCA. 30.18.1.2.110.11.10; BCA. 30.18.1.2.110.18.10; BCA. 30.18.1.2.111.35.12; T.C. Bayındırlık 

Bakanlığı, Bayındırlık İşleri Dergisi, Ekim 1946, 22-23. 
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1946 yılının sonlarında Elazığ’dan 94. km’ye kadar olan ray döşeme işlemleri 

tamamlanmış ve Temmuz 1947 yılında da geri kalan yaklaşık 40 km’lik yolun tesviye 

işlemleri bitirilerek Karabük’ten getirilen raylar 94 ve 118. km’ler arasına 159.334 lira 

keşif bedeliyle döşenmeye başlanmıştır. Hızlanan çalışmalar sonrası günlük 500 ile 

700 m arasında ray döşenmiş ve Ekim 1947 senesinde de ray döşeme işlerinin 

tamamlanacağı tahmin edilmiştir452. Yapılan yoğun çalışmalar sonrasında 135 km’lik 

Elazığ-Genç hattı dönemin Bayındırlık Bakanı B. Kasım Gülek tarafından 16 Aralık 

1947 yılında işletmeye açılmıştır. Hattın yapımı esnasında yaklaşık 100 km’lik 

kısmına Karabük’te yapılan raylar döşenmiştir. Elazığ-Genç hattı yaklaşık 74 milyon 

liraya mal olurken üzerinde 100 m açıklığında iki büyük demir köprü ve 2.240 m 

uzunluğunda bir tünel de inşa edilmiştir. Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek açılış 

törenindeki şu sözleriyle453; “…Buralara varmak için tabiatın en sert arızaları aşıldı. 

Büyük zorluklar yenildi. Buradan öteye Muş’a, Tatvan’a, Van’a ilerlemekte devam 

edeceğiz. Yurdun bu önemli demiryolunu ilk fırsatta bitireceğiz. Yurdumuzun 

coğrafyası ve ekonomik durumu bizlere demiryolu ve yol sahalarında önemli vazifeler 

yüklüyor. 24 yıllık Cumhuriyet devrinde asırların ihmal ettiği bu işleri başarmaya 

çalıştık ve başarılar elde ettik. Şurasını derhal söyleyeyim ki daha yapmamız gereken 

çok iş var. Şimdiye kadar yaptıklarımız bunların ancak bir parçası. Yapılması gereken 

işlerimiz çokluğu karşısında imkânlarımız hudutsuz değildir. Bu imkânları rasyonel 

şekilde kullanmak iktisadi fayda verme, yurt savunması ve milli topluluk 

bakımlarından tertiplemek ve sıraya koymak zorundayız…” Cumhuriyet 

Hükümetlerinin genel yol politikasının belirlenmesinde finansman noktasına 

değinerek hattın devamının Van’a kadar uzanacağını tekrar vurgulamıştır.  

Hazırlanan mali programın gerektirdiği ödenekler zamanında gerçekleştiği 

takdirde 1947 yılı başında hattın Muş’a kadar olan kısmının ihalesinin yapılması 

planlanmıştır. Ayrıca yapılan hesaplamalar sonrası hattın 5 yılda tamamlanarak 1951 

yılı sonunda Tatvan’a ulaşacağı ve yaklaşık bu hat için 80 milyon lira harcanması 

gerektiği öngörülmüştür454. Ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra inşaat bedellerinin 

artacağı hesaplanmış ve hattın toplam maliyetinin (Elazığ-Genç dâhil) 155 milyon lira 

                                                           
452 BCA. 30.18.1.2.112.66.4; Ulus, 8 Eylül 1947; Cumhuriyet, 9 Eylül 1947.  
453 Ulus, 17 Aralık 1947; Cumhuriyet, 17 Aralık 1947; M. Arslan Abisel, Bir Karış Fazla Şimendifer, 

Ankara, 1948, 137.  
454 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık İşleri Dergisi, Ekim 1946, 14-15. 
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olacağı tahmin edilmiştir. Hattın inşası için tahmin edilen harcamalar aşağıdaki 

tablolarda belirtilmiştir455: 

Drahimi (Genç)-Muş-Vartiniş456 Mali Programı                                           Cem‘an I 

İnşaat Türü Ölçüler Tahmin Edilen Bedel 

Tüneller 14.600x500 7.300.000 

İstasyonlar 8x150.000 1.200.000 

Balast 314.000x3.5 1.099.000 

Muş-Tatvan İstasyonu 2x1.000.000 2.000.000 

Tatvan-Van İskelesi 1.500.000 1.500.000 

Tahkimat 5x20.000 100.000 

Duvar 20x12.000 254.000 

Büyük Köprüler 6x100.000 +50.000 650.000 

Tabliye 1.650x400 660.000 

Küçük İmalat 405x3.000 1.215.000 

Tesviye 2.300.000x1.3 

1.200.000x1.1 

4.310.000 

Elazığ İstasyonu ve Makine deposu  1.500.000 

Toplam  21.774.000 

           Tablo 14: Drahimi-Vartiniş Hattı İçin Tahmin Edilen Harcama Tutarı 

 Vartiniş-Tatvan Mali Programı                                                                    Cem‘an II 

İnşaat Türü Ölçüler Tahmin Edilen Bedel 

Tüneller 2.400x500 1.200.000 

İstasyonlar 4x150.000 600.000 

Balast 144.000x4 576.000 

Büyük İmalat 100m x 3.000 300.000 

Küçük İmalat 180 adet x 4.000 720.000 

Tesviye 2.000.000x1.2 2.400.000 

Toplam  5.796.000 

           Tablo 15: Vartiniş-Tatvan Hattı İçin Tahmin Edilen Harcama Tutarı 

Savaş Sonrası Mali Program 

Cem‘an I ve II toplamı 27.570.000 

Harpten sonra tahmin edilen maliyetin iki katı 55.140.000 

Ray, travers döşeme 18.000.000 

Feribot iskelesi 3.500.000 

Elazığ-Drahimi 63.350.000 

Masarif  15.000.000 

Hattın tahmin edilen toplamı 155.000.000 

Tablo 16: Drahimi-Vartiniş İle Vartiniş-Tatvan Hattı İçin Savaş Sonrası Tahmin 

Edilen Harcama Tutarı 

Elazığ-Van demiryolu hattıyla ilgili Bayındırlık Bakanlığı 4643 sayılı 

kanununda değişiklik yapılması için 28 Şubat 1947 yılında TBMM’ye bir kanun 

tasarısında bulunmuştur. Tasarıya göre457;  

                                                           
455 T.C. Nafia Vekâleti, Nafia Dergisi, 11, 2, Birinciteşrin/Ekim 1944, 21. 
456 Vartiniş bugün Muş’un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesidir. 
457 TBMM TD. VIII/6, B. 69, (6.6.1947) S. Sayısı 177[2]. 
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1- Drahini mevkiinden Van Gölü kenarındaki Tatvan mevkiine ve Van 

Gölünün öte kenarından (Van Şehrinden) İran sınırına kadar takriben 335 km 

demiryolu inşaatı ile Bitlis şube hattı inşaatı için 90 milyon lira, 

2- Van Gölü kenarında yanaşma yerleri yapılması ve feribot tesisleri için 15 

milyon lira, 

3- Bütün hattın işletilmesi gerekli tüm malzemenin satın alınması için 15 

milyon lira ki, cem‘an 120 milyon liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 

Tasarıyla ilgili TBMM’de gerçekleşen görüşmeler sonrası 11 Haziran 1947 

yılında 5075 sayılı kanun ile 1944 tarihli 4643 sayılı kanunun birinci maddesi 

değiştirilerek 40 milyon liralık ödenek 160 milyon liraya çıkarılmıştır458. Ayrıca 

gerçekleşen bu görüşmeler esnasında yaklaşık 4 milyon liraya mal edilecek Bitlis şube 

hattının, 160 milyon liralık ödeneğin içerisinde yer almaması konusunda Burdur 

Milletvekili Ahmet Bey tarafından öneri sunulmuşsa da bu öneri kabul edilmemiştir459. 

Tasarı sonrası ödeneğin 160 milyon liraya çıkarılması, çalışmaların hızlı bir şekilde 

ilerlemesi için gerekli olan malzeme sıkıntısının giderilmesi bağlamında oldukça 

önemlidir.  

Bu arada Elazığ-Genç arası hattın tamamlanmasıyla beraber 109 km’lik Genç-

Muş arası demiryolu hattı 8 kısım halinde müteahhitlere ihale edilmiş ve hattın arızalı 

olan ikinci mıntıkanın çalışmalarına da başlanmıştır. Ray hariç 109 km’lik bu hattın 

yaklaşık 40 milyon liraya mal olacağı öngörülmüştür. Bunun sebebi Genç Boğazı 

yamaçlarındaki heyelan tehlikesi ve arızalı güzergâhtır. Bu sebeple Murat Vadisi’nde 

100 metreden büyük 6 köprünün yapılması planlanmıştır. Bölge heyelan tehlikesi 

yanında oldukça kayalık bir yapıya sahip olduğundan 11 km uzunluğunda birçok tünel 

ve imalat yapılması da öngörülmüştür. Ayrıca Genç Boğazı’ndan Muş’a bir yol 

olmayışı sebebiyle de demiryolu inşasında gerekli malzemelerin taşınması için bir 

servis yolu açılmıştır460. Bunun yanında 1947 yılı ortalarında hattın 118 ile 158. km’ler 

arasındaki tesviye işleri bitirilerek 420.000 lira keşif bedeliyle ray döşeme çalışmaları 

başlamıştır461.  

                                                           
458 TBMM Kâvânin Mecmuası, 29, 710; T.C. Resmi Gazete, 18 Haziran 1947, No: 6635. 
459 TBMM TD. VIII/6, B. 69, (6.6.1947) 50, 58. 
460 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık İşleri Dergisi, Aralık 1948, 70, 72. 
461 BCA. 30.18.1.2.114.42.15. 
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Demiryolu hattı üzerinde yapılan incelemeler sonrasında Bayındırlık 

Bakanlığının 13 Aralık 1947 yılında hazırladığı rapora göre 1947 tarihli 5075 sayılı 

kanunla verilen 120 milyon liralık ödeneğin 80 milyon lirasının harcanarak Genç-

Tatvan arasının ikmal edilebileceği, bunun da yıllık ortalama 25-30 milyon lira 

verilmesi şartıyla 3 yılda tamamlanabileceği vurgulanmıştır. Ancak 1948 bütçesinden 

14.750.000 lira ayrılması istenmişse de bunun 4.750.000 lirası 1949 yılı bütçesine 

devredilerek 1948 bütçesinden 10.000.000 lira ödenek ayrılmıştır. Bu bütçeyle bu 

istikamette büyük bir inşaat hamlesi gerçekleştirmek mümkün görülmemektedir. Zira 

ödeneğin 4 milyon lirası daha önceden yapılmış olan demiryolu, bina ve demir köprü 

montajı gibi işlere tahsis edilmiş, 5 milyon lirası da yapılmış olan diğer işlerin 1948 

yılında vadesi dolan bonolara karşılık olarak gösterilmiştir462. Geri kalan 1 milyon lira 

ile böyle büyük çapta bir inşaat işine girişilemeyeceği gibi bu düzeyde gerçekleştirilen 

ödeneklerle de daha önceden mali programlarla 1951 yılı olarak planlanan Tatvan 

kıyısına ulaşılamayacağı da anlaşılmıştır.  

Elazığ-Genç hattının tamamlanmasından sonra toplam 25 km uzunluğunda 

olan 8 ve 9. kısımlar ile 20 km uzunluğunda olan 10 ve 11. kısımların ihaleleri 1948 

yılının ortalarında Bayındırlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş ve yıl sonuna 

kadar demiryolu hatlarının tamamlanacağı öngörülmüştür463. Ayrıca 5 Eylül 1948 

yılında da Muş’a kadar olan 100 km’lik kısmın ihalesi de gerçekleştirilmiştir464. 

Böylece bu dönemde toplam 145 km demiryolu hattının ihalesi gerçekleştirilmiştir. 

Bunun yanı sıra Bakanlar Kurulu, 20 Aralık 1948’de çıkarılan 3/8426 sayılı 

kararname ile 1946 yılında çıkardığı 3/4816 sayılı kararnameye ek olarak Elazığ-Van 

hattının 114 ve 136. km’leri arasında bulunan 118-132. km’leri de inşa edilecek olan 

biri 2 buçuk, diğeri 1 km uzunluğunda iki büyük tünel ile 100 metrelik iki köprünün 

daha önce kararlaştırılan 2.554.400 liraya yapılamayacağından 300.000 lira artırarak 

2.854.000 liraya çıkarılmasını onaylamıştır465. 

1949 yılında ise evvelce ihalesi yapılan Genç-Muş demiryolu hattının ilk etabı 

olan 7. kısmın, müteahhitinin işini yapamayacak duruma girmesinden dolayı yapılan 

                                                           
462 TBMM TD. VIII/8, B. 23, (26.12.1947) S. Sayısı 30[43, 207-208]. 
463 Van Sesi, 15 Temmuz 1948. 
464 Van Sesi, 13 Kasım 1948. 
465 BCA. 30.18.1.2.112.66.3; BCA. 30.18.1.2.118.81.17. 
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sözleşme fesh olunmuş ve bu kısım yeniden ihaleye çıkarılmıştır. Ayrıca hattın Muş’a 

ulaşmasını sağlamak için bu yıl 7 ile 14. kısım da dâhil olmak üzere 8 kısım birden 

ilahe edilerek çalışmalara başlanmıştır. Genç-Muş arası ray döşeme çalışmaları da 

dâhil olmak üzere yaklaşık 60 milyon liraya mal olacağı ve bu bağlamda gerçekleşecek 

ödeneklerle çalışmaların 5-6 yıl içinde bitirileceği öngörülmüştür. 1948 yılı bütçesinde 

olduğu gibi 1949 yılı bütçesinde de hat için 10 milyon lira talep edilmiş fakat komisyon 

tarafından Bayındırlık Bakanlığına ait olan 118 milyon liralık toplam bütçeden 

9.713.000 lira ödenek ayrılmıştır466. Bakanlığın tahsis ettiği ödenek ile talep edilen 

miktar arasında büyük bir meblağ farkı olmamakla beraber toplam 60 milyon liraya 

mal olacağı hesaplanan çalışmaların Muş’a kadar ulaşması, bu durum da en az 6 yıl 

sürmesi kaçınılmazdır.    

Bununla beraber 13 Ekim 1949 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Elazığ-Van 

hattının 175. km’sinde kurulacak olan demir köprünün imal ve montaj çalışmaları için 

54.660 lira ödenek verilmesi kabul edilirken467 aynı yıl hat çalışmaları içinde 

1.352.415 lira ek ödenek tahsis edilmiştir468. Böylece daha önce komisyon tarafından 

da ayrılan ödenekle birlikte toplam 11.065.415 lira, 1949 yılında Elazığ-Van hattı için 

harcanması öngörülmüştür. 

1950 yılında ise hattın 1943 yılında ihalesi yapılmış olan 7 ve 14. kısımların 

inşası için 13 milyon lira ödenek ayrılmıştır469. Bu dönemde altyapı çalışmaları devam 

ederken Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan bütçe görüşmelerinde Elazığ-Genç hattının 

1952 yılında tamamlanacağını bildirmiştir470.  

II. Dünya Savaşı sonrasındaki çok partili CHP iktidarı döneminde her ne kadar 

karayollarının önemi artmışsa da CHP için demiryolları ayrı bir öneme sahip olmuştur. 

Bu doğrultuda 1946-1950 yılları arasında da demiryolu çalışmalarına oldukça önem 

verilmiş ve bu dönemde temin edilen dış yardımların bir kısmı demiryolu faaliyetlerine 

ayrılmıştır. Bunun yanı sıra Genç-Muş hattının başlangıcında hattın 1947 yılında 

tamamlanması öngörülmüşse de 1950 yılına gelindiğinde hat çalışmaları hala devam 

etmiştir. Bu dönemde dış yardımlar bağlamında önemli miktarda destek temin edilse 

                                                           
466 TBMM TD. VIII/16, B. 48, (21.2.1949) 292, S. Sayısı 133[156], Gider Bütçesi 235. 
467 BCA. 30.18.1.2.120.75.4. 
468 TBMM TD. VIII/22, B. 23, (28.12.1949) S. Sayısı 110[52]. 
469 TBMM TD. VIII/24, B. 45, (13.2.1950) Gider Bütçesi 333. 
470 TBMM TD. VIII/24, B. 52, (21.2.1950) 948. 
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de özellikle savaş sonrası maliyetlerin oldukça yükselmesi hat üzerindeki çalışmaları 

olumsuz etkilemiştir. 

1.2.2.2. 1950-1960 Yılları Arasında Demiryolu Alanında Yapılan 

Faaliyetler ve Harcamalar 

DP döneminde de ülkenin doğusu ile batısı arasında ulaşım ağının arttırılması 

doğrultusunda her alanda olduğu gibi demiryolu çalışmalarına da önem verilmiştir. 

Ancak bu dönemde Genç-Muş hattı üzerindeki çalışmalar öngörüldüğü şekilde 

ilerlemediğinden 1951 yılına gelindiğinde hattın 178. km’ye kadar olan kısmının 

tesviye çalışmaları tamamlanabilmiştir. 1951 hattın 21. km’ye, 1953 yılında da 103. 

km’ye kadar olan kısımların ray döşeme çalışmalarına başlanmıştır471.  

Bunun yanı sıra Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü tarafından hattın bir 

köprü ve tünel haricinde altyapısının tamamlandığı ve mevsim şartlarının imkân 

vermesi dâhilinde bu sene zarfında kalan altyapının da tamamlanarak 1954 yılı 

sonunda hattın Muş’a ulaşılacağı ve bu suretle Muş-Tatvan arasının inşaatına da 1955 

yılında başlanacağı bildirilmiştir472. Ayrıca 1954 yılında Bitlis şube hattının etüt 

çalışmaları da yapılmaya başlanmıştır473.  

Genç-Muş hattı çalışmaları 1954 yılında muhtelif sebeplerden dolayı 

tamamlanamayarak 1955 yılına sarkmıştır474. Bunun üzerine Bayındırlık Bakanlığı 

tarafından 5 milyon lira tutarında son kısmın ihalesi yeniden yapılarak hattın ağustos 

ayına kadar bitirilmesi planlanmıştır475. Ancak hat çalışmaları eylül ayının sonuna 

kadar devam etmiştir476. Doğu Anadolu’nun diğer bölgeler ile arasındaki demiryolu 

irtibatını sağlayacak477 olan 109 km’lik Genç-Muş hattı üzerindeki Dik, Turna, Solhan, 

Kale, Kurt ve Muş istasyonlarının tamamlanmasıyla beraber 26 Ekim 1955 yılında478 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, TBMM Meclis Başkanı Refik Koraltan ve Başbakan 

                                                           
471 BCA. 30.18.1.2.126.66.16; BCA. 30.18.1.2.131.19.15; Aydemir, İkinci Adam…, III, 154. 
472 Yeşil Bitlis, 27 Eylül 1954. 
473 Bitlis, 12 Kasım 1954. 
474 Bitlis, 11 Kasım 1954. 
475 Bitlis, 29 Nisan 1955; Yeşil Bitlis, 29 Nisan 1955. 
476 Bitlis, 30 Eylül 1955. 
477 BCA. 30.1.0.0.134.874.2; Bitlis, 25 Haziran 1955. 
478 Milliyet, 26 Ekim 1955; Bitlis, 26 Ekim 1955; Van Postası, 25 Ekim 1955; İstatistik Yıllığı 1964/65, 

622. 
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Adnan Menderes’in katılımıyla hizmete açılmıştır479. Törende Nafia Vekili Kemal 

Zeytinoğlu demiryolu inşaatıyla ilgili; Genç-Muş hattının tamamlanmasıyla Muş ilinin 

refaha kavuşacağını ve hattın Van’a oradan Kotur’a götürülerek İran hattıyla 

birleştirileceğini ifade etmiştir480. Daha sonra kürsüye gelen Başvekil Adnan 

Menderes de açılış konuşmasında481; “Şarkla garbı birbirinden ayıran tabiatın 

hırçınlıkları ve engelleri olmuştur. Büyük nehirler, sarp dağlar yalnız şarkla garbı 

değil hatta memleketin diğer parçalarını da bölge bölge ayırmaktadır. Tabiatın bu 

hırçınlıklarını yenmek, engelleri ortadan kaldırmak, vatanı içtimai, iktisadi hatta 

siyasi bakımdan kapalı bölgelere bölünmüş olmaktan kurtarmak için elimizden geleni 

yapmaktayız.” diyerek ülkedeki ulaşım ağının arttırılmasının ne denli önemli olduğunu 

vurgulamış ve çalışmaların bu doğrultuda devam edeceğini belirtmiştir. Ayrıca Genç-

Muş hattı DP482 döneminde inşasına başlanan ve bitirilen tek hat olma özelliğine 

sahiptir. 

Bununla beraber 1956 yılında DP hükümeti tarafından Batı Almanya’dan, 

Fransa’dan, Polonya’dan ve diğer Avrupa devletlerinden olmak üzere 12.576.644 kilo 

demiryolu rayı, 1.4 milyon liralık demiryolu yastıkları ile 12 milyon liralık demiryolu 

traversleri satın alınmış ve memleketin demiryollarındaki malzeme ihtiyaçları 

giderilmeye çalışılmıştır483.   

Hat için gerekli olan malzeme ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra hattın 

finansman sorununun halledilmesi içinde 1947 yılında çıkarılan 5075 sayılı kanunun 

1. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; 1956 yılındaki kanunla Elazığ-Van-

İran hudut hattı, Bitlis şube hattının inşası, Van Gölü sahilinde lüzum görülen yerlere 

yanaşma iskelelerinin yapılması ve feribot yaptırılması için daha önce 210 milyon lira 

olan gelecek yıllara sâri taahhüt salahiyeti 230 milyon lira arttırılarak 440 milyon 

liraya çıkarılmıştır. Bu süratle girişilecek taahhütler için Maliye Vekâletine de 90 

                                                           
479 Zafer, 26 Ekim 1955; Refik Koraltan, Tek Parti Devrinden 27 Mayıs İhtilali’ne Demokratlar, 

İstanbul, 2013, 174-175.  
480 Zafer, 27 Ekim 1955; Van Sesi, 28 Ekim 1955.  
481 Milliyet, 27 Ekim 1955; Zafer, 27 Ekim 1955. 
482 DP döneminde bitirilen iki demiryolu hattı daha vardır. Bunlardan biri Gaziantep-Karkamış diğeri 

de Ereğli-Armutçuk hattıdır. Ancak her iki hattında yapımına DP döneminden önce başlanmıştır. Ereğli-

Armutçuk hattı 1 Ekim 1953, Gaziantep-Karkamış hattı da 25 Ekim 1953 yılında hizmete açılmıştır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. (Efdal As, Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960), Ankara, 2013, 

169; İstatistik Yıllığı 1964/65, 622.) 
483 Bitlis, 17 Mayıs 1956. 



84 
 

milyon liralık bono ihraç miktarı da 130 milyon lira artırılarak 220 milyona 

çıkarılmıştır484. Böylece 1940 yılında 40 milyon lira ile başlayan demiryolu çalışmaları 

bu dönemde toplam 11 katına ulaşmıştır.  

Bunun yanı sıra 13 Ekim 1956 tarihinde Türkiye ile İran arasında “Ticaret 

Tediye ve Transit Anlaşması”485 imzalanarak Türk-İran demiryollarının birleştirilmesi 

ve müşterek bir nakliyat şirketinin kurulması kararlaştırılmıştır486. Yapılan bu anlaşma 

ile komşu iki ülke arasındaki ticari ve iktisadi gelişimin artırılması amaçlanmıştır. 

Ayrıca Bağdat Paktı’nın imzalanmasından sonra487 Türk-İran demiryolu Bağdat 

Paktı’na bağlı olan devletler tarafından ortak işbirliği - karşılıklı yardımlaşma 

kapsamına alınmıştır488. Bununla beraber hattın inşasında Amerika’nın iktisadi yardım 

fonundan gerekli meblağı temin edeceği Amerikan delegesi tarafından Bağdat Paktı 

Vekiller Konseyi çalışmalarında vaat edilmiştir489. Anlaşma gereğince 3 senede 

bitirilmesi kararlaştırılan yolun etüt ve ihale çalışmaları 1957 yılında tamamlanarak 

aynı senenin bahar aylarında inşasına başlanması öngörülmüştür490. Böylece Elazığ-

Van-İran demiryolu hattının önemi bir kat daha artarken hat çalışmalarının daha hızlı 

yürütülebilmesi için dış finansman desteği de temin edilmiştir.  

Bu yönde Cumhurbaşkanı Celal Bayar 1 Kasım 1956 yılında mecliste yaptığı 

konuşmada demiryollarıyla ilgili491 “Demiryollarımız, teknik tekamülün ve ticari 

işletmeciliğin icaplarına uygun olarak, modern muhabere tesisleri kurmak, cer 

sistemlerini memleket ve hizmet icaplarına göre yeniden tanzim etmek gibi ana 

mevzuları ihtiva eden bir kalkınma programı hazırlayarak tatbikatına girişmiş 

bulunmaktadır. Demiryolunun yolcu ve yük nakliyatı ve tren seferleri her sene büyük 

ve devamlı artışlar kaydetmektedir. Bu sene Muş’a varmış olan demiryolumuzun Van 

istikametinden İran hududuna vasıl olması için bütün tertibat alınmıştır. Bu kısmın da 

kısa bir zamanda bitirilmesi için inşasına başlanacaktır; böylelikle büyük komşumuz, 

dost ve müttefikimiz İran’a demiryolu irtibatımız tahakkuk sahasına girmiş olacaktır.”  

                                                           
484 TBMM ZC. X/13, İ. 104, (1.9.1956) 1014; Bitlis, 14 Eylül 1956. 
485 Cumhuriyet, 14 Ekim 1956; Milliyet, 15 Ekim 1956; Van Postası, 15 Ekim 1956. 
486 Cumhuriyet, 15 Ekim 1956; Zafer, 15 Ekim 1956; Bitlis, 17 Ekim 1956. 
487 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, 521. 
488 Milliyet, 20 Mayıs 1957; Zafer, 23 Mayıs 1957; Bitlis, 1 Şubat 1957; İkinisan, 26 Temmuz 1958. 
489 İkinisan, 28 Ocak 1959. 
490 Bitlis, 12 Ekim 1957; Dideban, 7 Ocak 1958; Van Postası, 13 Ocak 1958. 
491 TBMM ZC. X/14, İ. 1, (1.11.1956) 7. 
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sözleriyle dönemin demiryolu politikasına değinirken yapılan çalışmalar hakkında 

bilgi vererek iki ülke arasındaki demiryolu bağlantısının kurulmasının önemini 

belirtmiştir. 

Dönemin demiryolu politikasına verilen önemin yansıması olarak da 

demiryolu ihtiyaçlarının karşılanmasına ehemmiyet verilmiş ve bu doğrultuda 1957 

yılında demiryolları için Amerika’dan 40 milyon dolarlık kredi sağlanmıştır.  8 senelik 

bu krediyle 90 adet dizel lokomotif, 70.000 ton dizel yağı ve yedek parça, bakım 

tesisleri ile personel yetiştirilecektir492. Saatte 80 ile 120 km hız yapabilen bu 

lokomotifler ile Ankara-İstanbul arası 13 saatten 8 saate inecektir493. Böylece dizel 

lokomotifler sayesinde zaman ve yakıt (kömür) tasarrufu sağlanmıştır. 

Demiryolları için temin edilen krediyle beraber Elazığ-Van-İran demiryolu 

çalışmaları devam etmiş ve bu dönemde Muş’a kadar olan hattın tamamlanmasından 

önce etüt çalışmaları yapılarak494 Muş-Tatvan arası demiryolu ihalesi 18 Ekim 1957 

yılında gerçekleştirilmiştir. Garanti Bankası tarafından % 17 noksanına alınmış495 ve 

99 km’lik kısmın inşasına 1958 yılının Mayıs ayında başlanması düşünülmüşse de 

Haziran ayında başlanabilmiştir496. Bunun üzerine Bağdat Paktı üye devletlerini 

birbirine bağlayacak olan bu transit yolun 1962 yılında tamamlanması öngörülmüştür. 

Hattın ilk merhalesi 100 km’lik Muş-Tatvan arasıdır. Tatvan’dan feribotla Van’a, 

Van’dan da 122 km’lik bir demiryoluyla İran hududuna bağlanacaktır. Diğer taraftan 

Van Gölü üzerinde feribotların muntazam sefer yapabilmeleri için Tatvan ve Van’da 

iki büyük liman inşa edilecektir. Toplam 122 km demiryolu, iki büyük liman ve 3 

feribot yaklaşık 150 milyon liraya mal olacağı tahmin edilmiştir497. Ayrıca hattın bir 

an evvel tamamlanabilmesi için hem son sistem inşaat makineleri Tatvan’a getirilmiş 

hem de İcra Vekilleri Heyetince, Muş-Tatvan demiryolu inşasına ait işyerinde gece ve 

gündüz mesai yapılmasına izin verilmiştir498. Bunun yanında Devlet Demiryollarına 

ait bir Bölge Müdürlüğünün Tatvan’a yerleşmesi kararlaştırılmış499 ve Bölge 

                                                           
492 Cumhuriyet, 11 Ocak 1957; Bitlis, 21 Ocak 1957. 
493 Bitlis, 11 Mayıs 1957. 
494 Bitlis, 21 Ağustos 1956. 
495 Milliyet, 18 Ekim 1957; Dideban, 19 Ekim 1957; Bitlis, 6 Mart 1958. 
496 Dideban, 24 Nisan 1958; İkinisan, 2 Mayıs 1958; Yeşil Bitlis, 14 Haziran 1958; Bitlis, 12 Temmuz 

1958.   
497 Dideban, 5 Nisan 1958; Bitlis, 1 Şubat 1957; İkinisan, 16 Ekim 1958. 
498 Yeşil Bitlis, 13 Mayıs 1958; Dideban, 15 Mayıs 1958. 
499 Dideban, 4 Haziran 1958; İkinisan, 10 Haziran 1958. 
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Müdürlüğünün memurları ile demiryolu hattında çalışan mühendisler için Tatvan’da 

bir lojman inşaatına başlanmıştır500. Böylece hat çalışmalarının ivedilikle ilerlemesi 

için bütün olanaklar seferber edilmiştir.   

1958 yılında demiryolu çalışmaları devam ederken Tatvan istasyonunun 

etütleri tamamlanarak inşasına başlanmıştır501. Bunun yanında özellikle maliyetin 

azaltılması bakımından daha önceden kabul edilen Tatvan-Van arasının feribotla 

geçilmesi hususu askeri mülahazalar göz önüne alınarak alternatif bir yol olarak hattın 

güney yolundan da geçirilmesi uygun görülmüştür502. Alternatif hattın etüt ve projeleri 

için bir heyet görevlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrasında yeni güzergâh 

Tatvan İskelesinden başlanarak Akköprü’ye oradan da Toprakkale’den tünel açılmak 

suretiyle ovaya çıkılacak buradan da Özalp, Saray ve İran hududundaki Kotur’a 

ulaşılacaktır. Hat üzerinde Akköprü’de de bir istasyon inşa edilecektir. Hattın inşasına 

1959 yılının ilkbahar aylarında başlanması ve 1961 yılında tamamlanması 

öngörülmüştür503. Hattın tamamlanmasının iki komşu ülke arasında transit hat 

bağlantısını sağlayacağı gibi hattın Bağdat Paktı sayesinde uluslararası bir öneme 

sahip olması, Türkiye’nin hem uluslararası hem de iktisadi ve ticari hayatına büyük 

katkı sağlayacaktır. Bu hattın iç politika referanslarından ziyade dış politikadaki 

gelişmeler bağlamında inşa edildiği gözlenmektedir.  

Bunun yanı sıra Bağdat Paktı müşterek projelerinden olan Türk-İran 

demiryolunun ilk merhalesi olan Muş-Tatvan kısmının inşaatı için İngiltere tarafından 

13 kamyon ve yedek parça gönderilmiştir504. Bu bağlamda tesviye çalışmalarına hızlı 

bir şekilde devam edilmiş ve çalışmaların 1959 yılının sonuna kadar tamamlanarak 

1960 yılında ray döşeme işlemine başlanması öngörülmüştür. Ayrıca bu dönemde 

hattın ilk projesinde yer alan feribotların yapım işleri de devam etmiştir505. Bununla 

beraber 1959 yılının Haziran ayında Van-İran hattının etüt ve proje çalışmaları 16 

                                                           
500 Dideban, 2 Haziran 1958. 
501 Dideban, 10 Haziran 1958. 
502 Bitlis, 23 Haziran 1958; Dideban, 11 Haziran 2958; İkinisan, 12 Temmuz 1958. 
503 İkinisan, 20 Eylül 1958; Dideban, 20 Eylül 1958.  
504 BCA. 30.18.1.2.153.45.5. 
505 Dideban, 9 Haziran 1959; İkinisan, 15 Haziran 1959. 
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kişilik bir ekip tarafından506 Tatvan’dan yeniden başlanarak Van’dan Kotur’a kadar 

getirilerek Temmuz ayında tamamlanmıştır507. 

Bu doğrultuda hazırlanan Bağdat Paktı müşterek projesi Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankasına sunulmuştur. İnşaatın iç finansmanı Türkiye ve İran Hükümetleri 

tarafından dış finansmanı da İmar ve Kalkınma Bankasına tarafından temin edilecektir. 

Bu dış finansmanın da yaklaşık 60 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir508. 

Projenin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasına sunulmasından sonra Amerikan 

Hariciye Nazır Muavini Mr. Keoddy Başkanlığında bir heyet Van ve İran’da 

incelemelerde bulunarak hat inşasının bu yıl içerisinde başlamasını 

kararlaştırmışlardır509. Ancak hattın geçeceği güzergâh üzerindeki arazilerde istimlak 

işlerinin tamamlanamaması510 ve kış aylarının yaklaşması gibi nedenlerden Van-Kotur 

arası hat çalışmalarına başlanamamıştır.  

Muş-Tatvan arasındaki demiryolu çalışmalarını yakından takip edilebilmesi 

için bu dönemde Elazığ’da bulunan Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü Tatvan’a 

nakledilmiştir511. Ancak 1959 yılının sonlarına gelinen bu dönemde çalışmalar 

oldukça ağır ilerlemekte olup toprak tesviye çalışmaları dahi tamamlanamamıştır. 

Bunun yanı sıra hat üzerinde bulunan Oğurmak köyünün yakınlarında inşa edilen 

tünelin kolay kolay bitirilemeyeceği ve ihaleyi alan Garanti Bankasının hat üzerindeki 

çalışmaları arttırmadığı takdirde hattın 6-7 yıl içerisinde ancak bitirilebileceği tahmin 

edilmiştir512. Ayrıca hattın inşası için 1960 yılında Amerikan İkraz Fonu tarafından 6 

milyon dolarlık bir dış finansman yardımı da sağlanmıştır513. Özellikle demiryolu 

faaliyetleri içerisindeki tünel çalışmalarının uzun sürmesi hat çalışmalarının 

gecikmesine neden olmuştur. 

Bununla beraber 94 km’lik Muş-Tatvan ve 5 km’lik Tatvan-İskele arası 24 

Ekim 1964 yılında514 Başbakan İsmet İnönü tarafından tamamlanarak hizmete 

                                                           
506 İkinisan, 4 Temmuz 1959. 
507 İkinisan, 28 Temmuz 1959. 
508 Yeşil Bitlis, 28 Temmuz 1959. 
509 İkinisan, 7 Eylül 1959. 
510 Kalkınan Tatvan, 8 Ekim 1959; İkinisan, 14 Kasım 1959. 
511 Kalkınan Tatvan, 21 Ekim 1959. 
512 Kalkınan Tatvan, 9 Kasım 1959. 
513 BCA. 30.18.1.2.157.28.13. 
514 İstatistik Yıllığı 1964/65, 622. 



88 
 

açılmıştır515. Muş-Tatvan hattının tamamlanmasıyla çalışmalar Van-Kotur demiryolu 

hattı ile Van İskelesinde yoğunlaşmıştır516. ABD hattın inşası için 16 milyon dolar 

vermeyi kabul ederek toplam 119 milyon dolar yardımda bulunmuştur. Ayrıca hattın 

inşası 1.5 milyar bedelle Arı Şirketine verilmiştir517. Yaklaşık 6 yıl süren çalışmalar 

sonrasında518 1971 yılında Van-Kotur hattı işletmeye törenle açılmıştır519. Van’da 

gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, İran Şahı Muhammed Rıza 

Pehlevi, CENTO Genel Sekreteri Turgut Menemencioğlu ile iki ülkenin bakanları 

katılmışlardır. Cevdet Sunay törendeki520 “Bu demiryolu bağlantısının işletmeye 

girmesi, Türk ve İran milletleri arasında tarihi ve kültürel yakınlığı daha da 

kuvvetlendirecek ve hasılası, ekonomik ve sosyal alanlarda büyük yatırımlar yapmakta 

olan iki ülkeye, sayısız yararlar sağlayacaktır.” sözleriyle hattın iki ülke içinde ne 

kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Türkiye-İran hattı, Asya ve Avrupa 

kıtalarını birbirine bağlaması bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.  

Türkiye Van-Kotur hattı için yaklaşık 358.584.000 lira sarf etmişken İran kendi 

sınırlarında bulunan hat çalışması için 3.120 milyon risl harcamıştır. Ayrıca demiryolu 

hattı çalışmaları için İngiltere 112.000 sterlin, Amerika’da 2.1 milyon dolar nakit katkı 

ve 22.3 milyon dolar kredi ile dış finansman desteği sağlamışlardır. Bunun yanında 

liman ve tesisler içinde 56 milyon lira ve 1.615 milyon dolar sarf edilmiştir521.  

Özellikle DP döneminde tüm dış ekonomik kaynaklara ve hükümetin bu 

konudaki tahsis ettiği ödeneklere rağmen çalışmalar istenilen seviyede bir türlü 

gerçekleşmemiştir. Bunda gerek uzun süren kış mevsimi olsun gerek tünel çalışmaları 

olsun ve gerekse araç-gereç ve teknik malzeme sıkıntısı olsun bir türlü aşılamamış ve 

DP iktidarı döneminde demiryolları açısından arzu edilen başarı elde edilememiştir. 

   

                                                           
515 Cumhuriyet, 25 Ekim 1964. 
516 Demiryolu Dergisi, 46, 549, Ekim 1971, 14. 
517 Aydemir, İkinci Adam…, III, 232; Abdulaziz Kardaş, “Uluslararası Bir Proje Olarak Türkiye-İran-

Pakistan Demiryolunun Açılması”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, Bahar 

2016, 211. 
518 Demiryolu Dergisi, 46, 549, Ekim 1971, 14. 
519 Güngör Evren, Demiryolu, İstanbul, 1998, 13. 
520 Demiryolu Dergisi, 46, 549, Ekim 1971, 7. 
521 Demiryolu Dergisi, 46, 549, Ekim 1971, 14. 
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1.2.3. Van Gölü İşletmesi’nde Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

Cumhuriyet döneminde Van Gölü’ndeki ulaşım faaliyetlerinin sağlıklı ve 

verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için Van Gölü Seyr-i Sefain idaresinin satın 

alma, inşaat, tesisat ve tamirat işlerinde uygulanmak üzere yedi maddeden oluşan yeni 

bir yönetmelik hazırlanmıştır. Uygulanmasında Nafia Vekâletinin yetkili kılındığı bu 

yönetmelik 9 Ağustos 1925 tarihinde İcra Vekilleri Heyetine sunulmuş ve aynı gün 

kabul edilmiştir. Yönetmeliğe göre 10.000 liranın altında yapılacak işler için işletmeye 

özerklik tanınırken bu meblağın üzerindeki işler için ise Nafia Vekâletinin izni ile 

işletme görevlilerinden oluşacak bir komisyon tarafından ihale gerçekleştirilecektir522. 

Böylece bu yönetmelikle işletme yasal bir zemine oturtturularak yatırımların bir 

disiplin çerçevesinde yapılması sağlanmaya çalışılmıştır. 

1928 yılına gelindiğinde yapılan bir düzenleme ile Nafia Vekâletine bağlı bir 

idare halinde çalışmaktayken merkeze olan uzaklığı sebebiyle layıkıyla teftiş ve 

murakabe edilememesinden Van Gölü Seyr-i Sefain İdaresi ve Tersanesi, Vilayeti 

İdare-i Hususiyesi’ne (Van İl Özel İdaresi) devredilmiştir523. 24 Mayıs 1928 tarih ve 

1347 sayılı kanuna göre Nafia Vekâleti, Vilayeti İdare-i Hususiyesi’ne 1928 yılı mali 

bütçesinden 58.120 lira yardımda bulunmakla görevlendirilmiştir524. Mali ve idari 

yönden yapılan değişikliklerle işletmenin daha sistematik ve verimli çalışması 

amaçlanmıştır. 

Van Gölü Seyr-i Sefaini, Van İl Özel İdaresine bağlandıktan sonra Van Gölü 

Sefain İşletme İdaresi adıyla anılmaya başlanmıştır. 28 Haziran 1932 tarih ve 2046 

sayılı kanunla Van Gölü Sefain İşletme İdaresi, Van İl Özel İdaresinden alınarak 

Dâhiliye Vekâletine bağlanmıştır. Ayrıca 1932 senesi mali bütçe görüşmelerinde 

işletme gideri 72.520 lira olarak tahmin edilmişse de 73.600 lira tahsisat verilirken, 

işletmenin gelirleri de umumi bütçeden muavenet 65.000 lira ile muhtelif hasılatlar 

10.500 lira olmak üzere toplam 75.500 lira olarak öngörülmüştür525. Fakat öngörülen 

bu miktar kâfi gelmeyince 18 Aralık 1932 yılında Van Gölü İşletme İdaresine 10.000 

                                                           
522 BCA. 30.18.1.1.15.49.17. 
523 BCA. 30.18.1.1.28.23.12; TBMM ZC. IV/9, İ. 73, (28.6.1932) S. Sayısı 244[4]. 
524 TBMM ZC. III/4, İ. 82, (24.5.1928) 349-350. 
525 TBMM ZC. IV/9, İ. 73, (28.6.1932) 404, S. Sayısı 244[5]; Birinci Genel Müfettişlik, Güney Doğu…, 

328.  
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liralık ek ödenek verilmiştir526. Ayrıca keyfi ve usulsüz işlerden dolayı işletme zarara 

uğratılmıştır527. Bunun üzerine işletmenin daha kurumsal bir çerçevede yeniden 

yapılandırılması amacıyla Dâhiliye Vekâleti tarafından 17 Mart 1934 tarihinde 7890 

sayılı Van Gölü İşletme İdaresi Nizamnamesi tezkeresi hazırlanmış, 19 Mart 1934 

tarihinde 2665 sayılı kararname ile İcra Vekilleri Heyetince kabul edilmiştir528. Bu 

nizamname ile Dâhiliye Vekâletine bağlı olan Van Gölü İşletme İdaresine ait bütün 

işlerin kontrol ve nezareti Birinci Umum Müfettişliğine bırakılmıştır529. Böylece 

işletmenin daha düzenli ve kurumsal çalışması ile gemilerin kontrolü ve güvenliği 

amaçlanmıştır. 

Nizamnamenin yanı sıra işletmenin modern bir hale getirilmesi için 1936 

yılında yeni nakil vasıtalarının tedariki, lüzumlu binaların inşası, Tatvan’da bir göl 

tersanesi kurularak bu tersaneye muktezi binaların inşası, tesisatın yapılması ve 

makinelerin satın alınması ile lüzum görülen yerlerde iskele ve antrepolar inşası için 

350.000 lira talep edilmiştir. Ancak hazine tarafından bir kereye mahsus olmak üzere 

200.000 lira tahsis edilmiştir530. Tahsis edilen miktar talebi karşılamadığından bu 

durum yapılması planlanan çalışmaların tam anlamıyla bitirilememesine neden 

olmuştur. 

Bununla beraber TBMM tarafından 27 Aralık 1937 tarihinde 3295 sayılı 

kanunla Denizbank kurulmuştur. Bu kanunun 4. maddesiyle Van Gölü İşletme İdaresi, 

Denizbank’a devredilmiştir. Merkezi Ankara’da531 olan bu kuruluş ile ülke 

genelindeki denizcilik alanındaki faaliyetlerin tek çatı çaltında toplanması ve bir 

sistem dâhilinde yürütülmesi amaçlanmıştır. Fakat 1939 yılında başlayan II. Dünya 

Savaşı, ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşunda olduğu gibi denizcilik alanında 

Van Gölü’ndeki faaliyetleri de yeni yatırımlar bağlamında olumsuz etkilemiştir. 

Ancak işletme için daha önceden yaptırılan ve hizmete sunulan Van, Bitlis ve 2 Nisan 

gemileri sayesinde bu dönemde 79.565 lira gelir elde edilmiştir532. Bunun yanı sıra 

                                                           
526 BCA. 30.18.1.2.32.75.9. 
527 Mehmet Demirtaş-Oktay Subaşı, Osmanlıdan Cumhuriyete Vangölü Denizcilik Tarihi, 2015, 68. 
528 BCA. 30.18.1.2.43.15.10. 
529 Erkan Afşar, “Cumhuriyet Döneminde Van Gölü İşletme İdaresi’nin Kurulması (1928-1936)”, V. 

Uluslararası Van Gölü Sempozyumu Bildirileri, Ed. Oktay Belli, İstanbul, 2010, 642-643. 
530 TBMM ZC. V/12, İ. 77, (10.6.1936) S. Sayısı 240[7-8]. 
531 TBMM Kâvânin Mecmuası, 18, 44; Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), I, 

İstanbul, 1996, 90. 
532 TBMM ZC. VI/12, İ. 61, (1.6.1940) S. Sayısı 185[25]. 
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1940 yılı mali bütçesinde işletme geliri 51.840 lira, gideri ise 24.146 lira olarak 

hesaplanırken daha önceden işletmeye tahsis edilen 27.694 lira da iptal edilmiştir533. 

Buna karşın bu dönemde beklenen gelirin iki katı elde edilerek 100.000 lira gelir 

sağlanmıştır534. 1941 yılının ilk sekiz ayı için 23.000 lira son dört ayı için de 27.000 

lira olmak üzere toplam 50.000 lira gider tespit edilirken, 50.000 lira da gider olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca 1942 yılı için de 50.000 lira gelir öngörülmüştür535.  

1942 yılına gelindiğinde gelirlerin yanında Van Gölü’nde özellikle asker ve 

lojistik malzemelerin taşınması göldeki ulaşımın önemini daha da arttırmıştır. Bu 

minvalde Van Gölü’ndeki ihtiyaç duyulan eksikliklerin giderilmesi için Münakalat 

Vekâleti, 10 adet mavna536 yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kereste ile 

Tuğ römorkörünün tamiri için gereken malzeme ile 150 bg’lik bir dizel motorunun 

alınması konusunda 16 Mayıs 1942 yılında bir tezkere sunmuştur. Bunun üzerine İcra 

Vekilleri Heyeti, Maliye Vekâletinin de görüşünü alarak 24 Haziran 1942 yılında bu 

tezkereyi onaylamıştır537.  

İşletme için gerekli malzemelerin yanı sıra 1944 yılında Van Gölü İşletme 

İdaresinin yeniden düzenlenmesi ve sonraki dönemlerde de ihtiyaçlara cevap 

verebilecek bir şekilde gelişmesi için Münakalat Vekâleti tarafından Denizyolları 

Umum Müdürlüğü başkanlığındaki bir heyet yerinde incelemeler yapmak üzere Van’a 

gönderilmiştir. Gerçekleştirilen incelemeler sonrasında işletmenin gerek duyduğu araç 

ve teçhizat eksikliklerini gidermek üzere çalışmalara başlanmıştır. Bu bağlamda 

işletmenin gelişmesi için iki ay zarfında göldeki nakil araçlarına yenilerinin 

eklenmesine ve böylece göldeki nakliyat gücünün artırılmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca yaz aylarında ihtiyaç duyulan yolcu ve yük gemileri ile gerekli yerlerde 

antrepolar yapılması ve bunun için de bölgeyi iyi bilen bir yetkilinin alınacak tedbirleri 

takip ve icra salahiyetiyle bu kış Van’a gönderilmesine karar verilmiştir. Göldeki 

ıslahat ve inkişafın daha iyi bir duruma getirilmesi sadece işletme ile yapılamayacağı 

ve bu nedenle de nakliyat ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların faaliyetlerde 

                                                           
533 TBMM ZC. VI/8, İ. 24, (12.1.1940) S. Sayısı 60[16]. 
534 TBMM ZC. VI/12, İ. 61, (1.6.1940) S. Sayısı 185[25]. 
535 TBMM ZC. VI/18, İ. 60, (30.5.1941) S. Sayısı 200[26]; TBMM ZC. VI/25, İ. 65, (28.5.1942) S. 

Sayısı 164[6-7]. 
536 Gemiler ve Yakın kıyılara yük taşıyan, güvertesi olmayan büyük tekne.  
537 BCA. 30.18.1.2.99.54.17. 
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sorumluluk alması öngörülmüştür538. Ayrıca yine rapora göre, göldeki gemilerin 

senelik kapasiteleri 12.500 ton olduğu halde batıdan doğuya nakledilen şeker, odun, 

kömür, zahire ve askeri nakliyatlar ile doğudan batıya nakledilen Toprak Mahsulleri 

Ofisinin aldığı malların aynı aylara denk gelmesi sıkıntılara sebep olmuştur. 

İşletmenin taşıma kapasitesi ve iklim özellikleri göz önünde bulundurularak nakliyatın 

yıl bazına yayılması ile bu sıkıntıların ortadan kalkacağı öngörülmüştür539. Böylece 

işletmenin daha verimli hale getirilmesi için yeni teçhizatlar ile donatılmasının 

yanında tüm sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi 

öngörülmüştür. 

Gölün verimli bir şekilde kullanılması bağlamında 1936 yılında çıkarılan 3025 

sayılı Van Gölü İşletmesi Kanunu’nun 1. maddesi 25 Haziran 1945 tarihinde 

değiştirilmiştir. Bu kanuna göre Van Gölü’nde her nevi makinalı ve makinasiz 

vasıtalarda uygulanan 5 ton sınırı 18 tona çıkarılmıştır540. Böylece göldeki özel 

teşebbüsün faaliyet alanı genişletilerek ulaşım ve yük taşıma faaliyetlerinin artırılması 

amaçlanmıştır.  

Milli Müdafaa Vekâleti 19 Şubat 1945 tarih ve 86303/45 sayılı yazı ile 

Münakalat Vekâletine Van Gölü’ndeki nakliyatların zaman zaman aksadığını ve bu 

yönde çalışmaların yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun üzerine 

Münakalat Vekâletinin gerekli incelemeler sonrasında 19 Mart 1945 tarihinde 

463/1412 sayılı raporu ile konu hakkındaki malumat Milli Müdafaa Vekâletine 

sunulmuştur541: “Van Gölü nakliyatının düzenlenmesi için vekâletimizce yapılması 

gereken işler yapılmış ve göl nakliyatı, havzanın her türlü nakil ihtiyacına yetecek 

duruma gelmiştir. Bununla beraber gölde çalışan gemilerin eskiliği ve bunların sık sık 

tamir ihtiyacı göstermesi gibi hallerde nazara alınarak bugün için kâfi bir miktar arz 

etmesine rağmen mevcut vasıtaların arttırılması için yeniden inşasına karar verilen 

300 tonluk bir duba ile bir yolcu gemisi, Haliç Tersanesinde kızağa konulmuştur. Bu 

iki geminin de malzeme vaziyetinin müsaadesine göre kış devresinde ikmal edilerek, 

yazın Van’a nakledilmesine çalışılmaktadır… Yalnız bu kış devresinde göl sahilinde 

tesis edilen ve iki üç aydan beri faaliyette bulunan antrepolara ilaveten münasip 

                                                           
538 BCA. 30.10.152.78.28. 
539 BCA. 30.10.152.78.28. 
540 TBMM Kâvânin Mecmuası, 27, 755. 
541 BCA. 30.10.169.177.37. 
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mahallere yolcu salonları açtırılmış, gemilerin hepsi tamir edilerek faaliyette olan 

teknelerin adedi 8’e çıkarılmış, mavnalar sefere konulmuş, yeni iskeleler ve mahrukat 

ambarı inşa ettirilmiş, işletme garnizonu tanzim edilmiştir… Milli Müdafaa 

Bakanlığınca kış devresinde odun nakliyatının daha verimli olarak planlaştırılması 

istenmekte bulunurken daha kışın başında askeri ve sivil bütün nakliyat ihtiyacı 

tamamen karşılanmıştır. Göl sahilindeki atölyelerin ıslah ve takviyesi hakkındaki 

teklife gelince; Bakanlığımızda Van Gölü’ndeki tamir atölyesi kifayetinin müsait bir 

durumda olduğu kanaati mevcuttur. Zira bu atölye mevcut kadrosu ve vasıtaları ile 

Van ve Bitlis gemilerini burada monte etmiş, on seneden beri metruk bulunan Tuğ 

römorkörünü hemen yeniden inşa kudretini göstermiştir… Van Gölü nakliyatında 

zaman zaman vukua gelen darlık, muhtelif sebeplerle gecikilerek senenin yalnız üç 

ayında iskelelere yığılan askeri malzeme, iaşe ve mahrukat stokları ile Hükümet 

daireleri ihtiyacının alakalı makamlarca gölün Şark ve Garbındaki yolların kapanmak 

üzere olduğunu ileri sürerek en kısa zamanda ve diğerlerinden evvel nakledilmesini 

istemektedir. Bugün kış mevsiminin ortasında bulunulduğu halde bu stoklarının 

tamamen nakledilmiş bulunması ve gemilerin bir müddetten beri hamulesiz olarak 

sefer yapmak mecburiyetinde kalması bu vaziyeti izah eden bir neticedir.” 1945 

yılındaki bu rapor ile Van Gölü’ndeki durum detaylı bir şekilde ortaya konarak 

işletmenin şu an itibariyle ihtiyaca cevap verebilecek bir düzeyde olduğu belirtilmiştir. 

Bunun yanı sıra 1945 yılı mali bütçesinde işletmenin ilk yedi ayındaki geliri 

50.000 lira olarak öngörülmüştür542. Daha önceki dönemlerde yıllık gelirin 50.000 lira 

olduğu dikkate alındığında ilk yedi ayda bu gelirin elde edileceğinin öngörülmesi 

işletme için olumlu bir gelişmedir.  

Van Gölü İşletme İdaresinin 1939-1945 yılları arasındaki gelir ve gider durumu 

aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir543.  

Yıl Gelir (Lira) Gider (Lira) 

1939 36.100 91.528 

1940 56.617 149.647 

1941 69.318 196.495 

1942 63.701 226.496 

1943 76.869 132.925 

1944 106.748 411.902 

                                                           
542 TBMM TD. VII/20, B. 21, (28.12.1945) S. Sayısı 11[22]. 
543 TBMM TD. VIII/3, B. 25, (27.12.1946) S. Sayısı 16[13]. 
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1945 177.348 475.340 

Tablo 17: 1939-1945 Yılları Arasındaki Van Gölü İşletmesinin Gelir ve Gider Durumu 

Yukarıdaki tabloda görülen gelir ve gider arasındaki bu fark Van Gölü 

İşletme İdaresinin bir an evvel ıslah edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu 

bağlamda hükümet düşük olan tarifelere zam yapmayı düşünmüşse de gerek bölgedeki 

vatandaşların ekonomik durumları ve gerekse de II. Dünya Savaşı’ndan dolayı yurdun 

önemli bir kısmının silahaltında olması hasebiyle böyle bir tarife revizyonuna 

gidilememiştir. Bunun yerine işletmeye kazandırılacak yeni bir gemiyle zararın bir 

miktar da olsa azaltılacağı düşünülmüştür.  

Genel itibariyle tek partili CHP iktidarı döneminde göl üzerindeki işletmeye 

yeni bir yönetmelikle özerklik getirilerek işletmenin daha düzgün ve sistemli çalışması 

amaçlanmıştır. Bunun için işletme sırasıyla Van İl Özel İdareye, Dâhiliye Vekâletine 

ve Birinci Umum Müfettişliğine bağlanmışsa da keyfi ve usulsüz harcamalardan 

dolayı sürekli zarar etmiştir. Daha sonra özellikle Denizbank’ın kuruluşuyla beraber 

denizcilik alanındaki faaliyetlerin tek çatı altında toplanması amacıyla bu kuruluşa 

bağlanmışsa da kuruluş hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları sonrasında Denizbank’ın 

lağvedilmesi bu amaca ulaşılamamasına sebep olmuştur. Ayrıca II. Dünya Savaşı’nın 

ekonomik yansımaları göl üzerindeki yatırımları olumsuz etkilemiştir. Ancak CHP 

iktidarı döneminde işletmenin modernleşmesi için de büyük çaba harcanmış ve hemen 

hemen her dönem işletme için bütçeden ödenek ayrılmıştır. Fakat bu dönemdeki tüm 

girişimlere rağmen istenilen sonuç elde edilememiştir.  

1.2.3.1. 1946-1950 Yılları Arasında Van Gölü İşletmesi’nde Yapılan 

Faaliyetler ve Harcamalar 

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden kısa bir müddet sonra göldeki ulaşım ve 

taşımacılık alanında yeniden bir canlanma yaşanmış ve bu durum da işletmenin 1946 

yılındaki mali gelirlerini bir önceki yıla göre ikiye katlayarak 100.000 lira olmasını 

sağlamıştır544. Ancak Denizyolları ve Limanları İşletme Müdürlüğü tarafından 1946 

yılında Van şubesine toplam 660.255 lira masraf yapılırken 296.141 lira hasılat elde 

edilmiştir. Bu bağlamda yapılan harcama ve gelirler değerlendirildiğinde toplamda 

                                                           
544 TBMM TD. VIII/3, B. 25, (27.12.1946) S. Sayısı 16[34]. 
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364.144 lira zarar edilmiştir. Bunun yanında 1947 yılı mali bütçesinde işletme geliri 

10.000 lira azaltılarak 90.000 lira olarak hesaplanmıştır545. 

Bütçe çalışmalarının yoğunlaştığı bu dönemde bilhassa 1948 yılında göldeki 

işletme gelirlerinin artırılması ve aynı zamanda işletmenin artan ulaşım ve taşımacılık 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla da Haliç Tersanesinde “Tatvan” isimli yeni bir 

gemi inşa edilmiştir. Bu gemi parçalar halinde Tatvan’ın Tuğ mevkiine getirilerek 

burada birleştirilmiş ve 20 Aralık 1948 yılında düzenlenen törenle göle indirilmiştir546. 

Türk işçilerin emeğiyle inşa edilen Tatvan gemisi 37.5 m uzunluğunda, 8 m 

genişliğinde ve 215 net tonluktur. 315 beygir gücünde bir dizel motora sahip olan bu 

gemi saatte 8 mil hıza ulaşmaktadır. Yaklaşık 320 yolcu taşıma kapasitesine 

sahiptir547. Böylece göl üzerinde işletme modern bir gemiye sahip olurken bu geminin 

Türk mühendis ve işçileri tarafında inşa edilmesi ayrı bir öneme sahiptir.  

İşletme gelirlerini artırmak yönelik tüm bu çalışmalara rağmen 1948 yılı mali 

bütçesinde işletme geliri 90.000 lira olarak hesaplanmışsa da548 bu dönemde Van Gölü 

İşletme İdaresine toplam 149.646 lira masraf yapılırken 56.617 lira gelir elde 

edilmiştir. Bu minvalde de işletme 93.029 lira zarar etmiştir549. Ancak yine de 

işletmenin yurt kalkınmasında faydalı olduğu ve bölgedeki nüfusun artmasıyla 

müessesenin iktisadi anlamda zararının azalacağı yönündeki olumlu düşünceler yerini 

korumuştur. Ayrıca 1940 yılında inşasına başlanan demiryolu hattının (Elazığ-Muş-

Tatvan-Van-İran) bir kısmının feribotlarla gölden geçecek olması hem işletmenin 

önemini hem de göldeki canlılığı arttıracağı düşünülmüştür. Bu nedenle 1949 yılı mali 

bütçesinde işletme gelirleri bir önceki yıla göre 10.000 lira arttırılarak 100.000 lira 

olarak tahmin edilmiştir550.  

Van Gölü İşletme İdaresi, 1950 yılında Deniz Yolları Genel Müdürlüğü’nün 

onayını alarak gölde daha düzenli ve hızlı seferler yapabilmek için toplam 500.000 lira 

değerinde üç yeni (400 tonluk bir posta gemisi ile üçer yüz tonluk iki şilep) gemi 

siparişi vermiştir551. Bu gemilerin Haliç Tersanesinde ve her biri bir yılda olmak üzere 

                                                           
545 TBMM TD. VIII/8, B. 27, (30.12.1947) S. Sayısı 17[17, 30]. 
546 Van Sesi, 20 Kasım 1948; Van Sesi, 21 Aralık 1948. 
547 Demirtaş-Subaşı, a.g.e., 141. 
548 TBMM TD. VIII/8, B. 27, (30.12.1947) S. Sayısı 17[30]. 
549 TBMM TD. VIII/11, B. 60, (17.5.1948) S. Sayısı 129[4]. 
550 TBMM TD. VIII/16, B. 54, (27.2.1949) S. Sayısı 77[5, 15]. 
551 Cumhuriyet, 15 Mart 1950; Van Sesi, 21 Mart 1950. 
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toplam üç yılda tamamlanması öngörülmüştür. Parçalar halinde getirilecek olan 

gemiler Tatvan’da birleştirilerek göle indirilmesi planlanmıştır. Bunun yanı sıra Van, 

Bitlis ve Tatvan gemilerinin tamir edilerek bir an evvel yük ve yolcu taşımaya 

başlaması kararlaştırılmıştır552. Ayrıca 1950 yılı bütçe görüşmelerinde işletmenin 

geliri 180.000 lira olarak tahmin edilmiştir553. İşletme gelirlerinde bir önceki yıla göre 

% 80 oranında artış beklenmesi özellikle işletmeye yapılan yatırımların olumlu sonuç 

vereceğine duyulan güvenden kaynaklanmaktadır.   

Özellikle çok partili CHP iktidarı döneminde savaşın sona ermesiyle beraber 

göldeki ulaşım ve taşımacılık alanında yeniden bir canlanma yaşanmış ve bu canlılığın 

devam etmesi için de daha önce yapılan Van, Bitlis ve 2 Nisan gemilerine ek olarak 

Tatvan isimli yeni bir gemi inşa ettirilmiştir. Ayrıca bütçeden düzenli olarak işletme 

için ödenek ayrılmasının yanında yeni kanunlar ve yönetmelikler getirilerek işletmenin 

sistemli ve düzenli bir yapıya kavuşması için bu dönemde büyük bir çaba sarf 

edilmiştir. Ancak tüm uğraşlara rağmen işletmenin bir türlü zarar etmesi 

engellenememiştir. 

1.2.3.2. 1950-1960 Yılları Arasında Van Gölü İşletmesi’nde Yapılan 

Faaliyetler ve Harcamalar 

DP’nin iktidara gelişiyle beraber göl üzerinde çalışmalara önem verilerek 

sadece Van Gölü’nde değil ülke genelindeki deniz ulaşımı ağında köklü reform 

faaliyetleri için girişimlere başlanmıştır. Bu yönde Van Gölü İşletme idaresinde ıslah 

ve takviye çalışmalarına hız verilmiştir.  

DP hükümetinin kuruluşundan kısa bir süre sonra Van Milletvekili Ferit Melen 

1951 yılında TBMM’de Van Gölü’ndeki gelişmelerle ilgili söz alarak şunları 

söylemiştir554: “Van, Hakkâri ve kısmen de Ağrı illerini yurdun diğer kısımlarına 

bağlayan anayol Van Gölü’nden geçmektedir. Bu sebeple göl üzerinde yapılmakta 

olan nakliyat bu havuzdaki nüfus ve iktisadi faaliyetin artışına muvazi olarak gün 

geçtikçe artmaktadır. Buna mukabil gölde sefer yapan ve Devlet Denizyolları 

idaresine ait bulunan gemilerden “Van” gemisi motorundaki arızadan bir müddet 

                                                           
552 Van Sesi, 10 Nisan 1950. 
553 TBMM TD. VIII/24, B. 55, (24.2.1950) S. Sayısı 156[35]. 
554 TBMM TD. IX/7, B. 82, (28.5.1951) 480. 
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evvel seferden kaldırılmıştır. “Bitlis” gemisi sık sık tamire ihtiyaç gösterecek bir hale 

gelmiştir. 1949 yılında inşa olunan “Tatvan” gemisinin malzeme noksanı sebebiyle 

yakında sefer yapamayacak bir duruma düşmesinden korkulmaktadır. Geçen yıl 

inşasına karar verilen 400 tonluk bir posta gemisi ile üçer yüz tonluk iki şilebe henüz 

başlanmamıştır. Hükümetin, endişe verici olan bu durum hakkındaki düşünce ve 

tasarlanan tedbirlerin Ulaştırma Bakanı tarafından Meclis kürsüsünde sözlü olarak 

beyan ve izah edilmesini istemiştir.” 

Bunun üzerine söz alan Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek, Ferit Melen’in 

eleştirilerine kapsamlı bir izahta bulunarak şunları söylemiştir555: “Bütün ulaştırma 

hizmetlerinde olduğu gibi, deniz ulaştırma işlerimizin de halkın ihtiyaçlarını 

karşılamaya kâfi gelmediği ve esaslı bir kalkınmaya muhtaç bulunduğu malûmdur. 

Bunun içindir ki Denizyolları idare teşkilâtı ve çalışma faaliyetleri köklü bir reforma 

tâbi tutulmuştur. Bunlar için de Van Gölü İşletmesi de başlı başına bir mesele teşkil 

ediyor. Bugünkü durumu ile Van işletmesi de halkın ihtiyaçlarını tam anlamıyla 

karşılayacak kabiliyette değildir.  

Van Gölü, doğu illerimiz arasında pek mühim bir ulaştırma vasıtasıdır. Çok 

ihmal edilmiş olan bu vasıtanın inkişaf ettirilmesi, yalnız doğu illerinin ihtiyacını 

karşılamakla kalmaz, fazla olarak bu kalkınmaları tahrik eder. Kolaylaştırır ve 

hızlandırır. Van Gölünü ulaştırma vasıtası olarak inkişafı için iki mühim esas 

görüyoruz: 

1. Gölün demiryoluna raptı, 

2. Göl içindeki ulaştırma vasıtalarının ıslahı ve takviyesi. 

Konuşmasının devamında ise; göl üzerindeki demiryolu bağlantısının 

tamamlanmasının havza ve ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu 

vurgulayarak, Bakanlığın göl çevresindeki iskele, antrepo, kızak tesisi, atölye, lojman, 

yedek parça ve mevcut gemilerde yapılan tadilatlar ve eklemeler hakkında detaylı bir 

izahatta bulunmuştur. Ayrıca Van Gölü ulaştırma konusunun Bakanlık için önemli 

meselelerden biri olarak atfedildiğini ve çalışmaların bu esas üzerinden yürütüldüğünü 

belirtmiştir556. Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek bu izahatıyla Van Gölü İşletmesinin 

                                                           
555 TBMM TD. IX/7, B. 82, (28.5.1951) 480-481. 
556 TBMM TD. IX/7, B. 82, (28.5.1951) 481. 
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1951 yılındaki durumunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarken gölde yapılacak olan 

ıslahat ve takviye çalışmalarının yanı sıra demiryolu bağlantısının gerçekleşmesiyle 

bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya etkisi üzerinde durmuştur.  

DP döneminde Devlet Denizyolları ve Limanları Genel Müdürlüğü kaldırılarak 

10 Ağustos 1951 tarih ve 5842 sayılı kanunla Denizcilik Bankası kurulmuş557 ve 1 

Mart 1952 yılında faaliyete geçmiştir558. Bu kanunla Türk sularında ve yabancı 

denizlerde ulaştırma işlerini ve bu işlerle ilgili her türlü teşebbüste Denizcilik Bankası 

sorumlu kılınmıştır559. Bunun yanı sıra 5842 sayılı kanunun 6. maddesi gereğince 

Denizcilik Bankası, Van Gölü İşletmesini özel kanununa göre işletmekle görevlidir560. 

Bir dönüm noktasını teşekkül eden bu kanunla yurt içinde yolcu nakliyatı inhisarı 

kaldırılarak özel teşebbüse yolcu ve yük taşıma hakkı verilmiştir561. Böylece yıllarca 

tek başına Van Gölü’nde işletme hakkına sahip olan Van Gölü İşletme İdaresinin bu 

ayrıcalığı 1952 yılında ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca birçok dönemde devlet bütçesini 

zarara uğratan bu işletmeye bu kanunla yeni bir düzenleme getirilmeye çalışılmıştır.  

1952 yılında Denizcilik Bankası tarafından göl üzerindeki ulaşımın daha 

düzenli ve sistemli çalışması için Van Gölü İşletme Müdürlüğü, Van, Erciş ve Tuğ 

İskeleleri ile gemilere yerleştirmek üzere 9 adet telsiz telefon satın almıştır. Bu 

cihazların 1953 yılında ikmal edilmesi ve faaliyete geçirilmesi öngörülmüştür. 

Yapımına önceki yıllarda başlanan yaklaşık 640 tonluk yolcu ve yük gemisi 1953 

yılında tamamlanmış ve parçalar halinde Tuğ’daki tersaneye sevk edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Yaklaşık 300 kişilik ve 300 ton taşıma kapasitesine sahip olan bu 

gemi saatte 10 mil hıza ulaşmaktaydı562. Ayrıca bu dönemde Van Gölü’ndeki 

gemilerin iskelelere yanaşmasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Denizcilik 

Bankası tarafından iskelelerin ıslah edilmesi ve Edremit’te yeni bir iskelenin yapılması 

kararlaştırılmıştır563. Göldeki seferlerin daha hızlı olması için Tatvan gemisinin 

motorunun değiştirilmesine karar verilmiş ve bu bağlamda 11-12 mil hıza ulaşması 

                                                           
557 TBMM Kâvânin Mecmuası, 33, 972; T.C. Resmi Gazete, 16 Ağustos 1951, No: 7886. 
558 http://www.tdi.gov.tr/tarihce/[Erişim Tarihi: 12.11.2018]. 
559 TBMM TD. IX/9, B. 112, (9.8.1951) S. Sayısı 276[37]. 
560 TBMM TD. IX/9, B. 113, (10.8.1951) 858; Muzaffer Deniz, “Van Gölü Feribot Müdürlüğü 

Tarihçesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, Kış 2015, 330. 
561 TBMM TD. IX/28, İ. 45, (18.2.1954) S. Sayısı 109[75]. 
562 Milliyet, 28 Ocak 1953; Van Sesi, 31 Ocak 1953. 
563 Van Sesi, 24 Nisan 1953. 
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için gerekli teçhizat sipariş verilerek Tuğ’a getirilmiştir564. Yapılan çalışmalar 

sonrasında Tatvan gemisinin motoru temmuz ayında tamamlanarak göle 

indirilmiştir565. Yine Van Gölü için yapılan ve “2 Nisan” adı verilen 500 tonluk bir 

geminin inşasına da bu dönemde başlanmıştır566. İstanbul’daki inşası esnasında 

dönemin Cumhurreisi Celal Bayar tarafından da tetkiklerde bulunulan geminin567 

yaklaşık 500 yolcu kapasiteli, 520 bg gücünde ve saatte 11 mile ulaşması 

öngörülmüştür568. Bunun yanı sıra Denizcilik Bankası tarafından Van Gölü 

İşletmesince Kurtalan-Tatvan arasında işletilmek üzere otobüsler getirilerek hizmete 

açılmıştır569. Böylece işletmenin daha aktif ve verimli çalışabilmesi için her alanda 

iyileştirmeler gerçekleştirilmiş ve modern bir hale getirilmiştir. 

Bununla beraber Van Milletvekillerinden İzzet Akın 1953 yılında bir heyetle 

Cumhurreisi Celal Bayar’ı ziyaret ederek Vilayet ve Van Gölü İşletmesi için bir takım 

isteklerde bulunmuşlardır. Bunun üzerine Celal Bayar konuyu Ulaştırma Bakanlığına 

havale etmiştir. Bu bağlamda Denizcilik Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü konuyla 

ilgili 4 Mayıs 1953 tarih ve 1/2007/3852 sayılı cevabında şöyle izahta bulunmuştur570;  

1- Van Gölü İşletmesinin mütemadiyen zarar veren gayri müsait durumuna 

rağmen; filosunun takviyesi, iskelelerinin tamiri, yolcu salonlarının inşası, 

atölyesinin yeni tezgâhlarla teçhizi suretiyle şimdiye kadar birçok ıslah 

tedbirlerine başvurulmuştur. Bu tedbirler meyanında harap ve işlemez bir hale 

gelmiş olan Van ve Bitlis gemilerinin motorlarının değiştirilerek faal bir hale 

getirilmesi, yeni bir yolcu gemisinin (Tatvan Gemisi) inşa edilerek servise 

konulması ve bütün gemilerin revizyona tabi tutularak işler bir hale getirilmesi 

gibi birçok esaslı ıslahatın sayılması mümkündür. 

2- 600.000 lira raddesinde para sarfı ile yük ve yolcu nakliyatını daha düzgün 

bir şekilde temin etmek maksadıyla 4-5 yüz tonluk bir motorlu yolcu ve yük 

gemisi kızağa konmuştur. İnşası bugünlerde sona erecek ve Van’da monte 

edilerek 1953 senesi sonlarına doğru gölde servise başlayacaktır. Bunun 

                                                           
564 Van Sesi, 2 Şubat 1953.  
565 Cumhuriyet, 17 Temmuz 1953; Yeşil Bitlis, 20 Temmuz 1953. 
566 Van Sesi, 22 Nisan 1953; Van Postası, 20 Temmuz 1953. 
567 Milliyet, 20 Şubat 1953; Van Sesi, 20 Şubat 1953. 
568 Demirtaş-Subaşı, a.g.e., 140. 
569 Yeşil Bitlis, 27 Nisan 1953.  
570 Van Sesi, 2 Haziran 1953. 
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yanında gemilerin telsiz telefonla teçhizi için gereken teşebbüse geçilmiştir. 

İşletmede halen çalışmakta olan kara nakil vasıtalarına iki otobüs ve bir 

kamyon satın alınmıştır. Atölyeler için hassas torna ve rektifiye tezgâhları 

temin edilmiştir.   

3- Gevaş iskelesinde bir bekleme solonu inşası, vesaitin yağmur ve kardan 

muhafazası için Tuğ’da bir garaj tesisi, Van ve Ernis iskelelerinin uzatılma 

inşası, işletmenin sağlık teşkilatı için bir röntgen cihazının satın alınması ve 

Pargat iskelesinin inşası gibi ön plana çıkan işler için 220.000 lira tahsisat 

ayrılmıştır. 

4- Yukarıda adı zikredilen garaj, iskele, bekleme salonu ve bilumum ıslah 

çalışmalarına başlanmıştır. 

5- Bütün bu izah göz önünde tutularak, Van Gölü İşletmesinin ziyanlı 

vaziyetine rağmen ihmal edildiği, bilakis azami gayretler sarfiyle eskisi ile 

mukayese olunamayacak bir duruma getirilmiştir. Ayrıca yukarıda sözü geçen 

yük ve yolcu gemisinin servise konulmasından sonra ihtiyaçların tamamen 

karşılanmış olacağı kanaatine varılmıştır. 

Bunun üzerine Denizcilik Bankası’nın Genel Müdür Muavini Osman 

Dardağan başkanlığında bir heyet göl ve işletmede tetkiklerde bulunmak üzere 15 

Temmuz 1953 yılında Van’a gelmiştir571. Bu tetkiklerde işletmenin Tuğ’daki 

tersanenin tevzi ve yük nakliyatı ile Van Gölü’nde soda, balık ve havyar sanayii 

kurulması572 mevzularında yaklaşık bir ay süren etüt ve incelemelerde 

bulunmuşlardır573. Yapılan tetkikler sonucunda Tuğ’daki otelin ıslah edilmesi, yeni 

iskele ve antrepoların yapılması ile gölde işletilmek üzere 12 mil hızında ve 100-150 

yolcu kapasiteli iki küçük gemi inşa edilmesine karar verilmiştir574. Deniz otobüsleri 

adı verilen bu gemiler sayesinde yolcu taşımacılığının daha kolay ve hızlı olması 

öngörülmüştür575. Bu bağlamda inşasına daha önce başlanan büyük gemilerin yapımı 

da durdurulmuştur576.  

                                                           
571 Van Sesi, 15 Temmuz 1953; Van Postası, 16 Temmuz 1953. 
572 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/3-26 1451-3,4,31,32. 
573 Milliyet, 29 Temmuz 1953; Van Sesi, 30 Temmuz 1953. 
574 Van Postası, 31 Temmuz 1953; Bitlis, 18 Aralık 1953. 
575 Van Sesi, 4 Ağustos 1954. 
576 Van Postası, 21 Eylül 1953. 
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29 Nisan 1953 yılında Merkezi Tuğ olmak üzere Van Gölü İşletme Memur, 

Müstahdem ve İşçileri İstihlak Kooperatifi kurulmasına Bakanlar Kurulunca izin 

verilmiştir. Yapının 10 yıl süreli ve 2.000 lira sermayeli olması öngörülmüştür577. Bu 

kooperatif ile göldeki denizcilik faaliyetlerinin daha örgütlü, düzenli ve verimli bir 

şekilde yapılması amaçlanmıştır. 

İşletmenin verimliliğini arttırmak için çalışmalarına İstanbul’da başlanan ve 

1953 yılında parçalar halinde Tuğ tesislerinde monte edilen 2 Nisan gemisi 15 Eylül 

1954 yılında törenle göle indirilmiştir. Törene Van Milletvekilleri Hilmi Durmaz, 

Muhsin Görentaş, Hamit Kartal ile Van ve Bitlis Vilayetlerinin önde gelen idari ve 

mülki amirleri katılmıştır578. Bu gemi yaklaşık 600 ton ağırlığında olup yolcu, yük, hız 

ve kapasite bakımından gölde işletilen diğer gemilerden daha büyüktür579. Bunun yanı 

sıra kış mevsiminden dolayı göldeki mevcut sefer sayısı azaltılmıştır. Bu bağlamda 

mevsim şartlarına göre havaların düzeldiği zaman yeniden bir düzenleme yapılması 

planlanmıştır580. Havzadaki iklim koşulları işletmenin özellikle kış mevsiminde tercih 

edilmemesine neden olmaktadır. 

1955 yılında Denizcilik Bankası tarafından işletmedeki yenileme ve 

modernleştirme çalışmalarının haricinde Van Gölü İşletmesi bünyesinde Suni Gübre 

(Balık) fabrikası kurulması gündeme gelmiştir. Ancak planlanan fabrikanın göl 

sahilindeki ilçelerden birinde kurulma düşüncesi Van halkı tarafından olumsuz 

karşılanmıştır581. Bu olumsuzluğun temel sebebi böyle bir tesisin göl sahilindeki 

herhangi bir ilçede kurulmasındansa daha çok kişinin istifade edebileceği Van 

merkezinde kurulmasını istemesinden kaynaklanmaktadır.  

Denizcilik Bankası’nın göl üzerinde yeni tesisler kurma çalışmalarının yanı 

sıra 1956 yılı mali bütçesinde 3025 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden 

kaldırılan Devlet Denizyolları İdaresindeki Van Gölü İşletmesinin 1 Mart 1952 

tarihine kadar tahakkuk eden ve 5842 sayılı kanuna göre Denizcilik Bankası’na 

devredilen toplam zararı 4.575.299 lira olarak tespit edilmiştir. Hazinenin, Denizcilik 

Bankası’na ödemesi gereken bu miktar iki eşit takside (2.287.650 lira) bölünmüştür. 

                                                           
577 BCA. 30.18.1.2.132.34.5. 
578 Van Sesi, 15 Eylül 1954. 
579 Yeşil Bitlis, 2 Ekim 1954. 
580 Yeşil Bitlis, 29 Ocak 1954; Van Sesi, 30 Ocak 1954. 
581 Van Postası, 1 Nisan 1955. 
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Böylece ilk taksit 1956 yılı582 ikinci taksit de 1957 yılı bütçesinden olmak üzere 

Denizcilik Bankası’na ödenek ayrılmıştır. Ayrıca demiryolu hattın inşası ile Van 

Gölü’ndeki feribotlar ve tesisler için ayrılan 18.600.000 liralık ödeneğin ilk kısmı ile 

34 milyon dolarlık Amerikan hibe yardımının tahakkuk şartı olan 15 milyon liranın 

bütçeye eklenmesi kararlaştırılmıştır583. 

Denizcilik Bankası’nın Van Gölü İşletmesi dolayısıyla uğradığı zarara karşın 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 1 Kasım 1956 yılında meclisteki konuşmada Denizcilik 

Bankası ile ilgili584 “Denizcilik Bankası’nın kuruluşundan beri istihdaf ettiği gayeye 

doğru müspet adımlarla ilerlemektedir. Banka, bu devre zarfında, selefi 

Denizyollarının devrettiği ağır masraflı 17 yolcu ve yük gemisini kadrosundan 

çıkarmış; buna mukabil günden güne artan yolcu ve yük nakliyatını karşılamak üzere, 

muhtelif tip ve tonajda 38 gemi satın almış, bir kısım şehir hattı yolcu ve araba 

vapurlarını da kendi tersanelerinde inşa etmiştir. İdaresi altında bulunan limanların 

yükleme, boşaltma ve ambarlara kapasitelerini yüzde yüz artırmıştır.” sözleriyle 

bankanın faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirmede bulunarak, ülke genelindeki 

verimliliğini vurgulamıştır.   

Tüm bu çalışmaların yanı sıra 1956 yılının Ekim ayında Türkiye-İran arasında 

ikili bir anlaşma imzalanması ve Türkiye ile İran arasındaki demiryollarının 

birleştirilmesi, bunun için de müşterek bir hava ve kara nakliyat şirketinin kurulması 

havzadaki göl ulaşımının önemini arttırmıştır585. Bununla beraber İran’ın Bağdat 

Paktı’na katılmasından586 sonra Türk-İran demiryolu Bağdat Paktı’na bağlı olan 

devletler tarafından ortak işbirliği-karşılıklı yardımlaşma kapsamına alınmıştır587. Bu 

bağlamda demiryolu inşası için Amerika’dan 40 milyon dolarlık bir kredi temin 

edilirken588, İngiltere’den de 13 kamyon ve yedek parça hibe alınmıştır589. Bu 

anlaşmalar ile komşu ülkeler arasındaki ticari ve iktisadi gelişimin artırılması 

                                                           
582 TBMM ZC. X/10, İ. 39, (20.2.1956) 206. 
583 TBMM ZC. X/17, İ. 41, (20.2.1957) 157, 331. 
584 TBMM ZC. X/14, İ. 1, (1.11.1956) 7. 
585 Zafer, 15 Ekim 1956, Cumhuriyet, 15 Ekim 1956; Bitlis, 17 Ekim 1956. 
586 Cumhuriyet, 4 Kasım 1955; Van Sesi, 4 Kasım 1955. 
587 Bitlis, 1 Şubat 1957. 
588 Bitlis, 21 Ocak 1957. 
589 BCA. 30.18.1.2.153.45.5. 
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amaçlanmıştır. Ayrıca kara bağlantısının Van-Tatvan arası göl üzerinden sağlanacak 

olması hem işletmenin hem de gölün önemini uluslararası alanda arttırmıştır.   

Bu önemin devamı yönünde 1954 yılında Tuğ’da törenle göle indirilen 2 Nisan 

adlı geminin İtalya’dan sipariş verilen ana makineleri 1957 yılının sonlarına doğru 

ülkemize gelerek Tatvan’a gönderilmiştir. Bu makinelerin bir an evvel montajının 

tamamlanmasıyla birlikte seferlere başlaması590 ve böylelikle de göldeki yük ve yolcu 

taşımacılığını ihtiyacını büyük oranda karşılayacağı öngörülmüştür.  

İstanbul’a buradan da parçalar halinde Tatvan’a nakledilen 2 Nisan gemisinin 

makineleri, 1958 yılının Nisan ayında Tatvan’a ulaşmış ve makinelerin montaj 

işlemlerine başlanmıştır591. Ancak aradan 2 yıl geçmesine rağmen bir türlü 

tamamlanamayan çalışmalardan dolayı Denizcilik Bankası, Van Gölü İşletmesine ait 

ve işlemez durumda olan 2 Nisan gemisinde değişiklik yapmak zorunda kalmıştır592. 

1960 yılında Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes vilayeti ziyareti sırasında Van 

Valisi İbrahim Öztürk tarafından konu hakkında bilgilendirilmiştir. Bunun üzerine 

Ethem Bey, Münakalat Vekili Hasan Şemi Ergin’den konuyla alakadar olmasını rica 

etmiştir593. Ancak daha sonraki dönemlerde de konuyla alakalı olumlu bir gelişme 

sağlanamamıştır.  

Göldeki montaj çalışmalarının devam ettiği bu dönemde hükümet, Van 

Gölü’ndeki etüt çalışmaları sonrasında feribotların temini ve Tatvan ile Van 

iskelelerinin inşasının toplam 31 milyon liraya mal olacağını hesaplamıştır594. Bu 

bağlamda inşaat çalışmaları için yabancı firmalarla görüşmelere başlamıştır. Bu 

konuda Alman Krup Müessesesi temsilcileri ile ilk görüşmeler gerçekleşmiştir. 

Anlaşmanın sağlandığı takdirde de çalışmalara kısa bir süre zarfında başlanması ve 

Muş-Van-Kotur hattının 3 yıl zarfında bitirilmesi öngörülmüştür595. Ancak daha sonra 

feribotların, Denizcilik Bankası tersanelerinde inşa edilmesine karar verilmiştir. Bu 

minvalde feribotun yanaşacağı iskelelerin beton ve çelikten olması ve Türk 

mühendisleri ve işçileri tarafından yapılması kararlaştırılmış ve inşaat çalışmalarının 

                                                           
590 Van Postası, 28 Aralık 1957; Yeşil Bitlis, 27 Aralık 1957. 
591 Milliyet, 6 Mayıs 1958; Van Postası, 24 Nisan 1958; Yeşil Bitlis, 28 Nisan 1958. 
592 Milliyet, 30 Mart 1959; İkinisan, 6 Mayıs 1958; Bitlis, 16 Mayıs 1958; Kalkınan Tatvan, 12 Şubat 

1960. 
593 Van Postası, 2 Şubat 1960. 
594 Van Postası, 5 Ocak 1957. 
595 Dideban, 17 Ekim 1957. 
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1958 yılının bahar aylarında başlanması planlanmıştır596. Ayrıca Van Gölü’nde 

inşasına karar verilen 3 adet feribot projesi 1958 yılında tamamlanmış ve Muş-Tatvan 

demiryolu hattıyla çalışmaların paralel yürütülmesine öngörülmüştür. Bu bağlamda 

feribotların, İstanbul’daki Denizcilik Bankası’na ait tersanede inşa edilerek parçaları 

numaralandırmak suretiyle Tatvan’a gönderilmesi ve burada da işletmeye ait Tuğ 

tesislerinde monte edilmesi kararlaştırılmıştır597. Demiryolu hattıyla paralel 

yürütülecek bir diğer çalışmada Tatvan’daki Feribot Limanı’nın yapılmasıydı. Bu 

bağlamda 1958 yılında çalışmaların başlaması öngörülmüştür598. Böylece havza 

genelinde yürütülen demiryolu çalışmaları göldeki ulaşım ağının gelişimine katkı 

sağlamıştır. 

Bunun yanı sıra 1958 yılı bütçe görüşmelerinde Van Gölü İşletmesinin 

1952’den 1956 yılı da dâhil olmak üzere zararları karşılığı tahakkuk eden ve Denizcilik 

Bankası’na ödenmesi gereken 2.789.424 lira tahsisat konulmuştur599. Ayrıca 1959 yılı 

bütçe görüşmeleri sırasında da Van Gölü İşletmesinin 1957 yılı zararı karşılığı olarak 

tahakkuk eden ve Denizcilik Bankası’na ödenmesi gereken 790.554 lira ödenek 

ayrılmıştır600. 1960 yılı bütçe görüşmelerinde ise işletmenin 1958 yılı zararı karşılığı 

olarak tahakkuk eden ve Denizcilik Bankası’na ödenmesi gereken 949.233 lira tahsisat 

konulmuştur601. Bu tahsilatın yanı sıra Denizcilik Bankası Van Gölü’nde yaptığı tesis 

ve hizmetler için 8 yıl zarfında 4.5 milyon lira sarf etmiştir.1950 yılına kadar 74 bin 

olan yolcu ve 19 bin ton yük taşıma kapasitesi 1957 yılında 80 bin yolcuya ve 30 bin 

ton yük taşıma kapasitesine çıkarılmıştır602. Böylece hem son üç yıllık zaman 

diliminde işletmenin 1952 yılına kadar tahakkuk eden 4.529.211 liralık zararı 

Denizcilik Bankası’na ödendiği gibi hem de aynı miktarda işletme için harcama 

gerçekleştirilmiştir.  

Bu harcamalardan bir de 1959 yılında liman ve feribot faaliyetlerinin temel 

sebebi olan demiryolu çalışmalarını yakından takip edilebilmesi için Elazığ’da 

                                                           
596 Yeşil Bitlis, 27 Aralık 1957. 
597 Yeşil Bitlis, 12 Nisan 1958; Van Postası, 24 Nisan 1958; İkinisan, 2 Mayıs 1958. 
598 Dideban, 26 Nisan 1958. 
599 TBMM ZC. XI/2, İ. 40, (19.2.1958) 149. 
600 TBMM ZC. XI/7, İ. 40, (20.2.1959) 162.  
601 TBMM ZC. XI/12, İ. 41, (19.2.1960) 181. 
602 Zafer, 19 Ocak 1959. 
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bulunan Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğünün Tatvan’a nakledilmesi603 ve bu 

müdürlüğün barınma ihtiyacının karşılanması için Tatvan’da bir otelin Devlet 

Denizyollarına devredilmesi olmuştur604. Böylece Denizcilik Bankası tarafından 

işletme için dolaylı harcamalarda gerçekleştirilmiştir.  

Muş-Tatvan arasındaki demiryolu çalışmaları gerek Bağdat Paktı 

kapsamındaki uluslararası yardımlar anlamında gerekse hükümetin bu konudaki 

faaliyetleri açısından istenilen hız ve seviyede gerçekleşmemiş ve demiryolu 

çalışmaları 1964 yılına kadar devam etmiştir605. Muş-Tatvan demiryolunun 

tamamlanmasıyla çalışmalar Van-Kotur demiryolu hattı ile Van İskelesinde 

yoğunlaşmıştır606. Ayrıca bu dönemde hükümet ile Tippets Abbett-Mc-Carthy Stratton 

Müşavir Mühendislik Firması (TAMS Firması) arasında Van-İskele ve Tatvan feribot 

liman ve tesisleri, Van iskelesi ile Tatvan arasındaki demiryolu inşaatında kullanılacak 

olan makine ve malzeme temini için yapılan sözleşme süresi uzatılmıştır607. Yaklaşık 

6 yıl süren çalışmalar sonrasında608 1971 yılında Van feribot iskelesi ve Van-Kotur 

demiryolu hattı tamamlanarak törenle hizmete açılmıştır. Bu çerçevede 1971-1976 

yılları arasında Van Gölü’nde hizmete giren gemilerin teknik özellikler aşağıdaki 

şekildedir609. 

Yıl  Gemi Büyüklük 

(Gros) 

Ağırlık 

(Net Ton) 

Uzunluk 

m 

Genişlik 

m 

Beygir Hız 

(Mil) 

Yolcu / 

Yük 

(Ton) 

1971 Orhan 

Atılman 

1.918 984 81.8 14.5 950x2 14 310/460 

1972 Rafet 

Ünal 

1.918 984 81.8 14.5 1900 10 ---------- 

1975 Tatvan  1.766 663 81.8 14.5 1800 15 170/460 

1976 Van 1.777 663 81.8 11.5 1.400x2 15 170/460 

  Tablo 18: 1971-1976 Yılları Arasında Havza İçin İnşa Edilen Feribotların Özellikleri 

Van Gölü üzerindeki taşımacılık faaliyetleri tarihi süreç içerisinde oldukça 

önemli bir yere sahip olduğundan hem CHP hem de DP döneminde buna verilen önem 

devam etmiş ve ekonomik destek sağlanmıştır. DP döneminde ilk iş olarak Devlet 

Denizyolları kaldırılarak işletmenin sorumluluğu Denizcilik Bankası’na verilmiştir. 

                                                           
603 Kalkınan Tatvan, 21 Ekim 1959. 
604 Kalkınan Tatvan, 26 Ekim 1959. 
605 Cumhuriyet, 25 Ekim 1964. 
606 Demiryolu Dergisi, 46, 549, Ekim 1971, 14. 
607 BCA. 30.11.1.367.38.4. 
608 Demiryolu Dergisi, 46, 549, Ekim 1971, 14. 
609 Evren, a.g.e., 13. 
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Bununla beraber bu dönemde işletmedeki modernleşme çalışmaları devam ederken 

göldeki rekabeti arttırmak için işletmenin göl üzerindeki tekeline son verilmiştir. DP 

döneminin sonlarına denk gelen Türkiye-İran demiryolu hattının bir kısmının göl 

üzerinden sağlanacak olması göldeki ulaşım vasıtaları ve olanaklarının artmasına 

vesile olduğu gibi önemini de arttırmıştır. Ancak işletmenin sefer sayılarının az ve 

güzergâhın uzun olması, talep edilen ücretlerin yüksek oluşu, kış aylarında sefer 

sayılarının daha da azaltılması, gemilerin sıklıkla arıza vermesi ve bunun üzerine 

seferlerin iptal edilmesi; buna karşı karayolu ulaşımının daha hızlı, ucuz ve yeni 

yollarla beraber sürekli oluşu halkın göl üzerinden ulaşımı tercih etmemesine neden 

olmuştur. Bu sorunların bir türlü aşılamaması işletmenin DP döneminde de zarar 

etmesindeki en önemli sebeptir. 

1.2.4. Van Hava Meydanı’nda Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

1.2.4.1. 1946-1960 Yılları Arasında Van Hava Meydanı’nda Yapılan 

Faaliyetler ve Harcamalar 

Van Hava Meydanı her ne kadar 1943 yılında kurulmuş olsa da pist alanının 

toprak olması nedeniyle kış aylarında kullanılamaması ve Türkiye’deki uçak sayısı da 

dikkate alındığında hava alanının çok aktif bir şekilde kullanılmadığını söyleyebiliriz. 

Özellikle 1950 yılından sonra ülke genelinde birçok vilayette hava alanlarına ihtiyaç 

hâsıl olmakla beraber mevcut yapıların da istenilen şekilde (yaz-kış aktif) ihtiyaca 

cevap verememesi, DP hükümetini bu yönde çalışmaya sevk etmiştir. Bu nedenle 1953 

yılında 11 Nisan 1949 tarih ve 5367 sayılı kanun gereğince meydan, pist, hangar, 

işletme binaları ve bunlara ait her türlü tesisatın yapılması veya yaptırılması ile 

mevutlarının genişletilmesi ve düzenlenmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır610.  

Bu minvalde 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığının bütçesinden Van Hava 

Meydanının genişletilmesi, pist ve yeni tesislerin yapılması için toplam 1.5 milyon lira 

olarak düşünülen ödeneğin 500.000 liralık kısmı ayrılmış ve ihalenin birkaç ay içinde 

yapılması ve çalışmaların da aynı yıl içerisinde başlaması öngörülmüştür611. Bu 

ödeneğin nasıl kullanılacağını belirlemek üzere aynı yılın haziran ayında vilayete bir 

                                                           
610 TBMM TD. IX/20, B. 44, (16.2.1953) S. Sayısı 108[R/30]; T.C. Resmi Gazete, 15 Nisan 1949, No: 

7183. 
611 TBMM TD. IX/20, B. 44, (16.2.1953) S. Sayısı 108[340]; Van Sesi, 19 Ocak 1953. 
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fen heyeti gelerek gerekli incelemelerde bulunmuştur612. Yapılan incelemeler 

sonrasında hava meydanının genişletilmesine karar verilmiş ve bu doğrultuda 

oluşturulan komisyon tarafından 1953 yılının sonlarına doğru istimlak çalışmalarına 

başlanmıştır613. Van Hava Meydanının yenileme çalışmaları halk nezdinde büyük bir 

memnuniyetle karşılanmıştır. 

Hükümetin 1954 yılında gerek stratejik ve gerekse ekonomik gelişmedeki 

önemi dolayısıyla yurt içi hava ulaştırmasında kullanılmak üzere Van, Samsun, İzmir, 

Kars, Erzurum, İskenderun, Gaziantep, Urfa, Antalya ve Ağrı’da yeniden meydanlar 

yapılması için 1949 yılında 5367 sayılı kanunla 43 milyona, 1951 yılında 5843 sayılı 

kanunla da 65 milyona çıkarılan harcama yetkisinin 110 milyon liraya çıkarılması 

yönündeki teklifi komisyonca uygun görülerek 6213 sayılı kanunla kabul edilmiştir614. 

Böylece hava meydanları için 1949 yılında ayrılan ödenek oranı 1954 yılında 2 katını 

aşmış ve harcama salahiyetinin arttırılmasıyla da çalışmaların hızlanması 

amaçlanmıştır.   

1954 yılında TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Maliye Bakanı Hasan 

Polatkan’ın, hava meydanlarında yapılan çalışmalar hakkındaki615 “Havayollarımızın 

inkişafı da iktidarımız zamanında pek bariz olmuştur. 1947-1950 devresinde bu işlere 

bütçelerimizden tahsis olunan paralar yekûnu 38.5 milyon lira iken 1951-1954 

yıllarında bu mevzua 62.4 milyon lira ayrılmıştır. Artış nispeti % 62’dir. Yurdumuzda 

her sahada açıkça müşahede olunan inkişafla muvazi olarak havayollarımız da büyük 

bir terakkiye mazhar olmaktadır. Bu sahadaki faaliyetlerimiz, uçak seferlerimizi 

yurdun çeşitli bölgelerine kadar götürmek, uçuşlarda emniyet sağlamak; dış seferleri 

imkân nispetinde artırmak suretiyle döviz temin etmek; gibi gayelere matuf 

bulunmaktadır. Şimdi arz edeceğim rakamlar bu gayretlerimizin semerelerini almaya 

başladığımızı gösterecektir. 1950 yılında havayoluyla taşınan yolcu adedi 86.331 iken 

1953’te 170 bine, senelik hasılat 5 milyondan 9 milyona dış seferler adedi 2’den 6’ya 

ve dış hatların hasılatı 234 bin liradan 950 bin liraya, senelik uçuş kilometresi ise 

2.847.814’ten 4.800.000’e yükselmiştir. Yurt içinde işletmeye dâhil istasyonların 1950 

yılında 22’den ibaret bulunan adedi ise 1953’te 31 e baliğ olmuştur… Filhakika 1947-

                                                           
612 Van Postası, 15 Ağustos 1953. 
613 Van Sesi, 7 Eylül 1953. 
614 TBMM TD. IX/27, B. 24, (4.1.1954) S. Sayısı 50[1-3]; Milliyet, 5 Ocak 1954. 
615 TBMM ZC. IX/28, İ. 45, (18.2.1954) 530. 
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1950 devresinde hava alanları inşası için ayrılan tahsisat yekûnu cem‘an 26 milyon 

800 bin lira olduğu halde, iktidarımız zamanında bu miktar % 91’e yakın bir artışla 

51 milyon 200 bin lira civarına yükseltilmiştir.” sözleri CHP hükümetlerine göre DP 

hükümetinin konuya daha çok önem verdiğini göstermektedir.  

8 Mayıs 1954 yılında mühendislerden oluşan bir heyet Van’a gelerek yapılacak 

toprak tesviye için incelemelerde bulunmuştur616. Yapılan incelemeler sonrasında Van 

Hava Meydanının modern bir hale kavuşturulması için hazırlanan plan ve projeler 

tamamlanmış617 ve 3 milyon lira keşif bedelli hava meydanı yapımının ağustos ayında 

ihale edilmesi öngörülmüştür618. İhale daha sonra 3.5 milyon lira olarak gerçekleşmiş 

ve bu ihale kapsamında meydanın toprak tesviyesi, drenaj ve asfalt pist kaplama işleri 

yer almıştır619. Bunun yanı sıra 1954 yılında yatırımları yerinde incelemek üzere doğu 

vilayetlerinde ziyaret gerçekleştiren Başvekil Adnan Menderes, bu minvalde Van’a 

gelerek tetkiklerde bulunmuştur. Burada halka hitaben; “Bütün memlekette olduğu gibi 

Van’da da daha geniş ölçüde meşgul olabilmek, mahrumiyetinizi süratle ortadan 

kaldırmak için düne nazaran vaziyetimiz çok daha müsaittir. Uzun yıllar ihmale 

uğramanın ve ileri bir iktisadi seviyeden mahrum kalmanın doğurduğu ihtiyaçları 

süratle telafi için Van’a karşı olan borç ve vecibelerin yerine getirilmesi zamanının 

geldiğine inanıyoruz.” diyerek iktisadi gelişim için gereken çalışmaların kısa sürede 

yapılacağını bildirmiştir. Konuşmasının devamında ise mevcut hava meydanının 

ihtiyaca cevap veremediğinden yenisinin süratle yapılacağını ve kısa sürede ihaleye 

çıkarılacağını belirtmiştir620. Ancak 1955 yılında hava meydanının yeniden ihaleye 

çıkarılmış olması bu dönemde yapılan ihaleye talip çıkmadığını ortaya koymaktadır. 

Hava meydanlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında Maliye Vekili Hasan 

Polatkan, 1955 bütçe görüşmelerinde; büyük bir ehemmiyetle işin üzerinde 

durulduğunu, 45 milyon liraya mal olacağı hesaplanan 10 muhtelif sivil hava 

meydanının etütleri üzerinde çalışıldığını belirtmiştir621. Ayrıca 1955 mali yılı içinde 

yapılacak İzmir, Afyon, Konya, Elazığ, Diyarbakır ve Erzurum hava meydanlarının 

                                                           
616 Van Sesi, 10 Mayıs 1954. 
617 Van Sesi, 19 Haziran 1954. 
618 Van Sesi, 29 Temmuz 1954; Bitlis, 2 Ağustos 1954. 
619 Bitlis, 10 Eylül 1954. 
620 Zafer, 25 Eylül 1954; Hâkimiyet, 25 Eylül 1954; Demokrat, 26 Eylül 1954. 
621 TBMM ZC. X/5, İ. 42, (18.2.1955) 212, 227. 
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etüt projeleriyle birlikte Esenboğa, Adana, Van ve Samsun meydanlarının elektronik 

montaj masrafları için 3.200.000 lira, müşavir ve mütehassısların ücretleri ile diğer 

masraflar için 310.000 lira olmak üzere toplam 3.510.000 lira gider tespit edilmiştir622. 

Bu dönemde üç kişilik bir ekip Van’a gelerek 15 gün içerisinde hava 

meydanının elektrojen grubunun montaj ve yenilenme çalışmalarını tamamlamıştır623. 

Yapılan çalışmaları yerinde takip etmek için Havayolları Umum Müdür Muavinini 

Başkanlığında bir heyet Van’a gelerek incelemelerde bulunmuştur624. Bunun yanı sıra 

Van hava meydan ihalesi mart ayı içerisinde yeniden yapılmış,625 fakat yine talip 

çıkmadığından hükümet işin emaneten yaptırılmasını öngörmüştür626. Bunun üzerine 

Van Hava Meydanının stabilize temel üzerine kaplama işinin 1.770.007 lira keşif 

bedeliyle emaneten yapılması 1 Temmuz 1955 yılında İcra Vekilleri Heyetince 

kararlaştırılmıştır627. Bununla beraber Başbakan Adnan Menderes, Van Milletvekili 

Kemal Yörükoğlu vasıtasıyla bu dönemde Van Hava Meydanı çalışmalarına 

başlanacağını müjdelemiş ve Nafia Vekâleti tarafından da hava meydanında çalışacak 

makineler vilayete gönderilmiştir628. İş makinelerinin gelmesiyle beraber 2 Eylül 

itibariyle şantiye kurulumu629 ve 24 Eylül’de de hava meydan çalışmaları 

başlamıştır630. Ancak inşaat çalışmalarında ihtiyaç duyulan farklı cins ve miktarlarda 

hırdavatın ihale usulüyle alınamaması üzerine bu ihtiyaçların pazarlık usulüyle temin 

edilmesine karar verilmiştir631. Böylece çalışmaların daha hızlı bir şekilde yürütülmesi 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

1956 yılında Van Hava Meydanı inşaatı için daha önce belirlenmiş olan 

1.770.007 lira keşif bedelinin 1.380.000 lirasının bu yıl içerisindeki yapılacak işleri 

karşılaması öngörülmüştür. Ayrıca Van, Samsun ve Trabzon hava meydanlarının 

montaj, personel ücreti, yaklaşma ışıkları ve beklenmeyen masraflar için toplam 

1.536.000 lira ödenek ayrılmıştır632. Bununla beraber Devlet Hava Yollarına, daha 

                                                           
622 TBMM ZC. X/5, İ. 42, (18.2.1955) S. Sayısı 183[275]. 
623 Van Postası, 27 Ocak 1955. 
624 Van Sesi, 4 Haziran 1955. 
625 Van Sesi, 9 Mart 1955. 
626 Van Sesi, 20 Ağustos 1955. 
627 BCA. 30.18.1.2.139.57.19. 
628 Van Sesi, 15 Ağustos 1955. 
629 Van Sesi, 2 Eylül 1955; Yeşil Bitlis, 19 Eylül 1955. 
630 Van Sesi, 26 Eylül 1955. 
631 BCA. 30.18.1.2.141.103.1. 
632 TBMM ZC. X/10, İ. 39, (20.2.1956) S. Sayısı 59[236]. 
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geniş ve verimli çalışma imkânları sunabilmesi için şirket statüsü verilmiş, yabancı 

sermayenin de iştirakiyle 60 milyon lira sermayeli Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 

kurularak 1 Mart 1956 tarihinden itibaren resmen faaliyete geçmiştir633. Böylece 

ülkenin ihtiyaç duyduğu modern havayolu tesislerinin ivedilikle yapılması yönünde 

önemli bir adım atılırken bu tesislerin yapılmasıyla da büyük bir gelir elde edilmesi 

amaçlanmıştır. 

Bu dönemde hava meydanındaki çalışmalara hız verilmiş ve yeni pist temmuz 

ayına yetiştirilmeye çalışılmıştır634. Yapılan çalışmalar sonrasında tamamlanan pist 

sayesinde Van Hava Meydanında kış aylarında da uçak seferleri yapılmaya 

başlanmıştır635. Böylece kış aylarındaki mahrumiyet büyük ölçüde azaltılmıştır. 

Van hava meydanının toprak işleri 1956 yılında ikmal edilmiş ise de çimento 

temin edilememesi gibi teknik sebeplerden dolayı kaplamasına başlanamamıştır. 1957 

mali yılı içinde kaplaması da bitirilerek işletmeye açılması öngörülen Van hava 

meydanı inşaatının ikmali için 1957 bütçesine 700.000 liralık tahsisat konulmuştur636. 

Ancak Van Hava Meydanı için şimdiye kadar ayrılan tahsisatın 13 Haziran 1957 yılına 

kadar sadece 900.000 lirası harcanmıştır637. Tahsis edilen ödeneğe göre harcanan 

miktarın az olması çalışmaların istenilen hızda gerçekleşmediğini göstermektedir. Bu 

gecikmenin en önemli sebepleri arasında bölgenin inşaat süresinin kısıtlı bir zaman 

dilimi olması ve gereken malzeme ve araç sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz.  

1957 yılında pistin taş döşeme işlemleri tamamlanmış638 ve Karayolları 11. 

Bölge Müdürlüğünden destek alınmak suretiyle pistin asfaltlama çalışmalarına 

başlanmıştır639. Ayrıca 1958 yılında hava meydanlarının durumları Münakalât 

Vekâleti temsilcileriyle müştereken yeniden gözden geçirilmiş ve uçuş trafiği ile 

iktisadi şartlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 110 milyon liralık yetkinin 

arttırılması zaruri görülmüştür. Bu doğrultuda Van ve Samsun hava meydanlarından 

başka yaklaşık 11 ilde yeniden hava meydanları yapılması, yapılmış olan hava 

meydanlarının genişletilmesi ve diğer masrafları için 6213 sayılı kanunla verilmiş 

                                                           
633 TBMM ZC. X/10, İ. 39, (20.2.1956) S. Sayısı 59[29]; TBMM ZC. X/17, İ. 41, (20.2.1957) 322. 
634 Van Sesi, 23 Haziran 1956. 
635 Van Sesi, 5 Aralık 1956. 
636 TBMM ZC. X/17, İ. 41, (20.2.1957) S. Sayısı 61[221, 344]. 
637 BCA. 30.1.0.0.74.471.5. 
638 BCA. 30.1.0.0.74.471.5. 
639 Van Sesi, 2 Ekim 1957. 
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bulunan 110 milyon liralık yetkinin 255.200.000 liraya çıkarılması için hazırlanan 

tasarı, mütalâası alınmak üzere Maliye Vekâletine gönderilmiştir640. Böylece ülke 

genelindeki havayolu ağı genişletilmeye çalışılmıştır.   

1958 yılında Van Hava Meydanının pistin asfalt kaplama641 çalışmaları 

bitirilerek inşaat tamamlanmıştır642. Böylece havza yaz-kış ulaşımın sağlanabileceği 

bir hava meydanına kavuştuğu gibi havzanın sosyal ve ekonomik hayatını önemli 

ölçüde etkileyecek bir hizmete de kavuşmuştur. Öyle ki kış aylarında yaşanan ulaşım 

sıkıntısı çevre vilayetlerde de yaşanmakta olduğundan bu tesisin Van’da hizmete 

girmesiyle vilayetin diğer vilayetlere göre öne çıkmasına ve şehrin ekonomik olarak 

gelişmesine katkı sağlamıştır.  

CHP hükümeti döneminde ülke genelinde fenni tesislerden mahrum ve yaz 

mevsiminde işleyen 23 hava meydanı bulunmaktaydı. DP’nin iktidara gelişiyle 

beraber mesele büyük bir önemle ele alınmış ve 43 milyon olan harcama yetkisi 

zamanla 65 ve 110 milyona çıkarılmıştır. Özellikle başta Yeşilköy, Esenboğa ve 

Adana hava meydanları olmak üzere Van, Trabzon, Samsun, Elazığ, Konya, İzmir, 

Diyarbakır gibi birçok vilayette hava meydanları yeniden yapılmış veya eksiklikleri 

giderilerek genişletilmiş ve modernleştirilmeye çalışılmıştır. Böylece dünyada hava 

ulaşımına rağbetin arttığı bu dönemde DP hükümeti ülkenin iktisadi kalkınması 

doğrultusunda bayındırlık hizmetlerinde önemli bir başarı elde etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
640 TBMM ZC. XI/2, İ. 40, (19.2.1958) S. Sayısı 31[313]. 
641 Milliyet, 18 Mart 1958. 
642 TBMM ZC. XI/7, İ. 40, (20.2.1959) S. Sayısı 41[276]; Zafer, 19 Ocak 1959. 
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2. BÖLÜM 

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN KAMU YATIRIMLARI VE 

HARCAMALARI  

2.1. Eğitim Alanında Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

2.1.1. 1923-1945 Yılları Arasında Eğitim Alanında Yapılan Faaliyetler ve 

Harcamalar 

Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra eğitim alanındaki medrese-mektep 

çekişmesi, kız-erkek eşitliği, demokratik ve parasız eğitim, köy ve köylü eğitimi gibi 

birçok konu Meclis içinde ve dışında oldukça irdelenmeye başlanmıştır. Bunun yanı 

sıra 12 milyon nüfuslu bir toplumun ancak %10’unun okur-yazar olması köklü bir 

eğitim devrimi için fırsat olarak değerlendirilmiş ve bu bağlamda 3 Mart 1924 yılında 

Tevhid-i Tedrisat kanunu kabul edilmiştir643. Bu kanunla beraber dini bir maarif 

teşkilatı olan medreseler kapatılarak eğitim laik ve çağdaş bir mahiyet kazanmıştır644. 

Böylece eğitim alanında yıllardır süregelen ikilik ortadan kaldırılarak okuma-yazma 

ve okullaşma alanlarında seferberlik başlatılmıştır. 

Bu bağlamda Cumhuriyet döneminde başlatılan seferberliğin ilk 

merhalelerinden biri Van’da 1924 yılında açılan Cumhuriyet İlkokulu’dur. 

Cumhuriyet İlkokulu tek derslik şeklinde kurulmuş daha sonra üç katlı bir binaya 

taşınmıştır. Ancak 1954 yılındaki deprem sonrasında yıkılmış ve yenisi yapılmıştır. 

Cumhuriyet ilkokulunu 1925 yılında “Kurtuluş İlk Mektep” adıyla açılan okul takip 

etmiştir. İki katlı kerpiç bir binada eğitim-öğretime başlanan bu okul “Muhtelit İlk 

Mektep”, “Birinci Gündüz”, “Birinci İlkokul” ve son olarak da “İnönü İlköğretim 

Okulu” adlarını almıştır. Aynı yıl Van’ın Erciş ilçesinde de “Atatürk İlkokulu” 

açılırken bundan iki yıl sonra 1927 yılında Saray ilçesinde de yine “Atatürk İlkokulu” 

adıyla bir ilkokul açılmıştır645.  

                                                           
643 TBMM ZC. II/7, İ. 2, (3.3.1340/1924) 23-27; Necdet Sakaoğlu, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, 

İstanbul, 1993, 20, 22-23. 
644 Hasan Ali Yücel, Türkiye’de Orta Öğretim, Ankara, 1994, 23-24; Hasan Cicioğlu, Türkiye 

Cumhuriyetinde İlk ve Orta Öğretim (Tarihi Gelişimi), Ankara, 1985, 33. 
645 Van İli Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Tarihi, Van, 1999, 69, 82, 145, 189. 
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Cumhuriyetin ilanından sonraki 10 yılda Van’daki gündüz ve yatılı mektepler 

ile öğrenci sayıları aşağıdaki tablolarda yer aldığı gibidir646. 

Van 

İlk Mektep 

Mektep Adedi 1. Sınıf 

Şehir/Köy  

2. Sınıf 

Şehir/Köy 

3. Sınıf 

Şehir/Köy 

4. Sınıf 

Şehir/Köy 

5. Sınıf 

Şehir/Köy 

Toplam 

Şehir/Köy 
Mezun 

Şehir Köy 

1927-1928 6 1 213/9 67/3 46/-- 41/2 31/-- 398/14 -- 

1928-1929 6 1 173/26 105/6 63/4 37/-- 44/-- 422/36 37 

1929-1930 8 3 170/62 131/62 94/32 40/9 21/-- 456/165 21 

1930-1931 7 2 178/23 109/26 104/20 72/17 44/5 507/91 38 

1931-1932 8 2 244/39 1129/27 123/21 75/17 54/12 625/115 58 

Tablo 19: 1927-1932 Yılları Arasında Van Vilayetindeki İlkokul ve Öğrenci Sayıları 

Van Köy Yatılı 

İlk Mektep 

1. Sınıf 

E/K 

2. Sınıf 

E/K 

3. Sınıf 

E/K 

4. Sınıf 

E/K 

5. Sınıf 

E/K 

Toplam 

E/K 

Mezun 

E/K 

1927-1928 7 19 25 18 -- 69 -- 

1928-1929 -- 6 15 22 18 61 17 

1929-1930 -- -- 6 13 17 36 17 

1930-1931 -- -- 13 20 22 55 22 

1931-1932 -- 2 23/4 55/2 26/1 106 19/1 

Tablo 20: 1927-1932 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Yatılı Mektepler ve Öğrenci 

Sayıları 

Van Yatılı 

İlk Mektep 

1. Sınıf 

Erkek 

2. Sınıf 

Erkek 

3. Sınıf 

Erkek 

4. Sınıf 

Erkek 

5. Sınıf 

Erkek 

Toplam 

Erkek 

Mezun 

Erkek 

1931-1932 11 8 15 10 6 50 6 

Tablo 21: 1931-1932 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Yatılı İlkokul ve Öğrenci 

Sayıları 

Özellikle ilköğretim faaliyetlerinin yaygınlaşma işinin Valilerin yetkisine 

bırakılmasından sonra647 1923-1925 yılları arasında Bitlis Valisi Kazım Dirik 

tarafından il genelinde ilköğretim alanında geniş çaplı bir çalışma başlatılmıştır. Bu 

bağlamda il merkezinde 6 dershaneli “Numune İlkokulu (Kazım Paşa İlkokulu)” ile bir 

“Kız İlkokulu (Gazi Paşa İlkokulu)”  eğitim-öğretime açılmıştır. Ayrıca bu dönemde 

devlet eliyle il merkezinde dört, Adilcevaz, Ahlat, Mutki, Tatvan ve Hizan ilçe 

merkezlerinde birer ve Bitlis, Adilcevaz ve Ahlat’ın bazı köylerinde de birer olmak 

üzere yaklaşık 14 ilkokul açılmıştır648. Böylece bu dönemde Bitlis’te ilkokul bazındaki 

eğitim kurumları yaygınlaştırılarak ihtiyaca cevap verilmeye çalışılmıştır.  

Cumhuriyetin ilanından sonraki 5 yılda Bitlis’te mektep ve öğrenci sayıları 

tablo 22’de yer aldığı şekildedir649.  

                                                           
646 Maarif 1923-32 İstatistikleri, 26-29. 
647 Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara, 1997, 51. 
648 Bitlis 1973 İl Yıllığı, 106.  
649 T.C. Devlet Salnamesi 1926-1927, İstanbul, 1927, 713; Eralp Yaşar Azap, Bitlis Salnameleri Devlet-

Vilayet-Maarif, İstanbul, 2017, 227. 
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Bitlis İlk Mektep Mektep Adedi 
Öğrenci Sayısı 

Erkek Kız Toplam 

1925-1926 8 199 -- 199 

1926-1927 10 326 -- 326 

1927-1928 23 635 80 715 

  Tablo 22: 1925-1928 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki İlkokul ve Öğrenci Sayıları 

1929 yılında Bitlis il merkezinde 5 ilkokul ile yaklaşık 500 civarında öğrenci 

eğitim görmekteyken Bitlis’in bu dönemde ilçeye dönüştürülmüş ve Muş iline 

bağlanmıştır. 1935 yılının Aralık ayına kadar geçen 6 yıllık bu dönemde Bitlis ilk 

öğretimsiz kalırken Ahlat’ta iki, Tatvan, Adilcevaz, Hizan ve Mutki de birer ilkokul 

varlığını devam ettirmiştir. Bu okullarda 5-6 öğretmen ile yaklaşık 300 öğrenciye 

eğitim verilmiştir650. Bu durum Bitlis il merkezindeki ilköğretim faaliyetlerini 1935 

yılına kadar olumsuz etkilemiştir. 

Bunun yanı sıra Van il merkezinde 1930 yılında “İkinci İlkokul” adıyla açılan 

bu okul daha sonra “Trahomlular Okulu” ve son olarak da “Husrevpaşa İlköğretim” 

adını almıştır. Okulunun kuruluş yıllarında Hacı Osman Bekiroğlu’na ait bir evde 

eğitim verilirken 1937 yılından sonra yeni binaya taşınmıştır. 1933 yılında ise 

“Tebrizkapı İlkokulu”, adıyla Van’da yeni bir ilkokul açılmıştır. Daha sonra bu okul 

1948 yılında “İkinisan” adını alarak yeni binasına taşınmıştır651. Böylece Van’da da 

ilkokul sayısı az da olsa arttırılmıştır.  

25 Aralık 1935 yılına gelindiğinde Bitlis’in yeniden il statüsü kazanmasıyla 

ilde bir yenileşme hareketi başlamıştır. Gerçekleştirilen planlı ve sistemli çalışma 

sonrasında Bitlis’te 1935 yılında 11 ilkokulda 522 erkek 91 kız olmak üzere 613 

öğrenci eğitim görmüştür652. Özellikle sitemli ve planlı bir çalışma ile Bitlis’in yeniden 

il olması eğitime olumlu yansımışsa da bu olumlu gelişme, il genelindeki okul ve 

öğretmen sayılarına 1945 yılına kadar çok fazla bir değişiklik getirmemiştir.  

1935-1945 yılları arasında Bitlis’teki ilkokul, öğrenci ve öğretmen sayıları 

aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir653. 

Bitlis 

İlköğretim 

Okul 

Sayısı 

Öğrenci Öğretmen Diploma Alan 

Erkek Kız Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kız Toplam 

1934-1935 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

                                                           
650 Bitlis’te Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitim, Bitlis, 1999, 20; Bitlis 1973 İl Yıllığı, 106.   
651 Van İli Cumhuriyet Öncesi…, 75, 78. 
652 Bitlis’te Cumhuriyet Öncesi…, 20-21. 
653 Milli Eğitimde 50 Yıl 1923-1973, 20. 
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1939-1940 11 818 136 954 21 6 27 69 10 79 

1944-1945 15 1.399 427 1.826 24 11 35 99 13 112 

Tablo 23: 1935-1945 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki İlkokul, Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

Bu dönemde Van’da ise 1935 yılında “Erek İlkokulu” Şakir Efendi’nin evinde 

eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra adı “Hacı Bekir İlköğretim” adını almıştır. 

1936 yılında Van’ın Edremit ilçesinde “Edremit İlkokulu” kerpiç bir binada hizmete 

giren okulun adı 1954 yılında “Sarmansuyu İlköğretim” olarak değiştirilmiştir. 1938 

yılında da Muradiye ilçesinde “Atatürk İlkokulu” açılmıştır654. 

1935-1945 yılları arasında Van’da ilkokul, öğrenci ve öğretmen sayıları 

aşağıdaki şekildedir655. 

Van 

İlköğretim 

Okul 

Sayısı 

Öğrenci Öğretmen Diploma Alan 

Erkek Kız Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kız Toplam 

1934-1935 17 1.130 168 1.298 35 5 40 84 11 95 

1939-1940 18 1.434 345 1.779 36 12 48 146 24 170 

1944-1945 19 1.786 694 2.480 32 14 46 155 30 185 

Tablo 24: 1935-1945 Yılları Arasında Van Vilayetindeki İlkokul, Öğrenci ve Öğretmen 

Sayıları 

Her iki tabloya da göz atıldığında vilayetlerdeki mevcut okulların öğrencilerin 

ihtiyacını karşılamaktan bir hayli uzak olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle 1945 yılında 

ülke genelinde 12.903 ilköğretim okulunun il bazına 192 olan ortalaması dikkate 

alındığında Van ve Bitlis illerindeki ilköğretim sayılarının ne denli az olduğu daha da 

iyi anlaşılacaktır. Bu durum sadece okul sayısıyla değil aynı zamanda öğretmen 

sayısında da kendini göstermektedir. Ülke bazında bir ile 383 öğretmenin düştüğü bir 

ortalamada 35 (Bitlis) ve 46 (Van) öğretmenle istenilen bir eğitimin verilemeyeceği 

muhakkaktır.  

Cumhuriyetin döneminde havzadaki ilkokullardaki yetersiz durum 

ortaokullarda da devam etmiştir. 1923-1927 yılları arasında Bitlis’te bir ortaokul 

bulunmaktaydı. Bu ortaokulda 46 öğrenci ve 4 öğretmen görev yapmaktaydı656. 1929 

yılında Bitlis’in Muş vilayetine bağlanmasından sonra Bitlis’te bulunan ortaokulun 

Muş’a nakledilmesi söz konusu olmuştur. Bu gelişme üzerine Bitlis’in önde 

gelenlerinden Belediye Başkanı Arif Bey, eski Milletvekili Sadullah Bey, Müftü 

                                                           
654 Van İli Cumhuriyet Öncesi…, 73, 135, 176. 
655 Milli Eğitimde 50 Yıl 1923-1973, 31. 
656 Bitlis 1973 İl Yıllığı, 114. 
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Abdulbaki Bey, Ticaret Reisi Nusret Bey ile tüccar Hamdi ve Hafız Beyler, 11 Ekim 

1931 tarihinde Atatürk’e hitaben “Ankara Büyük Halaskar (Kurtarıcı) Hazretlerine” 

başlıklı bir telgrafı Başvekâlet Yüksek Makamına göndermişlerdir. Telgrafta657; 

“Altmış seneden beri vilayet merkezi iken kaza haline getirilen Bitlis şehri idari, 

içtimai, ilmi, sıhhi alanlardan mahrum edilmek isteniliyor. Senelerden beri lise 

muallim mekteplerini sinesinde besleyen bu kasabaya Cumhuriyetin bahşetmiş olduğu 

bir orta mekteple bir memleket hastanesi her nedense çok görülüyor ve kaldırılması 

için her türlü çareler aranılıyor… Mektep ve hastanemizin buradan kaldırılmamasını 

arz eyleriz.”  diyerek ildeki tek ortaokulun kapatılmamasını talep etmişlerdir. Bunun 

üzerine Başvekâlet tarafından Maarif Vekâletine 18 Ekim 1931 tarihinde konunun arzı 

üzerine Maarif Vekâleti 5 Kasım 1931 tarihinde konuya cevaben658; “Bitlis orta 

mektebin Muş’a nakli Muş halkı tarafında telgrafta talep edilmiş ve kendilerine 

mektebin Muş’a naklinin mümkün olmadığı ancak önümüzdeki ders yılında Muş’ta 

ayrıca bir orta mektep açılmasının düşünüleceği cevabı verilmiştir.” Böylece söz 

konusu ortaokulun Muş’a nakledilmesinden vazgeçilmiştir. 

1923-1945 yılları arasında Bitlis’teki ortaokul, öğrenci ve öğretmen sayıları 

tablo 25’te yer aldığı gibidir659. 

Bitlis 

Ortaöğretim 

Okul 

Sayısı 

Öğrenci Öğretmen Diploma Alan 

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam 

1923-1927 1 46 -- 46 -- -- 4 6 -- 6 

1934-1935 1 69 3 72 -- -- 7 12 1 13 

1939-1940 1 153 17 170 6 2 8 6 -- 6 

1944-1945 1 162 7 169 5 5 10 12 4 16 

 Tablo 25: 1923-1945 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki Ortaokul, Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

Van’da ise 1927 yılında “Van Ortaokulu” adıyla bir ortaokul açılmıştır. Bu 

okulda 37 öğrenci ve 7 öğretmen görev yapmıştır. Okul 1948 yılına kadar bağımsız 

olarak hizmet verirken 1948 yılından itibaren “Atatürk Lisesi” bünyesinde yer 

almıştır660.   

                                                           
657 BCA. 30.10.178.226.7. 
658 BCA. 30.10.178.226.7. 
659 Milli Eğitimde 50 Yıl 1923-1973, 42; Bitlis 1973 İl Yıllığı, 114. 
660 Van İli Cumhuriyet Öncesi…, 57; Van 1973 İl Yıllığı, 101. 
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1923-1945 yılları arasında Van’daki ortaokul, öğrenci ve öğretmen sayıları 

aşağıdaki şekildedir661. 

Van 

Ortaöğretim 

Okul 

Sayısı 

Öğrenci Öğretmen Diploma Alan 

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam 

1923-1927 1 37 -- 37 7 -- 7 3 -- 3 

1934-1935 1 97 13 110 7 1 8 17 4 21 

1939-1940 1 331 24 355 8 2 10 18 5 23 

1944-1945 1 270 37 307 7 7 14 37 6 43 

 Tablo 26: 1923-1945 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Ortaokul, Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

Her iki tablo da incelendiğinde 1945 yılına kadar ildeki ortaokul ihtiyacını il 

bazında tek bir okulun karşıladığı görülmektedir. 1923 yılında Türkiye geneli 72 olan 

ortaokul sayısı 1945 yılında 247’ye ulaşmışken Van ve Bitlis illerinde ortaokul sayısı 

hiç değişmemiştir. 1945 yılı ortalamalarına göre il bazına 3,6 olan ortaokul sayısı ile 

hem havzanın hem de ülke genelinde ortaokul ihtiyacının karşılanamadığı ortadadır. 

Yine 1945 yılı ortalamalarına göre 3.862 olan ortaokul öğretmen sayısı il bazına 57 

iken Bitlis’te 10, Van’da da 14 ile ihtiyacı karşılayamayacak düzeydedir.  

1943 ve 1944 yıllarında Van ve Bitlis illerindeki ortaokullar için ayrılan bütçe 

tabloda yer aldığı gibidir662. 

Ortaokul Bütçeleri 
Bir Yıllık 

Ayrılan Ödenek 

Bir Yıllık Giderler 

Toplam Öğretmen 

Maaşı 

Memur ve 

Müstahdem 

Maaşları 

Diğer 

giderler 

1943 Yılı 
Van 20.101 16.246 2.405 1.450 20.101 

Bitlis 15.866 7.968 807 1.990 10.765 

1944 Yılı 
Van 27.336 18.734 3.552 5.050 27.336 

Bitlis 20.401 10.973 2.932 2.918 16.823 

Tablo 27: 1943-1944 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerindeki Ortaokullar İçin 

Yapılan Harcamalar 

Tabloya göz atıldığında 1943 yılındaki bütçenin 1944 yılında artırıldığı ve 

Van’a ayrılan ödeneğin Bitlis’ten daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumu 

Van’daki öğretmen sayısının fazlalığıyla açıklayabiliriz. Ayrıca Van’daki ödeneğin 

tamamının kullanıldığı halde Bitlis’te 1943 yılında 3.500 lira, 1944 yılında da 5.101 

lira kullanılmadığı görülmektedir.  

                                                           
661 Milli Eğitimde 50 Yıl 1923-1973, 51; Van 1973 İl Yıllığı, 101. 
662 Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 1943-1944, 86, 93; Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 

1944-1945, 84, 90. 
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1939-1944 yılları arasında devlet bütçesi ile eğitim harcamaları ve eğitim payı 

tablo 28’te yer aldığı şekildedir663. 

Yıllar Genel Bütçe TL Eğitim Harcamaları TL Eğitim Payı % 

1939 403.626.346 18.653.232 4,6 

1940 559.792.873 20.068.417 3,6 

1941 603.408.460 25.078.377 4,2 

1942 948.556.095 38.603.711 4,1 

1943 1.080.356.651 58.958.851 5,5 

1944 1.154.552.105 74.915.875 6,5 

1945 649.295.013 52.821.524 8 

          Tablo 28: 1939-1944 Yılları Arasında Eğitime Yapılan Harcamalar 

Tabloya bakıldığında II. Dünya Savaşı’nın meydana geldiği yıllarda eğitim 

harcamalarında 1945 yılı hariç her yıl artış olduğu gözlenmektedir. Bununla beraber 

1945 yılında genel bütçenin bir önceki yıla göre oldukça az olmasına rağmen eğitime 

ayrılan pay bağlamında 1939-1945 yıllarının % 8 ile en yüksek seviyesidir.  

Ülke genelinde 1923 ile 1945 yılları arasında eğitim kurumlarının sayısı ise 

aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir664. 

Yıllar 
Türkiye Geneli Okul Sayısı 

İlk Orta Lise Muallim665 Meslek Yüksek Toplam 

1923-1924 4.894 72 23 20 44 9 5.062 

1924-1925 5.987 64 19 26 44 9 6.149 

1925-1926 5.975 68 21 26 33 11 6.134 

1926-1927 6.023 66 19 23 14 9 6.154 

1927-1928 6.042 78 19 23 18 12 6.192 

1928-1929 6.599 78 20 25 20 12 6.754 

1929-1930 6.562 82 19 24 22 11 6.720 

1930-1931 6.598 83 22 25 36 11 6.775 

1931-1932 6.712 162 61 24 40 12 7.011 

1932-1933 6.777 190 66 19 39 12 7.103 

1933-1934 6.383 201 72 16 36 15 6.723 

1934-1935 6.402 192 69 14 36 15 6.728 

1935-1936 6.274 191 66 13 36 16 6.596 

1936-1937 6.202 202 68 13 40 17 6.542 

1937-1938 6.700 214 68 16 47 17 7.062 

1938-1939 7.863 228 75 17 49 17 8.249 

1939-1940 9.418 234 80 17 63 17 9.840 

1940-1941 10.596 238 82 27 77 20 11.040 

                                                           
663 T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri (1924-1995), Ankara, 1995, 31-43. 
664 Maarif 1923-32 İstatistikleri, 2; Milli Eğitim İlk Öğretim İstatistikleri 1944-1945, II; Selim Sabit 

Aykut, Rakamlarla Türkiye, 1, Ankara, 1947, 40, 43, 46, 49, 52, 55. 
665 1937-1938 eğitim ve öğretim yılından itibaren Öğretmen Okulları arasına Köy Enstitüleri de dâhil 

edilmiştir. 
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1941-1942 10.948 252 82 30 85 20 11.417 

1942-1943 11.404 244 79 31 107 20 11.885 

1943-1944 12.182 245 80 31 154 26 12.718 

1944-1945 12.903 247 76 33 171 28 13.460 

   Tablo 29: 1923-1945 Yılları Arasında Türkiye Geneli Eğitim Kurumlarının Sayısı 

Tabloya bakıldığında 1923 yılından 1945 yılına kadar dönemin hükümetleri 

tarafından sistemli bir şekilde plan ve program dâhilinde çalışmalar gerçekleştirmiş ve 

okul bazında sayılar artırılmıştır. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile II. Dünya 

Savaşı’nın olumsuz etkileri haricinde özellikle finansman, bina, araç-gereç ve 

öğretmen yetersizliği gibi nedenlerden dolayı dönemde istenilen seviyeye 

ulaşılamamıştır. Bu dönemde havzada ilkokul ve ortaokul sınırlı ve ihtiyaca cevap 

veremeyecek düzeyde olsa da lise, meslek ve yüksekokulların havzada hiç olmayışı 

ayrı bir sorun teşkil etmiştir. Bu durum zeki ve fakir öğrencilerin okuyamamalarına 

neden olurken maddi durumu elverişli olanların ise farklı illerde eğitim almasıyla çok 

sınırlı da olsa giderilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu durum ortaokul sonrasında 

il ve havza bazında eğitime devam eden öğrenci sayısının da düşük olmasına neden 

olmuştur.  

2.1.2. 1946-1960 Yılları Arasında Eğitim Alanında Yapılan Faaliyetler ve 

Harcamalar 

1939-1945 yılları arasında meydana gelen II. Dünya Savaşı'na Türkiye, fiilen 

girmemiş olsa da savaşın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini tüm ağırlığıyla 

hissetmiştir666. Bu dönemde ülke savunması ön planda tutulmasına rağmen eğitim ve 

kültür faaliyetleri Hükümetlerinin programlarında önemli bir yer almıştır. Bu 

bağlamda 1946-1947 yılları arasında Başbakanlık yapan Recep Peker, 14 Ağustos 

1946 yılında hükümet programını açıklarken eğitimle ilgili667 “Öğretimin her kademe 

ve nevindeki Türk gençliğinde millî duygunun kuvvetlenmesi ve gençlerimize Türk 

inkılâbının ana fikirlerinin benimsetilmesi, Türk tarihi mefahirinin öğretilmesi, 

öğretim ve eğitim çalışmalarımızın esası olacaktır. Köy okullarını yapma işinde 

köylüyü bizzat çalıştırma sistemine devam edilecektir. Ancak bu okulların kereste, 

kiremit, cam, çivi gibi para ile satın alınması gereken malzemesini devlet temin 

                                                           
666 Koçak, Türkiye’de Milli Şef…, II, 367. 
667 TBMM TD. VIII/1, B. 3, (14.8.1946) 34-35; Cumhuriyet, 15 Ağustos 1946. 
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edecektir. Köylülerle, vasıtaları ekip biçme, nadas zamanlarında serbest kalacaktır. 

Bütün okulsuz köyleri okula kavuşturma işi, öğretmen yetiştirme faaliyetine muvazi ve 

bununla ahenkli bir şekilde ve ortalama 10 yıllık bir süre içinde tamamlanacak surette 

Bakanlar Kurulunca teferruatlı bir uygulama plânına bağlanacaktır.” ifadeleriyle 

özellikle eğitim kurumlarının ülkenin en ücra köşelerine kadar yaygınlaştırılacağını, 

gerekli malzemenin devlet tarafından karşılanacağını ve bunun bir plan ve program 

dâhilinde 10 yılda bitirileceğini vurgulamıştır. Konuşmasının devamında ise; öncelikle 

tüm okullar için ihtiyaç duyulan öğretmen açığının giderilmesi konusunun önemle ele 

alınacağını, bu maksatla öğretmen okullarındaki programlarının günün koşullarına 

uygun bir şekilde düzeltileceğini belirtmiştir. Bununla beraber ilkokulu bitiren köy 

çocukları için bölge okullarının kurulacağını, bu okulların donanımsal olarak 

eksikliklerin giderilmesine gayret edileceğini ve lise mezunlarının üniversitelere 

girebilmelerini önleyen düzenlemeleri kaldıracaklarını bildirmiştir668. Bu anlayış 

doğrultusunda 1946 yılından itibaren CHP iktidarı döneminde kurulan hükümetler 

ülke genelinde eğitim-öğretimin gelişimi için yoğun çaba harcamış ve bu bağlamdaki 

hükümet programları havza genelinde eğitim-öğretim alanında olumlu gelişmeler 

yaşanmasını sağlamıştır. 

1945-1950 yılları arasında Bitlis ve Van’da ilkokul, öğretmen ve öğrenci 

sayıları aşağıdaki tablolarda yer aldığı gibidir669. 

Yıllar 

Bitlis 

İlk Okul Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı 

Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam 
Şehir Köy 

Toplam 
E K E K 

1945-1946 10 5 15 23 8 33 1.072 316 331 103 1.822 

1946-1947 10 5 15 26 10 36 1.031 263 368 102 1.764 

1947-1948 9 19 28 26 8 34 967 204 685 203 2.059 

1948-1949 11 23 34 28 23 51 964 206 754 212 2.136 

1949-1950 12 22 34 30 23 53 998 273 801 252 2.324 

Tablo 30: 1945-1950 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki İlkokul, Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

 

 

                                                           
668 TBMM TD. VIII/1, B. 3, (14.8.1946) 34-35. 
669 Milli Eğitim İlk Öğretim İstatistikleri 1945-1946, 7, 34, 76-79, 130-131; Milli Eğitim İlk Öğretim 

İstatistikleri 1946-1947, 6, 32, 76-77, 128-131; Milli Eğitim İlk Öğretim İstatistikleri 1947-1948, 32, 

34-35, 206-209, 237, 242; Milli Eğitim İlk Öğretim İstatistikleri 1948-1949, 32-35, 206-209, 243, 249; 

Milli Eğitim İlk Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 34-37, 214-219, 253, 259. 
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Yıllar 

Van 

İlk Okul Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı 

Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam 
Şehir Köy 

Toplam 
E K E K 

1945-1946 10 10 20 39 18 57 1.204 497 624 203 2.528 

1946-1947 10 11 21 40 19 59 1.240 519 601 149 2.509 

1947-1948 10 37 47 42 14 56 1.264 444 1.248 214 3.170 

1948-1949 10 50 60 38 23 61 1.164 477 1.595 294 3.530 

1949-1950 10 52 62 52 24 76 1.218 516 1.718 333 3.785 

Tablo 31: 1945-1950 Yılları Arasında Van Vilayetindeki İlkokul, Öğrenci ve Öğretmen 

Sayıları 

Her iki tablo incelendiğinde merkez okullarının sayıların çok değişmediği 

ancak buna karşı köy okulları sayısının Bitlis’te 2, Van’da 3 katına çıktığı 

görülmektedir. Bununla beraber hem öğretmen hem de öğrenci sayısında %50 

oranında artış söz konusudur.  

1947-1950 yılları arasındaki Van ve Bitlis illerindeki ilkokullar için ayrılan 

bütçeler aşağıdaki şekildedir670. 

Yıllar 

Resmi İlk Okul Bütçeleri 

Bitlis İl Toplamı Van İl Toplamı 

Öğretmen 

Maaşı 

Memur ve 

Müstahdem 

Maaşları 

Diğer 

giderler 
Toplam 

Öğretmen 

Maaşı 

Memur ve 

Müstahdem 

Maaşları 

Diğer 

giderler 
Toplam 

1947 89.298 -- 14.801 104.099 161.025 -- 61.171 222.196 

1948 88.561 10.940 57.683 157.184 115.600 15.080 225.728 356.408 

1949 112.185 15.608 87.993 215.786 205.089 18.535 134.833 358.457 

1950 101.798 15.045 105.973 222.816 203.442 15.939 48.076 267.457 

Tablo 32: 1947-1950 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerindeki İlkokullara 

Ayrılan Bütçeler 

Tabloya göre illere ayrılan ödeneklere bakıldığında Van’a ayrılan ödeneğin 

1950 yılı hariç her yıl arttığı gözlenmektedir. Özellikle 1948 yılında Van’daki diğer 

giderler kısmının yüksek olduğu bunun da bir önceki okul sayılarını gösteren tablo 

dikkate alındığında köy okullarındaki artıştan kaynaklandığı görülmektedir.  

1949 yılında Milli Eğitim Bakanlığına, doğunun kalkınması için 1.500.000 lira 

ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 11’i beş ve 

8’i de üç derslikten oluşan 19 okul inşaatına başlanmıştır. Bu kapsamda Van’ın Gevaş 

ve Bitlis’in Tatvan ilçelerinde de bir ilkokul yaptırılmıştır671. Ayrıca kalkınma 

                                                           
670 Milli Eğitim İlk Öğretim İstatistikleri 1947-1948, 269, 271; Milli Eğitim İlk Öğretim İstatistikleri 

1948-1949, 260-261, 272-273; Milli Eğitim İlk Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 270-271, 282-283. 
671 TBMM TD. VIII/24, B. 45, (13.2.1950) 313. 
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programı çerçevesinde biri merkezde ikisi ilçelerde olmak üzere üç ilkokul672 ile Ernis 

Köy Enstitüsünün son sınıf öğrencilerine uygulama imkânı hazırlamak için 1948 

yılında açılan “Van İskele Yatılı Kız Bölge Okulu”nun binasının tamamlanması 

planlanmıştır673.  

Bununla beraber yine doğu illerindeki eğitim seviyesinin yükseltilmesi 

bağlamında 1949 yılındaki bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanlığına 10 milyon 

liralık bir ödenek 18 il için ayrılmıştır. Bu paranın 50 bin lirası Bitlis’e, 65 bin lirası 

da Van’a verilmiştir. Fakat 1950 yılında bu ödeneğin vilayetlerin ihtiyacını 

karşılayamayacağı göz önünde bulundurularak ödeneğin 15 milyona çıkarılması teklif 

edilmiştir674. Yapılan komisyon görüşmeleri sonrası 3 milyon lira artırılarak doğu 

illerinin eğitim acısından kalkınması için toplam ödenek 13 milyon liraya 

çıkarılmıştır675. Ödenek miktarının arttırılması doğudaki eğitim kurumlarının bilhassa 

nicelik bakımından artışında önemli bir rol oynamıştır.  

DP’nin iktidara gelişiyle beraber doğu illerinin eğitim açışından kalkınması 

için yürütülen eğitim faaliyetlerine büyük önem verilerek adeta eğitim seferberliği 

başlatılmıştır. Bu seferberlik havzanın genelinde de kendini büyük oranda 

hissettirmiştir. Sadece okul ihtiyacı değil aynı zamanda havzanın yıllardır ihtiyaç 

duyduğu öğretmen ihtiyacı da karşılanmaya başlanmıştır676. Yine bu program 

dâhilinde Bitlis’te 1953 yılında 11 yeni köy okulunun yapılması kararlaştırılarak 

ihaleleri yapılmıştır677. Ayrıca Bitlis’te 1953 yılında kurulan İlkokul Yaptırma Derneği 

tarafından da Hersan, Zeydan ve Kömüs mevkilerinde birer olmak üzere 3 ilkokul 

yapılması kararlaştırılarak bu okulların 1954-1955 ders yılına yetiştirilmek için gerekli 

çalışmalara başlamışlardır678.  

Van’da ise bu dönemde yine doğu illerini kalkındırma programın çerçevesinde 

15 köy okulunun yapılması kararlaştırılmış679 ve mayıs ayı içerisinde 11 okulun ihalesi 

                                                           
672 Van Sesi, 18 Şubat 1950. 
673 Van Sesi, 12 Mayıs 1949; Van İli Cumhuriyet Öncesi…, 86. 
674 TBMM TD. VIII/24, B. 45, (13.2.1950) 249; Kardaş, a.g.e., 383. 
675 TBMM TD. VIII/24, B. 49, (17.2.1950) 784. 
676 Yeşil Bitlis, 19 Ocak 1953. 
677 Yeşil Bitlis, 10 Eylül 1953. 
678 Yeşil Bitlis, 19 Eylül 1953. 
679 Zafer, 16 Ekim 1957; Van Sesi, 9 Mayıs 1953. 
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gerçekleştirilmiştir680. Geri kalan 4 okulun ihalesi de haziran ayında gerçekleştirilerek 

çalışmalara başlanmıştır681. Ayrıca 1953 yılında Erciş’te beş sınıflık bir ilkokul 

yapılması için 15 bin lira özel idare bütçesine tahsis edilmiştir682. Bunun yanı sıra 

merkeze bağlı Edremit köyü ile Özalp’a bağlı Saray köylerindeki ilkokulların tamiri 

de ihaleye çıkarılmıştır683.  

1954 yılına gelindiğinde Bitlis’te faaliyet gösteren İlkokul Yaptırma Derneği 

tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Hersan’daki okul 1954-1955 Eğitim ve 

Öğretim Yılı’na yetiştirilmiş ve “8 Ağustos İlkokulu” adı verilmesi gündeme 

gelmiştir684. Bu dönemde Van merkezinde ise “Şamranaltı” ve “Atatürk”, Başkale’de 

“Cumhuriyet”, Gevaş’ta “Atatürk” ile 1955 yılında Erciş’te “Emrah” ve 1956 yılında 

da Gürpınar’da “Yavuz Selim” ilkokulları açılmıştır685. Bununla beraber 1957 yılına 

kadar Van’da DP döneminde mektepsiz 104 köye 3 milyon lira sarf edilerek okul 

yaptırılmıştır. Ayrıca bu dönemde Van’ın 15 köyünde yeni ve modern okul çalışmaları 

yürütülmüştür686. DP döneminde yapılan bu çalışmalar ve yatırımlar hükümetin 

bilhassa köylerde temel eğitime verdiği önemi göstermektedir. 

1957 yılında Bitlis’te modern 10 köy okulu yapılması kararlaştırılmış ve bu iş 

için de 400 bin lira ödenek ayrılmıştır687. Bu dönemde Van’da ise 8 ilkokul için ihale 

gerçekleştirilmiş, ancak ihaleler için talep olmadığından çalışmalara 

başlanamamıştır688.  

1958 yılında ise Bitlis’te yapımı 1953 yılında kararlaştırılan Kömüs ve Zeydan 

mevkilerindeki ilkokullarının ihaleleri gerçekleşebilmiştir689. Zeylan mevkiindeki 

ilkokulun ihale keşif bedeli 99 bin lira olarak belirlenmiş690 ve “Müştakbaba” olarak 

belirlenen okulun inşaatına kısa zamanda başlanmıştır691. Ayrıca 1958 yılında 

Peşnekömür köyüne, Kotum’a ve Purhus nahiyelerine üç ilkokul yapılması 

                                                           
680 Van Sesi, 29 Mayıs 1953. 
681 Van Postası, 12 Haziran 1953. 
682 Van Sesi, 18 Haziran 1953. 
683 Van Postası, 11 Temmuz 1953. 
684 Bitlis, 31 Ağustos 1954. 
685 Van İli Cumhuriyet Öncesi…, 67, 70, 114, 148, 159, 169. 
686 Zafer, 16 Ekim 1957. 
687 Yeşil Bitlis, 28 Mayıs 1957. 
688 Yeşil Bitlis, 29 Nisan 1958. 
689 Dideban, 18 Ağustos 1958. 
690 Dideban, 5 Eylül 1958. 
691 Dideban, 10 Eylül 1958. 
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kararlaştırılmış692 ve toplam 223.543 lira bedelle üç okulun ihalesi 

gerçekleştirilmiştir693.  

Bu dönemde Van’da da 10’u yeni 8’i de bir önceki yıldan olmak üzere toplam 

18 okul ihaleye çıkarılmıştır. Bu okulların kısa sürede tamamlanarak 1959 eğitim 

yılına yetiştirilmesi öngörülmüştür694. Yine 1958 yılında Maarif Müdürlüğü tarafından 

köy okullarının inşaatlarında ihtiyaç duyulan kereste, sac ve demir gibi malzemeler 

tedarik edilerek Van’a getirilmiştir695. Ayrıca bu dönemde Özalp’a bağlı Hazara, 

Harapsorik ve Noşar köylerinde üç köy ilkokulu açılmıştır696.  

1959 yılına gelindiğinde ise Bitlis’e tahsis edilen 300 bin lira ile biri merkeze 

bağlı Perhant köyünde biri de Ahlat’ın Karmuş köyünde olmak üzere iki okulun 

yaptırılmasına karar verilmiştir697. Bunun yanı sıra bu dönemde Amerika’dan ilkokul 

olarak kullanılmak üzere 1000 portatif baraka getirilmiştir. Bu barakaların montajı için 

5 milyon lira ödenek ayrılmıştır698. Bu bağlamda Bitlis’e 7 baraka gönderilmiştir. 

Bunlardan iki tanesi merkeze, geri kalan beş tanesi de kaza ve köylere ayrılmıştır699. 

Ayrıca bu dönemde Maarif Vekâleti tarafından mahalli idarelere toplam 25 milyon lira 

ödenek ayrılarak ilkokulu bulunmayan köylerde yaklaşık 800 köy ilkokulunun 

yapılması kararlaştırılmıştır700.  

Bu dönemde Van’da ise İlkokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 

Maarif Vekâletinden temin edilen 50 bin liralık yardımla 1959 yılında modern bir 

ilkokul binasının Şabaniye mahallesinde yaptırılması kararlaştırılmış701 ve 8 Ağustos 

1959 tarihinde temeli atılmıştır702. Bu okula “Erek İlkokulu” adı verilmiştir703. Ayrıca 

bu dönemde 4 yeni ilkokulun yaptırılmasına704 ve 7 okulun da tamir edilmesine karar 

verilmiştir705. Bu 4 okul için 400 bin liranın üzerinde keşif bedeli belirlenirken tamir 

                                                           
692 Dideban, 10 Haziran 1958. 
693 Dideban, 23 Haziran 1958; Yeşil Bitlis, 24 Haziran 1958. 
694 Yeşil Bitlis, 29 Nisan 1958. 
695 İkinisan, 22 Eylül 1958. 
696 İkinisan, 2 Aralık 1958. 
697 Yeşil Bitlis, 3 Temmuz 1959. 
698 Yeşil Bitlis, 13 Temmuz 1959. 
699 Kalkınan Tatvan, 16 Ekim 1959. 
700 Kalkınan Tatvan, 12 Ocak 1960. 
701 İkinisan, 15 Haziran 1959. 
702 İkinisan, 8 Ağustos 1959. 
703 Van Postası, 10 Ağustos 1959. 
704 İkinisan, 7 Ağustos 1959. 
705 Van Postası, 7 Eylül 1959. 
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olacak 7 okul için de 100 bin liranın üzerinde keşif bedeli belirlenmiştir. Tamir 

edilecek okullar 1959 yılı, yeni okullar da 1960 yılında hizmete girecektir706. Bunun 

yanı sıra 1948 yılında açılan İskele Yatılı Kız Bölge Okulu’nun yatakhane ve revir 

binaları 1959 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır707. 

1960 yılında havzadaki okul tadilatlarının yanı sıra yeni okullar bağlamında 

Van Maarif Müdürlüğü tarafından on ilkokul yapılması öngörülerek bu okullar için 

gerekli projeler hazırlatılmıştır708. Van Valisi İbrahim Sadi Öztürk’ün girişimleriyle 

bu sayı 15’e çıkarılmıştır709. Ayrıca tahsis edilen 1.500.000 liraya, maarif kampanyası 

bağlamında daha çok ve hızlı iş yapılabilmesi için inşaat bürosu kurulmuştur710. Maarif 

kampanyası bağlamında bu dönemde Erciş’te 6,711 Gürpınar’da da 3 köy okulunun 

temeli atılmıştır712. 

Bu dönemde Bitlis’te ise köy okulları için 1.100.000 liralık bir tahsisat 

yapılmıştır713. Bu parayla yaklaşık 13 köy okulunun yapılması ve yine 13 okulunda 

tamir edilmesi öngörülmüştür714. Bu 13 okulun ihalesi 1960 yılının Mayıs ayında 

gerçekleşmiştir715. Amerika’dan alınan barakaların Bitlis’e ulaşmasıyla montaj işi 

ihale edilmiş ve bu işin 1 buçuk ayda tamamlanması planlanmıştır. Ayrıca barakaların 

tanzimi de değişerek 3’ü merkeze 4’ü de kazalara ayrılmıştır716. Bunun yanı sıra 25 

milyon lira ayrılan köy okulları için 1960 yılında 110 milyon lira ayrılması, bu parayla 

yaklaşık 2 bin köy okulunun yapılması ve tadilat gerektiren okulların da tamir edilmesi 

öngörülmüştür717. Böylece DP döneminde havza genelinde özellikle köylerde yapılan 

faaliyetler sonrasında birçok ilkokul hizmete açılmış ve havzanın temel eğitim 

konusunda eksiklikleri bir nebze olsun giderilmeye çalışılmıştır. 

                                                           
706 İkinisan, 15 Ağustos 1959. 
707 İkinisan, 5 Aralık 1959; Van Sesi, 5 Aralık 1959. 
708 Yeşil Bitlis, 12 Ocak 1960. 
709 Van Postası, 23 Mayıs 1960. 
710 Van Postası, 5 Nisan 1960. 
711 İkinisan, 10 Mayıs 1960. 
712 İkinisan, 23 Mayıs 1960. 
713 Yeşil Bitlis, 11 Mart 1960. 
714 Yeşil Bitlis, 3 Mayıs 1960. 
715 Yeşil Bitlis, 25 Mayıs 1960; Bitlis, 26 Mayıs 1960. 
716 Yeşil Bitlis, 4 Mayıs 1960. 
717 Dideban, 11 Mayıs 1960. 
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1950-1960 yılları arasında Bitlis ve Van’da ilkokul, öğretmen ve öğrenci 

sayıları aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekildedir718. 

Yıllar 

Bitlis 

İlk Okul Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı 

Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam 
Şehir Köy 

Toplam 
E K E K 

1950-1951 12 28 40 35 31 66 1.029 308 983 318 2.638 

1951-1952 12 44 56 42 48 90 1.034 361 1.368 387 3.150 

1952-1953 13 55 68 43 61 104 1.248 409 1.432 441 3.530 

1953-1954 13 62 75 65 73 138 1.307 487 1.645 589 4.028 

1954-1955 15 71 86 71 80 151 1.400 532 2.014 740 4.686 

1955-1956 18 70 88 89 87 176 1.688 693 2.151 848 5.380 

1956-1957 18 73 91 87 87 174 1.912 811 2.318 929 5.970 

1957-1958 18 79 97 97 85 182 2.015 854 2.531 912 6.312 

1958-1959 18 83 101 110 83 193 2.210 890 2.607 903 6.610 

1959-1960 18 84 102 116 90 206 2.346 907 2.670 755 6.678 

 Tablo 33: 1950-1960 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki İlkokul, Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

Yıllar 

Van 

İlk Okul Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı 

Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam 
Şehir Köy 

Toplam 
E K E K 

1950-1951 12 52 64 49 41 90 1.304 510 1.550 266 3.630 

1951-1952 -- -- -- 57 65 122 1.364 524 2.049 495 4.432 

1952-1953 12 84 96 60 89 149 1.424 598 2.540 736 5.298 

1953-1954 12 94 106 66 104 170 1.563 704 2.869 984 6.120 

1954-1955 15 100 115 89 104 193 1.662 804 3.203 1.082 6.751 

1955-1956 15 109 124 93 123 216 1.797 877 3.504 1.208 7.386 

1956-1957 21 108 129 97 140 237 2.336 1.158 3.682 1.494 8.670 

1957-1958 21 98 119 104 132 236 2.425 1.238 3.496 1.441 8.600 

1958-1959 20 111 131 107 136 243 2.393 1.215 3.835 1.488 8.931 

1959-1960 18 110 128 113 145 258 1.276 897 4.054 1.600 7.827 

 Tablo 34: 1950-1960 Yılları Arasında Van Vilayetindeki İlkokul, Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

Her iki tabloya bakıldığında il merkezleri bazında okul sayılarının çok 

artmadığı, ancak köylerdeki ilkokul sayılarında kayda değer bir artışın olduğu 

görülmektedir. Köylerdeki okul artış oranına baktığımızda Bitlis’te bu sayı 3 katına 

çıkmış, Van’da ise 2 katını geçmiştir. Öğretmen sayısı bakımından ise Bitlis’teki 

öğretmen sayısı 3 katını geçerken Van’daki öğretmen sayısı 3 katına yaklaşmıştır. Bu 

durum öğrenci sayıları için de geçerlidir. Önceki döneme göre bu dönemde özellikle 

                                                           
718 Milli Eğitim İstatistikleri İlk Öğretim 1950-1951, 16, 90-92, 126, 278, 320-321, 330-331; Milli 

Eğitim İstatistikleri İlk Öğretim 1951-1952, 15-16, 90-92, 126, 276-279, 320-321; Maarif İstatistikleri 

İlk Öğretim 1952-1953, 15-16, 90-92, 130, 276-279, 326-327; Milli Eğitim İstatistikleri İlk Öğretim 

1953-1960, 17, 69, 100, 152, 196, 248. 
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köy okullarının sayılarının arttırılarak köylü çocuklarının okuma oranı, dolayısıyla 

ülke genelindeki nüfusun çoğunluğunu teşkil eden kırsal kesimdeki okur-yazar oranı 

arttırılmaya çalışılmıştır.  

1951-1955 yılları arasındaki Van ve Bitlis illerindeki ilkokullar için ayrılan 

bütçeler tablo 35’te yer aldığı gibidir719. 

Yıllar 

Resmi İlk Okul Bütçeleri 

Bitlis İl Toplamı Van İl Toplamı 

Öğretmen 

Maaşı 

Memur ve 

Müstahdem 

Maaşları 

Diğer 

giderler 
Toplam 

Öğretmen 

Maaşı 

Memur ve 

Müstahdem 

Maaşları 

Diğer 

giderler 
Toplam 

1951 147.019 14.365 256.362 417.746 256.010 16.289 419.437 691.736 

1952 169.792 17.028 334.980 521.800 272.751 17.668 584.035 874.454 

1953 202.414 10.396 354.336 567.146 303.979 17.381 552.907 901.267 

1954 257.491 19.806 515.031 792.328 414.180 19.730 679.778 1.113.688 

1955 326.748 15.569 539.974 882.291 463.744 19.936 772.648 1.256.328 

Tablo 35: 1951-1955 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerindeki İlkokullar İçin 

Ayrılan Bütçe 

Tablo incelendiğinde her iki ilde de okul bütçelerinin yıllara göre arttığı 

görülmekle beraber Van ilinin Bitlis’e göre bütçesinin her dönem daha fazla olduğu 

gözlenmektedir. Hem Van’da hem de Bitlis’te ilköğretim için ayrılan bütçeler 1951 

yılına göre 1955 yılında iki katına çıkarılmıştır. Bu durum DP döneminde eğitime 

verilen önemi göstermektedir.   

1945 yılı sonrası ilkokullarda başlatılan eğitim seferberliği alanındaki 

çalışmalar ortaokullar için aynı derecede olmamıştır. Bu dönemde havzadaki ortaokul 

sayısı ihtiyacı karşılamaktan son derece uzaktır. Ancak 1948 yılında Bitlis’te “Ahlat 

Ortaokulu”, Van’da da “Erciş Ortaokulu” açılarak sayı her iki ilde de ikiye 

çıkarılmıştır720.  

1945-1950 yılları arasında Bitlis ve Van’da ortaokul, öğretmen ve öğrenci 

sayıları aşağıdaki tablolarda yer aldığı gibidir721. 

 

                                                           
719 Milli Eğitim İstatistikleri İlk Öğretim 1950-1951, 346-347, 358-359; Milli Eğitim İstatistikleri İlk 

Öğretim 1951-1952, 346-347, 358-359; Maarif İstatistikleri İlk Öğretim 1952-1953, 352-353, 364-365; 

Milli Eğitim İstatistikleri İlk Öğretim 1953-1960, 274-275, 306-307. 
720 Bitlis 1973 İl Yıllığı, 107; Van İli Cumhuriyet Öncesi…, 143. 
721 Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 1945-1946, 8-9, 52-53, 73, 79; Milli Eğitim Orta Öğretim 

İstatistikleri 1946-1947, 8-9, 50-51, 69, 74; Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 1947-1948, 8-9, 54-

55, 74, 80; Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 1948-1949, 10-11, 58-59, 83, 90, 178-179, 229; Milli 

Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 14-15, 86-87, 111, 121, 218-219, 264. 



128 
 

Yıllar 

Bitlis İli Ortaokulları 

Orta Okul Sayısı 
Öğrenci Öğretmen 

Erkek Kız Toplam Erkek Kadın Toplam 

1945-1946 1 191 10 202 6 4 10 

1946-1947 1 190 12 202 4 4 8 

1947-1948 1 180 8 188 2 6 8 

1948-1949 2 156 7 163 6 6 12 

1949-1950 2 163 8 171 10 6 16 

Tablo 36: 1945-1950 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki Ortaokul, Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

Yıllar 

Van İli Ortaokulları 

Orta Okul Sayısı 
Öğrenci Öğretmen 

Erkek Kız Toplam Erkek Kadın Toplam 

1945-1946 1 161 25 186 8 2 10 

1946-1947 1 183 28 211 4 6 10 

1947-1948 1 172 31 203 6 5 11 

1948-1949 2 176 29 205 8 3 11 

1949-1950 2 177 31 208 11 4 15 

Tablo 37: 1945-1950 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Ortaokul, Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

Her iki tabloya da göz atıldığında da 1945-1950 yılları arasındaki ortaokul 

sayılarının havzanın ihtiyacını karşılayamayacak derecede az olduğu görülmektedir. 

Ayrıca öğrenci sayıları dikkate alındığında çok büyük bir artışın olmadığı 

gözlenmektedir. Ancak 1950 yılı ilkokul öğrenci sayılarının Bitlis’te 2.324, Van’da da 

3.785 olduğu nazarı dikkate alındığında tüm ilkokul mezunlarının sınırlı olan 

ortaokullara alınmadığı veya okula devam etmedikleri anlaşılmaktadır. Bununla 

beraber öğretmen sayılarının da ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. 

1945-1950 yılları arasındaki Van ve Bitlis illerindeki ortaokullar için ayrılan 

bütçeler tablo 38’te yer aldığı gibidir722. 

Yıllar 

Resmi Ortaokul Bütçeleri 

Bitlis İl Toplamı Van İl Toplamı 

Öğretmen 

Maaşı 

Memur ve 

Müstahdem 

Maaşları 

Diğer 

giderler 
Toplam 

Öğretmen 

Maaşı 

Memur ve 

Müstahdem 

Maaşları 

Diğer 

giderler 
Toplam 

1945 7.684 1.950 1.175 10.809 9.953 2.346 4.300 16.599 

1946 11.779 1.701 5.372 18.852 14.176 3.636 5.700 23.512 

1947 12.110 3.471 8.096 23.677 22.272 5.470 6.197 33.939 

1948 22.480 4.379 10.623 37.482 445 -- 2.408 2.853 

                                                           
722 Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 1945-1946, 87, 93; Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 

1946-1947, 81, 86; Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 1947-1948, 86, 96; Milli Eğitim Orta 

Öğretim İstatistikleri 1948-1949, 100-101, 116-117; Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 

130-131, 150-151; Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1950-1951, 236-237, 256-257. 
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1949 36.784 5.969 12.566 55.319 8.806 700 4.560 14.066 

1950 31.146 5.420 12.198 48.764 12.450 800 4.473 17.723 

Tablo 38: 1945-1950 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerindeki Ortaokullar İçin 

Ayrılan Bütçe 

Tabloya bakıldığında Bitlis’te yıllara göre ortaokul bütçesinde sürekli bir artış 

söz konusudur. Van’da ise 1945 yılından 1947 yılına kadar bir artış söz konusuyken 

1948 yılındaki bütçe oldukça düşüktür. Bu durum sebebi 1948 yılında Van’da Atatürk 

Lisesinin açılmasıyla beraber Van merkezinde bulunan ortaokulun bu lisenin 

bünyesine devredilmesidir. Bu sebeple okul için ayrılan bütçe gelirleri lisenin bütçe 

gelirleriyle beraber verildiğinden 1948 yılından itibaren tabloda Erciş ortaokulunun 

bütçe verilerine yer verilmiştir.   

1950 yılına gelindiğinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde yeni bir ortaokul açılarak 

hizmete girmiş ve yaklaşık 36 öğrenci ve 4 öğretmenle eğitim-öğretime başlamıştır723. 

Bunun yanı sıra 1953 yılında Adilcevaz’da bir ortaokulun açılması planlanmıştır. 

Bunun için Milli Eğitim Müdürü, Adilcevaz’a giderek burada gerekli incelemelerde 

bulunmuştur724. Ancak daha sonra açılması planlanan ortaokul için gerekli ikmallerin 

yapılamaması sebebiyle ortaokulun 1954 yılında eğitim-öğretime başlaması 

öngörülmüşse de ancak 1956 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır725.  

Bu dönemde Van’daki ortaokul sayısı ise 1953 yılına kadar iki ile sınırlı 

kalmıştır. Bunun üzerine 1953 yılında Özalp ve Başkale’de birer ortaokul yapılması 

kararlaştırılmıştır. Milli Eğitim Vekâleti, Özalp ortaokulu için 10 bin lira, Başkale 

ortaokulu için 8 bin lira tahsisat ayırmıştır. Ayrıca bu dönemde Milli Eğitim 

Müdürlüğü, özel idare bütçesine konan 3.500 liralık ödenekle okulların ihtiyaçlarını 

karşılamaya çalışmıştır726. Özalp ve Başkale’de yaptırılan ortaokullar için verilen 

tahsisat yeterli gelmediğinden Milli Eğitim Vekâletince 1954 yılında Özalp’e 40 bin, 

Başkale’ye de 10 bin lira yeniden gönderilmiştir. 1954 yılının başlarında yapılan bu 

tahsisat sonrasında727 Başkale ve Özalp ortaokulları tamamlanarak 1954-1955 Eğitim 

ve Öğretim Yılı’nda hizmete açılmıştır728. Bunun yanı sıra 1957 yılının Kasım ayında 

                                                           
723 Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1950-1951, 24, 213. 
724 Yeşil Bitlis, 17 Nisan 1953. 
725 Yeşil Bitlis, 22 Eylül 1953; Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1953-1960, 42.  
726 Van Sesi, 18 Haziran 1953. 
727 Van Postası, 29 Mart 1954; Van Sesi, 29 Mart 1954. 
728 Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1953-1960, 184. 
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inşaatı tamamlanan Gevaş ortaokulu eğitime açılmıştır729. 1958 yılında ise 

Muradiye’de bir ortaokulun açılması için girişimlerde bulunulmuşsa da bu dönemde 

başarılı olunamamıştır730. 1958 yılında Bitlis’in Mutki ilçesinde de bir ortaokulun 

açılması gündeme gelmiş ancak bu okul 1966 yılında açılabilmiştir731. Böylece 1960 

yılına kadar ortaokul sayısı Bitlis’te 4’e, Van’da 5’e ulaşmıştır.  

1950-1960 yılları arasında Bitlis ve Van’da ortaokul, öğretmen ve öğrenci 

sayıları aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekildedir732. 

Yıllar 

Bitlis İli Ortaokulları 

Orta Okul Sayısı 
Öğrenci Öğretmen 

Erkek Kız Toplam Erkek Kadın Toplam 

1950-1951 3 176 16 192 12 6 18 

1951-1952 3 211 13 224 14 6 20 

1952-1953 3 207 18 225 18 6 24 

1953-1954 3 223 14 237 16 5 21 

1954-1955 3 225 16 241 11 6 17 

1955-1956 3 249 27 276 15 9 24 

1956-1957 4 285 28 313 23 10 33 

1957-1958 4 325 39 364 26 6 32 

1958-1959 4 373 47 410 28 8 36 

1959-1960 4 417 45 462 40 5 45 

Tablo 39: 1950-1960 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki Ortaokul, Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

Yıllar 

Van İli Ortaokulları 

Orta Okul Sayısı 
Öğrenci Öğretmen 

Erkek Kız Toplam Erkek Kadın Toplam 

1950-1951 2 209 26 235 9 10 19 

1951-1952 2 202 20 222 10 5 15 

1952-1953 2 233 49 282 9 6 15 

1953-1954 2 233 35 268 10 7 17 

1954-1955 4 269 53 322 20 8 28 

1955-1956 4 299 65 364 17 4 21 

1956-1957 4 346 69 415 17 6 23 

1957-1958 5 365 80 445 31 10 41 

1958-1959 5 445 83 528 44 12 56 

1959-1960 5 582 88 670 34 9 43 

                                                           
729 İkinisan, 4 Kasım 1957. 
730 İkinisan, 26 Ağustos 1958. 
731 Dideban, 11 Aralık 1958; Bitlis 1973 İl Yıllığı, 107. 
732 Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1950-1951, 24, 94, 112, 141, 148, 151, 213, 223, 226; Milli 

Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1951-1952, 26, 104, 122, 147, 156, 160, 229, 240, 242; Milli Eğitim 

İstatistikleri Orta Öğretim 1952-1953, 32, 118, 136, 164, 174, 177, 254, 268, 272; Milli Eğitim 

İstatistikleri Orta Öğretim 1953-1960, 42-43, 182-185, 204-205, 232-233. 
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Tablo 40: 1950-1960 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Ortaokul, Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

Her iki tablo incelendiğinde belirli yıl aralıklarıyla bir artış söz konusu olmakla 

beraber ortaokul sayısı 1950-1960 yılları arasındaki ilkokul öğrenci sayıları dikkate 

alındığında ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır. Bununla beraber her iki ilde de hem 

öğrenci hem de öğretmen sayıları 1950 yılına göre 1960 yılında 2 katını aşmıştır. 

Ayrıca eğitim-öğretimde kız öğrenci sayılarının hemen hemen 3 katına çıkası eğitimde 

eşitlik ilkesi bağlamında olumlu bir gelişmedir.  

1951-1955 yılları arasındaki Van ve Bitlis illerindeki ortaokullar için ayrılan 

bütçeler aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir733. 

Yıllar 

Resmi Ortaokul Bütçeleri 

Bitlis İl Toplamı Van İl Toplamı 

Öğretmen 

Maaşı 

Memur ve 

Müstahdem 

Maaşları 

Diğer 

giderler 
Toplam 

Öğretmen 

Maaşı 

Memur ve 

Müstahdem 

Maaşları 

Diğer 

giderler 
Toplam 

1951 43.825 5.703 15.806 65.334 12.661 890 4.081 17.632 

1952 54.123 6.570 18.854 79.547 12.725 1.318 2.699 16.742 

1953 27.241 1.340 18.436 47.017 15.100 1.075 4.857 21.032 

1954 27.425 1.520 18.147 47.092 12.178 1.993 10.454 24.625 

1955 22.320 2.355 21.261 45.936 21.063 4.700 21.008 46.771 

Tablo 41: 1951-1955 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerindeki Ortaokullar İçin 

Ayrılan Bütçe 

Tabloya göz atıldığında Bitlis’te 1952 yılından sonra ortaokul bütçesinde 

hemen hemen %45 oranında bir azalma görülmektedir. Bu durum Bitlis’te 1953 

yılında açılan lise sonrasında Bitlis ortaokulunun lisenin bünyesine devredilmesiyle 

alakalıdır. Ortaokulun lisenin bünyesine devredilmesiyle oraya ayrılan ödenek lisenin 

bütçesine devredilmiştir. Bu sebeple tablodaki 1953 yılı sonrası veriler Bitlis’in Ahlat 

ve Tatvan ortaokullarını kapsamaktadır. Tabloda Van ilini incelediğimizde ise 1952 

yılı hariç toplam bütçenin her yıl arttığı görülmektedir.  

Bununla beraber 1945 yılı bütçe görüşmelerinde Van Milletvekili İbrahim 

Arvas, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’le yaptığı görüşmeler 

sonrasında 1946 yılında Van’da yapımına başlanması planlanan lise için bütçeye 

ödenek ayrılması konusunda söz almışsa da bütçe görüşmelerinde bu ödenek 

                                                           
733 Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1951-1952, 254-255, 276-277; Milli Eğitim İstatistikleri Orta 

Öğretim 1952-1953, 284-285, 308-309; Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1953-1960, 394, 426. 
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ayrılmamıştır734. Dolayısıyla 1946 yılında Van ve çevresinde lise olmadığından, Van 

ortaokulundan mezun olan istidatlı gençler Elazığ, Erzurum, Diyarbakır ve Trabzon 

gibi vilayetlerde lise tahsilini tamamlamaktaydılar. Ancak bu gençlerin birçoğu da 

ekonomik nedenlerden dolayı tahsil hayatlarına son vermişlerdir. Bunun üzerine 

dönemin Milli Eğitim Bakanlığı, havzanın lise ihtiyacını bir nebze olsun 

karşılayabilmek için 1946 yılında Van’da bir lise açılmasına karar vermiştir735. Bu 

gelişme üzerine lise binası için arazi istimlakına başlanmıştır736. İstimlak sonrasında 

yaklaşık maliyeti 757.192 lira olarak hesaplanan binanın 5 blok halinde inşasına 

başlanmıştır737. Çalışmalar devam ederken 1948 yılında Milli Eğitim Bakanı olan 

Tahsin Bey, tetkik için Van ve çevresine bir gezi düzenlemiştir. Van’daki incelemeleri 

esnasında gençlerin vilayette bir lisenin açılması yönündeki isteklerine karşı Tahsin 

Bey gençlere lisenin bu yıl içerisinde açılacağını müjdelemiştir738. 1948 yılında 

inşaatın tamamlanamayacağı düşünülerek bu ders yılı itibariyle Van Ortaokulu’nda 

lise birinci sınıfın açılması ve Van Ortaokulunun adının da “Van Lisesi” olarak 

değiştirilmesi Bakanlık tarafından kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine okul kayıtları 

başlamış ve kısa sürede yaklaşık 100 öğrencinin liseye kaydı yapılmıştır739. Böylece 

1948-1949 ders yılında Van Lisesinde eğitime başlanmıştır740. Van Lisesinin adı 1958 

yılında da Atatürk Lisesi olarak değiştirilmiştir741.  

Lise eğitimi için Bitlis’te ise 1947 yılında  “Lise Kurma Derneği” açılmıştır. 

Dernek çalışmalarına devam ettiği 1948 yılında havza genelinde incelemelerde 

bulunan Maarif Vekili Tahsin Bey, vilayetin lise açılması yönünde talebini olumlu 

karşılayarak burada bir lisenin açılması için gerekli çalışmalara başlayacağını 

bildirmiştir. Ancak çalışmalar oldukça uzun sürmüş ve hükümet 1952 yılında lisenin 

açılmasına kara vermiştir. Lisenin 1953-1954 ders döneminde eğitim-öğretime 

başlaması ve yeni bir bina yerine mevcut ortaokulun arkasında ek bir bina yapılması 

                                                           
734 TBMM TD. VII/20, B. 13, (18.12.1945) 152. 
735 Van, 2 Mart 1946. 
736 Van, 4 Mayıs 1946. 
737 Van Sesi, 30 Mart 1948. 
738 Van Sesi, 28 Ağustos 1948. 
739 Van Sesi, 23 Eylül 1948. 
740 Van Sesi, 4 Ekim 1948. 
741 İkinisan, 13 Ağustos 1958; Van Sesi, 14 Ağustos 1958. 



133 
 

öngörülmüştür742. Lise binası 1953 yılında tamamlanarak eğitime açılmıştır743. Ancak 

1954 yılında yeni bir bina yapılmasına karar verilmiştir. Yeni lise binasının Çörük 

düzlüğünde yapılması ve 1954 yılının yaz ayında inşasına başlaması öngörülmüştür. 

Fakat ilk ihale girişimi 1955 yılında sonuçsuz kalınca ikinci ihale girişimi 1957 yılında 

gerçekleşmiştir. Yaklaşık 1.180.758 lira bedelle çıkarılmışsa da bu ihale de sonuçsuz 

kalmıştır744. Lise binası son olarak 1958 yılında Yapı ve İmar İşleri Eksiltme 

komisyonunca 1.796.744 lira bedelle yeniden ihaleye çıkarılmış745 ve şehrin tanınmış 

müteahhitlerinden Nizam Barutçu tarafından alınmıştır746. Yeni yapılacak olan lisenin 

hafriyat işleri 1959 yılının Nisan ayında başlarken binanın temeli Temmuz ayında 

atılabilmiştir747.  

Bitlis ve Van illerinde kuruluşundan 1960 yılına kadar lise, öğretmen ve 

öğrenci sayıları aşağıdaki tablolarda yer aldığı gibidir748. 

Yıllar 

Bitlis İli Lise 

Lise Sayısı 
Öğrenci Öğretmen 

Erkek Kız Toplam Erkek Kadın Toplam 

1953-1954 1 53 2 55 5 2 7 

1954-1955 1 69 3 72 6 2 8 

1955-1956 1 104 6 110 7 1 8 

1956-1957 1 85 6 91 8 1 9 

1957-1958 1 109 3 112 4 -- 4 

1958-1959 1 137 2 139 7 3 10 

1959-1960 1 138 8 146 8 2 10 

Tablo 42: 1953-1960 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki Lise, Öğrenci ve Öğretmen 

Sayıları 

Yıllar 

Van İli Lise 

Lise Sayısı 
Öğrenci Öğretmen 

Erkek Kız Toplam Erkek Kadın Toplam 

1948-1949 1 218 35 253 5 2 7 

1949-1950 1 106 8 114 12 3 15 

1950-1951 1 116 8 124 10 6 16 

1951-1952 1 75 6 81 11 6 17 

                                                           
742 Van Sesi, 21 Ekim 1948; Yeşil Bitlis, 3 Kasım 1952. 
743 Yeşil Bitlis, 29 Eylül 1953. 
744 Yeşil Bitlis, 29 Temmuz 1953; Bitlis, 7 Haziran 1955. 
745 Dideban, 8 Ekim 1958; Yeşil Bitlis, 9 Ekim 1958. 
746 Dideban, 27 Ekim 1958. 
747 Dideban, 29 Nisan 1959; Yeşil Bitlis, 11 Temmuz 1959. 
748 Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 1948-1949, 178-179, 229; Milli Eğitim Orta Öğretim 

İstatistikleri 1949-1950, 218-219, 264; Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1950-1951, 284, 309, 

337; Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1951-1952, 302, 322, 349; Milli Eğitim İstatistikleri Orta 

Öğretim 1952-1953, 344, 365, 393; Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1953-1960, 464-465, 549-

550, 616, 632. 
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1952-1953 1 95 9 104 12 11 23 

1953-1954 1 127 10 137 6 5 11 

1954-1955 1 130 19 149 9 3 12 

1955-1956 1 119 18 137 8 3 11 

1956-1957 1 116 14 125 7 3 10 

1957-1958 1 128 20 148 9 4 13 

1958-1959 1 129 16 145 5 2 7 

1959-1960 1 164 27 191 4 -- 4 

Tablo 43: 1948-1960 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Lise, Öğrenci ve Öğretmen 

Sayıları 

Her iki tabloya da bakıldığında liselerin kuruluş yıllarında Bitlis’te öğrenci 

sayısının çok fazla olmadığı, ancak buna karşı Van’da bu sayının oldukça fazla olduğu 

görülmektedir. Özellikle Van lisesinin kuruluş döneminde çevre illerden de 

öğrencilerin gelmesiyle bu dönemde kapasitenin üzerinde bir öğrenciyle eğitime 

başlandığı görülmektedir. Bitlis’te öğretmen sayısı 1957 yılı hariç her dönem artış 

gösterirken Van’da özellikle 1953 yılı sonrası öğretmen sayısı %50 oranında 

azalmıştır. Bu durumun sebebi Van’da bulunan lisenin ortaokulla beraber olması ve 

bu dönemden itibaren ortaokulun lisenin bünyesinden ayrılmasıdır. Ancak yine de 

1958 yılından itibaren öğretmen sayısı oldukça azalmıştır. 

Bitlis ve Van illerinde kuruluşundan 1955 yılına kadar liseler için ayrılan 

bütçeler aşağıdaki şekildedir749. 

Yıllar 

Resmi Lise Okul Bütçeleri 

Bitlis İl Toplamı Van İl Toplamı 

Öğretmen 

Maaşı 

Memur ve 

Müstahdem 

Maaşları 

Diğer 

giderler 
Toplam 

Öğretmen 

Maaşı 

Memur ve 

Müstahdem 

Maaşları 

Diğer 

giderler 
Toplam 

1948 -- -- -- -- 25.330 6.020 9.240 40.590 

1949 -- -- -- -- 40.958 7.350 20.620 68.928 

1950 -- -- -- -- 58.090 8.963 26.536 93.589 

1951 -- -- -- -- 75.031 9.893 31.365 116.289 

1952 -- -- -- -- 71.325 9.474 21.808 102.607 

1953 28.868 5.415 13.095 47.378 91.236 11.953 33.610 136.799 

1954 42.150 8.163 22.160 72.473 81.130 17.109 47.702 145.941 

1955 42.471 8.667 27.254 78.392 66.425 14.138 58.299 138.862 

Tablo 44: 1948-1955 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerindeki Liseler İçin 

Ayrılan Bütçe 

                                                           
749 Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1953-1960, 642, 654; Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 

1948-1949, 242-243; Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 278-279; Milli Eğitim 

İstatistikleri Orta Öğretim 1950-1951, 344-345; Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1951-1952, 

358-359; Milli Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1952-1953, 400-401. 
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Tablo incelendiğinde liseler için ayrılan ödeneklerin her yıl artığı gözlenmekle 

beraber özellikle her iki lisenin de kuruluş yıllarından bir yıl sonra ödeneklerinin %70 

oranında yükseltildiği görülmektedir. Bunun temel sebebi liselerin kuruluş esnasında 

vilayetlerdeki ortaokullarla beraber yer aldıklarından vilayetlerin merkez 

ortaokullarına ait bütçelerin lise bütçeleri içerisinde yer almasıdır.  

1946-1960 yılları arasında devlet bütçesi ile eğitim harcamaları ve eğitim payı 

tablo 45’te yer aldığı gibidir750. 

Yıllar Genel Bütçe TL Eğitim Harcamaları TL Eğitim Payı % 

1946 1.109.136.993 111.033.275 10 

1947 1.651.772.107 106.204.770 6,4 

1948 1.486.495.924 163.330.669 10,9 

1949 1.669.276.351 196.716.986 11,7 

1950 1.621.351.535 184.726.605 11,3 

1951 1.876.039.888 196.808.050 10,4 

1952 2.712.309.544 207.453.699 7,6 

1953 2.803.650.113 254.100.503 9 

1954 3.020.285.078 309.055.014 10,2 

1955 3.876.157.009 369.578.643 9,5 

1956 4.006.907.654 436.148.891 10,8 

1957 4.734.950.421 521.464.276 11 

1958 5.539.430.103 552.562.282 9,9 

1959 7.495.564.250 819.280.916 10,9 

1960 8.101.570.872 960.676.487 11,8 

Tablo 45: 1946-1960 Yılları Arasında Eğitime Yapılan Harcamalar 

Tabloya göz atıldığında 1947 ve 1950 yıllarında eğitim harcamalarının bir 

önceki yıla göre azaldığı ancak diğer yıllarda ise her yıl artarak devam ettiği 

gözlenmektedir. Bununla beraber eğitim harcamaları genel olarak artış gösterse de 

özellikle genel bütçeden ayrılan eğitim payında dengeli bir artış görülmemiştir. DP 

döneminde eğitime ayrılan pay bağlamında 1952 yılında 7,6 ile en düşük, 1960 yılında 

da 11,8 ile en yüksek orandadır.  Ayrıca 1946-1949 yılları arasında ortalama eğitime 

ayrılan pay 9,75 iken 1950-1960 yılları arasında 10.2’dir. Bunun yanı sıra DP 

döneminde eğitime toplam 4.811.855.366 lira harcanmıştır.  

Havzada 1945 yılı sonrası açılan orta sanat okulları ve sanat enstitüleri de 

eğitim faaliyetleri bağlamında önemli bir yeri teşkil etmektedir. Bu okullar sanat 

                                                           
750 Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri (1924-1995), 45-73. 
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okulları yanında bir ortaokul ve lise mahiyetinde eğitim verdiklerinden oldukça 

önemlidir.  

Bu dönemde Bitlis’te ve Van’da açılan orta sanat okulları ve sanat 

enstitülerindeki öğrenci, öğretmen sayısı ile diploma alanların sayıları aşağıdaki 

tablolarda yer aldığı şekildedir751.  

Bitlis 

Meslek ve 

Teknik Okul 

Sayısı 

Öğrenci Öğretmen Diploma Alan 

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam 

1949-1950 1 63 -- 63 14 -- 14 -- -- -- 

1954-1955 1 38 -- 38 10 -- 10 10 -- 10 

1959-1960 1 97 -- 97 9 2 11 14 -- 14 

Tablo 46: 1949-1960 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki Meslek Okulları, Öğrenci 

ve Öğretmen Sayıları 

Van 

Meslek ve 

Teknik Okul 

Sayısı 

Öğrenci Öğretmen Diploma Alan 

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam 

1949-1950 3 500 16 516 34 3 37 36 -- 36 

1954-1955 4 544 58 602 26 8 34 147 10 157 

1959-1960 4 691 119 810 27 9 36 116 12 128 

Tablo 47: 1949-1960 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Meslek Okulları, Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

Her iki tabloya bakıldığında Bitlis’e oranla Van’da meslek ve teknik okulların 

sayısının fazla olduğu ve bu bağlamda da öğrenci ve öğretmen sayılarının da daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle Van’ın havza genelinde merkezi bir konumda 

olması, çevre illerde eğitim kurumlarının fazla olmayışı ve bundan dolayı da bu 

okullara rağbetin artması, sayısının fazla olmasında önemli rol oynamıştır. Ancak buna 

rağmen her iki ilde de diploma alanların sayısı oransal olarak mevcut öğrenci 

sayılarına göre oldukça düşüktür. Bunun yanı sıra Bitlis’te sadece Erkek Orta Sanat 

Okulu bulunurken Van’da Erkek Orta Sanat Okulu, Erkek Sanat Enstitüsü, Kız Orta 

Sanat Okulu ve Kız Enstitüsü bulunmaktaydı.  

Sanat okulları bağlamında 1949 yılında Bitlis’te “Erkek Orta Sanat Okulu” 

adıyla bir meslek okulu kurularak hizmete açılmıştır752. Okul yıkılmaya yüz tutmuş bir 

binada kurulduğundan acilen yeni bir binaya ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için 1950 

yılında ilk olarak “Bitlis Sanat Okulu Yaptırma Derneği” kurulmuştur. Derneğe, 

                                                           
751 Milli Eğitimde 50 Yıl 1923-1973, 73, 81. 
752 Bitlis 1973 İl Yıllığı, 106; Yeşil Bitlis, 26 Ocak 1953. 



137 
 

halktan yapılan yardımlara ek olarak hükümetten de 200.000 lira destek gelmiştir. 

Belediyenin de arazi tahsisatıyla tek katlı bir bina yapılarak sanat okulu buraya 

nakledilmiştir753. Ancak bu bina da okulun ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğundan 

1953 yılında yeni bir bina yapılması gündeme gelmiş ve bu iş için 300.00 lira tahsisat 

ayrılmıştır754. 1953 yılını takip eden yıllarda ek binalar yapılarak okul, sanat enstitüsü 

düzeyine çıkarılmaya çalışılmıştır755. Bunun yanı sıra okulun 3 yılla sınırlı tutulması756 

ve Bitlis Lisesinin açılması sanat okulunun eski rağbetini kaybetmesine neden 

olmuştur. Bu gelişmeler okulun enstitüye dönüştürülmesi fikrini ortaya çıkarmıştır757. 

1959 yılında bina yapımı için derneğe Maarif Vekâletince Haziran ayında 200.000 

lira,758 Temmuz ayında da 150.000 lira yardımda bulunulmuş759 ve yapılan bu 

yardımlar sonrasında 10 Eylül 1959 yılında Erkek Sanat Enstitüsü binasının temeli 

atılmıştır760. 1960 yılında okul için 400.000 lira tahsisat verilmiş761 ve mevsim 

koşullarının elverişli olmasıyla beraber tekrar çalışmalara başlanmıştır762. 

Tamamlanan çalışmalarla beraber okul 1960-1961 yılında hizmete açılmıştır763.  

Bitlis Erkek Orta Sanat Okulunun açılışından 1960 yılına kadarki öğrenci ve 

öğretmen sayıları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir764. 

Yıllar 

Bitlis Orta Meslek ve Teknik Öğretim 

(Bağımsız Erkek Orta Sanat Okulları) Öğretmenlerin Genel Durumu 

Öğrenci Sayıları 

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam 

1949-1950 63 -- 63 14 -- 14 

1950-1951 74 -- 74 9 -- 9 

1951-1952 74 -- 74 10 -- 10 

1952-1953 48 -- 48 10 -- 10 

1953-1954 28 -- 28 16 -- 16 

1954-1955 38 -- 38 10 -- 10 

                                                           
753 Bitlis’te Cumhuriyet Öncesi…, 22. 
754 Yeşil Bitlis, 3 Ekim 1953. 
755 Bitlis’te Cumhuriyet Öncesi…, 22. 
756 Yeşil Bitlis, 26 Ocak 1953. 
757 Yeşil Bitlis, 24 Eylül 1953. 
758 Dideban, 5 Haziran 1959. 
759 Yeşil Bitlis, 18 Temmuz 1959. 
760 Yeşil Bitlis, 10 Eylül 1959. 
761 Kalkınan Tatvan, 24 Şubat 1960. 
762 Yeşil Bitlis, 1 Haziran 1960. 
763 Bitlis 1973 İl Yıllığı, 115. 
764 Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 46-47, 173; Maarif 

İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1950-1951, 50, 218; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik 

ve Yüksek Öğretim 1951-1952, 50, 221; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1952-

1953, 52, 239; Milli Eğitim İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1953-1960, 201, 517. 
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1955-1956 48 -- 48 11 -- 11 

1956-1957 75 -- 75 5 -- 5 

1957-1958 81 -- 81 9 -- 9 

1958-1959 93 -- 93 13 -- 13 

1959-1960 97 -- 97 9 2 11 

Tablo 48: 1949-1960 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki Erkek Orta Sanat 

Okullarının, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

Tablo incelendiğinde öğrenci sayısı bakımından 1952 yılından 1955 yılına 

kadar bir düşüş görülmektedir. Bu durum özellikle 1953 yılında Bitlis Lisesinin 

açılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak 1955 yılından sonra tekrar öğrenci sayısında 

artış gözlenmektedir. Öğretmen bakımından 1956 ve 1957 yıllarında sayı azalmışsa da 

genel itibariyle okulun ihtiyacına cevap verebilecek düzeydedir. 

Bitlis Erkek Orta Sanat Okulunun kuruluşundan 1955 yılına kadar ayrılan 

bütçe tablo 49’da yer aldığı gibidir765. 

Yıllar 
Bitlis Orta Meslek ve Teknik Öğretim (Bağımsız Erkek Orta Sanat Okulları) Bütçesi 

Öğretmen Maaşı Memur Maaşları Diğer Giderler Toplam 

1949 15.450 4.200 15.742 36.392 

1950 18.219 3.802 16.038 38.059 

1951 18.054 8.022 12.920 38.996 

1952 20.308 4.565 58.017 82.890 

1953 31.651 5.155 25.104 61.910 

1954 39.087 4.920 30.091 74.098 

1955 35.932 5.382 40.781 82.095 

Tablo 49: 1949-1955 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki Erkek Orta Sanat Okulları 

İçin Ayrılan Bütçe 

Tabloya göz atıldığında 1949-1951 yılları arasında çok fazla bir değişiklik 

olmamakla beraber 1952 yılından itibaren okul ödeneği hemen hemen 2 katına 

çıkarılmıştır. Ayrıca öğretmen maaşlarında 1955 yılı hariç sürekli bir artış söz 

konusudur.  

Bunun yanı sıra Van’da 1944 yılında Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

döneminde “Erkek Orta Sanat Okulu”nun açılmasına karar verilmiştir766. Açılan bu 

okul sadece bir sanat okulu hüviyetinde olmayıp, aynı zamanda bir ortaokul 

hüviyetindedir. Bunun yanı sıra bu okulu muvaffakiyetle bitirenler lise derecesinde ve 

                                                           
765 Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 192-193; Maarif İstatistikleri 

Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1950-1951, 240-241; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek 

Öğretim 1951-1952, 238-239; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1952-1953, 260-

261; Milli Eğitim İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1953-1960, 682-683. 
766 Van, 15 Temmuz 1944. 
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öğretim süresi iki yıl olan Sanat Enstitüsü kısmına devam etme hakkına da sahip 

olmuşlardır. Böylece iki yıllık sanat enstitüsünü bitirenler lise hak ve yetkilerini elde 

etmiş olacaklardır767. Maarif Bakanı Tahsin Bey 1948 yılında Van ve çevresinde 

gerçekleştirdiği tetkik gezi esnasında Van’da Sanat Enstitüsü’nü açtığını bildirmiş768 

ve gençlere hitaben769 “Size bilhassa Sanat Enstitüsü’nü tavsiye edeceğim. Van’ın 

kalkınmasını temin etmek için bu okul teknik eleman yetiştirecektir. Burada 5 sene 

okuyacak çocuklarımız birer sanatkâr olarak çalışacaklar ve bu memleketin 

kalkınmasında muvaffak olacaklardır.” sözleriyle bu okulların önemini dile getirerek 

sanat okulları için öğrencileri teşvik etmiştir. Böylece 1948 yılında Erkek Orta Sanat 

Okulu, Erkek Sanat Enstitüsü ile birleştirilerek eğitim öğretim faaliyetlerine 

başlamıştır. 

1945 ve 1948 yıllarında açılan Erkek Orta Sanat Okulu ve Erkek Sanat 

Enstitüsü’nün kuruluşlarından 1960 yılına kadarki öğrenci ve öğretmen sayıları 

aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekildedir770. 

Yıllar 

Van Orta Meslek ve Teknik Öğretim Okulları Öğretmenlerin Genel 

Durumu 
Okullar 

Öğrenci Sayıları 

E K T E K T 

1945-1946 Erkek Orta Sanat Okulu 86 -- 86 6 -- 6 

1946-1947 Erkek Orta Sanat Okulu 88 -- 88 11 1 12 

1947-1948 Erkek Orta Sanat Okulu 120 -- 120 12 -- 12 

1948-1949 
Erkek Orta Sanat Okulu 95 -- 

125 13 1 14 
Erkek Sanat Enstitüsü 30 -- 

1949-1950 
Erkek Orta Sanat Okulu 106 -- 

153 14 1 15 
Erkek Sanat Enstitüsü 47 -- 

1950-1951 
Erkek Orta Sanat Okulu 94 -- 

121 16 1 17 
Erkek Sanat Enstitüsü 27 -- 

1951-1952 
Erkek Orta Sanat Okulu 47 -- 

67 14 -- 14 
Erkek Sanat Enstitüsü 20 -- 

1952-1953 
Erkek Orta Sanat Okulu 46 -- 

78 12 -- 12 
Erkek Sanat Enstitüsü 32 -- 

                                                           
767 Van, 1 Eylül 1945. 
768 Van Sesi, 26 Ağustos 1948. 
769 Van Sesi, 28 Ağustos 1948. 
770 Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1945-1946, 40, 101; Milli Eğitim Meslek, 

Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1946-1947, 38-39, 100; Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek 

Öğretim İstatistikleri 1947-1948, 42-43, 131; Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 

İstatistikleri 1948-1949, 80-81, 159; Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1949-

1950, 88-89, 175; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1950-1951, 72, 88, 221; 

Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1951-1952, 70, 84, 223; Maarif İstatistikleri 

Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1952-1953, 72, 84, 242; Milli Eğitim İstatistikleri Meslek, Teknik ve 

Yüksek Öğretim 1953-1960, 264-265, 337-338, 533. 
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1953-1954 
Erkek Orta Sanat Okulu 71 -- 

108 12 1 13 
Erkek Sanat Enstitüsü 47 -- 

1954-1955 
Erkek Orta Sanat Okulu 123 -- 

151 8 1 9 
Erkek Sanat Enstitüsü 28 -- 

1955-1956 
Erkek Orta Sanat Okulu 149 -- 

201 10 1 11 
Erkek Sanat Enstitüsü 52 -- 

1956-1957 
Erkek Orta Sanat Okulu 195 -- 

271 24 2 26 
Erkek Sanat Enstitüsü 76 -- 

1957-1958 
Erkek Orta Sanat Okulu 201 -- 

321 6 1 7 
Erkek Sanat Enstitüsü 120 -- 

1958-1959 
Erkek Orta Sanat Okulu 189 -- 

355 14 -- 14 
Erkek Sanat Enstitüsü 166 -- 

1959-1960 
Erkek Orta Sanat Okulu 138 -- 

262 13 -- 13 
Erkek Sanat Enstitüsü 124 -- 

Tablo 50: 1945-1960 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Erkek Orta Sanat ile Erkek 

Sanat Enstitüsü Okullarının, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

Tablo incelendiğinde öğrenci sayılarında genel itibariyle sürekli bir artış söz 

konusuyken 1950, 1951 ve 1959 yıllarında bir önceki yıla göre azalma söz 

gözlenmektedir. Özellikle toplamda 355 öğrenciyle en yüksek seviyeye çıkmıştır. 

Bunun yanı sıra okulun öğretmen sayısı 1956 yılında 26’dır ve genel olarak dengeli 

bir artışa sahip değildir. 

Erkek Orta Sanat Okulu ve Erkek Sanat Enstitüsü’nün kuruluşlarından 1955 

yılına kadar ayrılan bütçe aşağıdaki şekildedir771. 

 

Yıllar 

Van Orta Meslek ve Teknik Öğretim (Erkek Sanat Enstitüsü ve Bağlı Erkek 

Orta Sanat Okulları) Bütçesi 

Öğretmen Maaşı Memur Maaşları Diğer Giderler Toplam 

1945 2.901 784 4.031 7.716 

1946 14.787 6.167 43.356 64.310 

1947 29.655 12.034 22.575 64.264 

1948 21.500 12.240 37.197 70.937 

1949 37.970 15.195 50.489 103.654 

1950 73.343 15.755 4.660 93.758 

1951 40.275 15.330 36.292 91.897 

1952 27.850 13.820 35.443 77.113 

1953 15.425 10.732 42.673 68.830 

1954 25.975 9.505 49.338 84.818 

                                                           
771 Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1945-1946, 111; Milli Eğitim Meslek, 

Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1946-1947, 110; Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 

İstatistikleri 1947-1948, 143; Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1948-1949, 

180-181; Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 196-197; Maarif 

İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1950-1951, 244-245; Maarif İstatistikleri Meslek, 

Teknik ve Yüksek Öğretim 1951-1952, 242-243; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 

1952-1953, 264-265; Milli Eğitim İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1953-1960, 700-701. 
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1955 24.854 11.893 66.391 103.138 

Tablo 51: 1945-1960 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Erkek Orta Sanat ve Erkek 

Sanat Enstitüsü Okulları İçin Ayrılan Bütçe 

Tabloya göz atıldığında 1945 yılında 7.716 lira olan bütçenin bir yıl sonra 

yaklaşık 9 kat artırılarak 64.310 liraya çıkarıldığı görülmektedir. Bu paranın da 43.256 

lirası özellikle inşaat, tamirat ve kamulaştırma kalemlerine olmak üzere diğer giderler 

kısmına ayrıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra 1950 yılından 1953 yılına kadar 

bütçede bir azalma söz konusuyken 1954 yılından itibaren tekrar artış gözlenmektedir.   

Van’daki diğer meslek ve teknik okullarından biri de Kız Orta Sanat Okulu ve 

Kız Enstitüsü’dür.  1949 yılında Maarif Vekâletince, Van’da kız çocuklarının eğitimi 

için ilk olarak Kız Orta Sanat Okulu’nun açılması öngörülmüş ve aynı yıl okul açılarak 

1949-1950 döneminde eğitim hizmeti verilmeye başlanmıştır772. İkinci olarak da bu 

okulun devamı niteliğinde olan Kız Enstitüsün açılmasına ve enstitü için gerekli 

binanın yapılması karar verilmiştir773. 1950 yılında da Kız Enstitüsü açılarak hizmete 

girmiştir774. 

1949 ve 1950 yıllarında açılan Kız Orta Sanat Okulu ve Kız Enstitüsü’nün 

kuruluşlarından 1960 yılına kadarki öğrenci ve öğretmen sayıları tablo 52’de yer aldığı 

gibidir775. 

Yıllar 

Van Orta Meslek ve Teknik Öğretim Okulları 
Öğretmenlerin Genel Durumu 

Okullar 
Öğrenci Sayıları 

E K T E K T 

1949-1950 Kız Orta Sanat Okulu -- 15 15 -- 5 5 

1950-1951 
Kız Orta Sanat Okulu -- 44 

50 -- 7 7 
Kız Enstitüsü -- 6 

1951-1952 
Kız Orta Sanat Okulu -- 41 

49 -- 9 9 
Kız Enstitüsü -- 8 

1952-1953 
Kız Orta Sanat Okulu -- 39 

48 -- 6 6 
Kız Enstitüsü -- 9 

1953-1954 Kız Orta Sanat Okulu -- 45 63 -- 7 7 

                                                           
772 Van Sesi, 27 Aralık 1949. 
773 Van Sesi, 29 Ağustos 1949. 
774 Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1950-1951, 46; Ayrıca Van il yıllığında bu 

okulun 1946 yılında açıldığı belirtilmiştir. Fakat TUİK’e ait mevcut verilerde 1946 yılından 1949 yılına 

kadar Kız Enstitüsüyle ilgili hiçbir veriye rastlanmamıştır. Bu sebeple istatistik veriler temel alınarak 

okulun kuruluş tarihi 1950 olarak belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Van 1973 İl Yıllığı, 99.) 
775 Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 18-19, 170; Maarif 

İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1950-1951, 46, 218; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik 

ve Yüksek Öğretim 1951-1952, 48, 220; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1952-

1953, 50, 239; Milli Eğitim İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1953-1960, 192-193. 
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Kız Enstitüsü -- 18 

1954-1955 
Kız Orta Sanat Okulu -- 36 

57 4 6 10 
Kız Enstitüsü -- 21 

1955-1956 
Kız Orta Sanat Okulu -- 37 

60 1 4 5 
Kız Enstitüsü -- 23 

1956-1957 
Kız Orta Sanat Okulu -- 63 

84 2 8 10 
Kız Enstitüsü -- 21 

1957-1958 
Kız Orta Sanat Okulu -- 71 

92 6 9 15 
Kız Enstitüsü -- 21 

1958-1959 
Kız Orta Sanat Okulu -- 82 

107 3 8 11 
Kız Enstitüsü -- 25 

1959-1960 
Kız Orta Sanat Okulu -- 88 

119 2 9 11 
Kız Enstitüsü -- 31 

Tablo 52: 1949-1960 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Kız Orta Sanat ile Kız 

Enstitüsü Okullarının Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

Tabloya bakıldığında öğrenci sayılarında farklı dönemlerde azalmalar söz 

konusuyken genel itibariyle bir artış gözlenmektedir. Özellikle 1950’ye göre 1960 

yılında öğrenci sayısı 2 katını aşmıştır. Bunun yanı sıra öğretmen sayılarında da genel 

itibariyle 1952, 1953 ve 1955 yılları hariç çok fazla bir değişiklik olmamakla beraber 

sürekli bir artış görülmemektedir. 

Kız Orta Sanat Okulu ve Kız Enstitüsü’nün kuruluşlarından 1955 yılına kadar 

ayrılan bütçe aşağıdaki şekildedir776. 

Yıllar 

Van Orta Meslek ve Teknik Öğretim (Kız Enstitüsü ve Kız Orta Sanat Okulu) 

Bütçesi 

Öğretmen Maaşı Memur Maaşları Diğer Giderler Toplam 

1949 1.950 200 2.414 4.564 

1950 11.121 1.724 8.459 21.304 

1951 22.481 2.648 11.449 36.578 

1952 13.775 3.175 3.877 20.827 

1953 27.037 2.940 7.498 37.475 

1954 26.125 3.185 7.791 37.101 

1955 35.234 2.490 25.498 63.222 

Tablo 53: 1949-1955 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Kız Orta Sanat ve Kız 

Enstitüsü Okulları İçin Ayrılan Bütçe 

Tablo incelendiğinde Kız Orta Sanat Okulu’nun kuruluş yılı olan 1949 

senesinde çok fazla bir bütçe ayrılmadığı ancak Kız Enstitüsü’nün açılmasıyla beraber 

okul bütçesinin yaklaşık 5 kat arttırılarak 21.304 liraya çıkarıldığı görülmektedir. 

                                                           
776 Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 188-189; Maarif 

İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1950-1951, 238-239; Maarif İstatistikleri Meslek, 

Teknik ve Yüksek Öğretim 1951-1952, 238-239; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 

1952-1953, 258-259; Milli Eğitim İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1953-1960, 680-681. 
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Bunun yanı sıra bütçede yıllara göre bir artış söz konusuyken özellikle 1952 yılında 

ve çok az da olsa 1954 yılında bir düşüş gözlenmektedir. Ayrıca 1954 yılına göre 1955 

yılındaki bütçe iki katına çıkarılmıştır. Özellikle burada diğer giderler kısmında daha 

önceki yıllara göre büyük bir artış söz konusudur. 1955 yılında diğer giderler kısmının 

% 70’ini öğretmenlere verilen ilave ders ücretleri, ikramiye ve yolluklar 

kapsamaktadır.   

Dönemdeki bir diğer eğitim kurumu da Akşam Kız Sanat Okullarıdır. Bu 

yönde havzada 1949 yılında Van’da “Akşam Kız Sanat Okulu” açılmıştır777. İlkokulu 

bitirmiş kızların bir meslek edinmesi bağlamında açılan bu okullarda dikiş, nakış, 

moda, tasarım, çiçek ve ev idaresi dersleri verilmiştir778. 1950 yılında Bitlis’te “Akşam 

Kız Sanat Okulu” açılmıştır. Ayrıca 1954 yılında bir Kız Enstitüsü açılması için 

girişimlerde bulunulmuştur. Özellikle bu bağlamda Akşam Kız Sanat Okulu’nun 

enstitüye dönüştürülmesi fikri ortaya atılmıştır. Ancak tüm çalışmalara rağmen 

girişimler bu dönemde sonuçsuz kalmış ve Bitlis’te Kız Enstitüsü ancak 1961 yılında 

açılabilmiştir779. 

1949 ve 1950 yıllarında Bitlis ve Van’da açılan Akşam Kız Sanat Okulunun 

kuruluşlarından 1960 yılına kadarki öğrenci ve öğretmen sayıları aşağıdaki tablolarda 

yer aldığı gibidir780. 

Bitlis Akşam Kız Sanat Okulu Öğretmen Öğrenci 

1950-1951 1 2 36 

1955-1960 1 -- 57 

Tablo 54: 1949-1960 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki Akşam Kız Sanat 

Okullarının Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

Van Akşam Kız Sanat Okulu Öğretmen Öğrenci 

1949-1950 1 7 60 

1950-1955 1 10 69 

1955-1960 1 8 77 

Tablo 55: 1949-1960 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Akşam Kız Sanat Okullarının 

Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

                                                           
777 Van Sesi, 5 Aralık 1949. 
778 Van Postası, 26 Haziran 1953. 
779 Tasviri Efkâr, 16 Ocak 1957; Yeşil Bitlis, 30 Haziran 1954; Bitlis 1973 İl Yıllığı, 106. 
780 Milli Eğitimde 50 Yıl 1923-1973, 97, 99; Van 1973 İl Yıllığı, 103. 
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Tabloya göz atıldığında okul sayılarının aynı olduğu ancak Bitlis’e oranla 

Van’daki Kız Sanat Okulunun hem öğretmen hem de öğrenci bakımından daha aktif 

olduğu görülmektedir. 

 Bununla beraber Bitlis Halk Kütüphanesi 1950, Çocuk Kütüphanesi de 1952 

yılında kurulmuştur. Daha sonra Çocuk Kütüphanesi 1970 yılında Halk Kütüphanesi 

bünyesine dâhil edilmiştir781. Van’da ise Halk Kütüphanesi 1950, Çocuk Kütüphanesi 

de 1960 yılında kurulmuştur782. 

1950-1960 yılları arasında Bitlis ve Van’da kurulan Halk ve Çocuk 

kütüphanelerindeki kitap ve okuyucu sayıları aşağıdaki tablolarda yer aldığı 

şekildedir783. 

Bitlis Halk Kütüphanesi Kitap Okuyucu 

1960 1 3.933 1.462 

Tablo 56: 1960 Yılında Bitlis Vilayetindeki Halk Kütüphanesindeki Okuyucu ve Kitap 

Sayıları 

Van Halk Kütüphanesi Kitap Okuyucu 

1960 1 4.362 2.344 

Tablo 57: 1960 Yılında Van Vilayetindeki Halk Kütüphanesindeki Okuyucu ve Kitap 

Sayıları 

Bitlis Çocuk Kütüphanesi Kitap Okuyucu 

1950-1955 1 853 4.744 

1955-1960 1 1.046 16.943 

Tablo 58: 1950-1960 Yılları Arasında Bitlis Vilayetindeki Çocuk Kütüphanesindeki 

Okuyucu ve Kitap Sayıları 

Van Çocuk Kütüphanesi Kitap Okuyucu 

1955-1960 1 1.103 6.425 

Tablo 59: 1955-1960 Yılları Arasında Van Vilayetindeki Çocuk Kütüphanesindeki 

Okuyucu ve Kitap Sayıları 

Tablolara bakıldığında kütüphane sayılarının her iki ilde de eşit olduğu, ancak 

bununla beraber Van’daki halk kütüphanesindeki kitap ve okuyucu sayılarının 

Bitlis’ten fazla olduğu gözlenmektedir. Bununla beraber çocuk kütüphanesinde 

Bitlis’in okuyucu sayısının Van’dan çok yüksek olduğu görülmektedir. 

                                                           
781 Bitlis 1973 İl Yıllığı, 121, 147. 
782 Van 1973 İl Yıllığı, 105, 115.  
783 Milli Eğitimde 50 Yıl 1923-1973, 103; Bitlis 1973 İl Yıllığı, 121; Van 1973 İl Yıllığı, 105. 
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1945 ile 1960 yılları arasında Türkiye geneli eğitim kurumlarının sayısı tablo 

60’ta yer aldığı gibidir784. 

Yıllar 
Türkiye Geneli Okul Sayısı   

İlk Orta Lise Meslek Yüksek Toplam 

1945-1946 14.010 252 83 244 31 14.620 

1946-1947 15.131 257 82 267 32 15.769 

1947-1948 15.925 267 88 278 33 16.591 

1948-1949 16.119 321 88 302 33 16.863 

1949-1950 17.106 381 88 317 34 17.924 

1950-1951 17.428 406 88 326 34 18.282 

1951-1952 17.417 440 93 340 33 18.323 

1952-1953 17.763 474 95 354 33 18.719 

1953-1954 17.948 507 100 371 34 18.960 

1954-1955 18.393 539 112 387 35 19.466 

1955-1956 18.724 573 123 415 40 19.875 

1956-1957 19.390 601 128 432 43 20.594 

1957-1958 20.030 643 141 454 44 21.312 

1958-1959 20.656 685 162 473 48 22.024 

1959-1960 21.429 715 190 503 49 22.886 

Tablo 60: 1945-1960 Yılları Arasında Türkiye Geneli Eğitim Kurumlarının Sayıları 

Tablo incelendiğinde 1945 yılından 1960 yılına kadar her kademedeki eğitim 

kurumunun arttığı görülmektedir. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle beraber 

başlatılan eğitim seferberliği sonrasında 1945 yılında 14.620 olan toplam okul sayısı 

1950 yılında 3.304 arttırılarak 17.924’e ulaşmıştır. Bunun yanı sıra DP’nin iktidara 

geçmesiyle beraber özellikle köy okullarının arttırılması konusunda büyük bir çalışma 

başlatılmıştır. Bu bağlamda daha önceki tablolar da dikkate alınarak Bitlis’te 34 olan 

ilkokul sayısı 102’ye, Van’da da 62 olan ilkokul sayısı 128’e çıkarılmıştır. Bunun yanı 

sıra DP’nin son döneminde köy okulları için 110 milyon lira gibi büyük bir meblağ da 

ayrılmıştır. Ayrıca 1950 yılında 17.924 olan toplam okul sayısı 1960 yılında 4.965 

arttırılarak 22.886’ya çıkarılmıştır. 

Tek partili CHP iktidarı döneminde ülkenin en önemli sorunlarından biri olan 

eğitim konusu üzerinde hassasiyetle durularak milli, laik ve çağdaş bir eğitim sistemi 

benimsenmiştir. Bu doğrultuda eğitimdeki ikilik ortadan kaldırılarak okuma-yazma ve 

okullaşma alanlarında seferberlik başlatılmıştır. Bu seferberlik havza genelinde de 

kendini göstermiş, Van ve Bitlis merkez ve köylerinde ihtiyaca cevap verecek düzeyde 

olmasa da ilkokullar açılmaya başlanmıştır. İlkokul ve öğretmen sayıları peyderpey 

                                                           
784 Milli Eğitimde 50 Yıl 1923-1973, 17, 39, 55, 71, 85.  
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arttırılarak arttırılmıştır. Bu dönemde her iki vilayette de birer ortaokul mevcudiyetinin 

yanında havza genelinde lisenin olmayışı eğitimi son derece olumsuz etkilemiştir. 

Özellikle imkânı olanlar çevre vilayetlerde eğitim almaya devam ederken imkânı 

olmayanlar eğitimden mahrum kalmışlardır. CHP iktidarı döneminde yaşanan 1929 

ekonomik buhranı ve II. Dünya Savaşı tüm alanlarda olduğu gibi eğitim seferberliğini 

de olumsuz etkilemiş ve istenen başarı elde edilememiştir.  

Savaşın sona ermesiyle beraber eğitim alanındaki çalışmalar hızlanmış ve 1950 

yılına kadar ilköğretim sayısı Bitlis’te 34’e Van’da da 62’ye ulaşmıştır. Ayrıca 

ortaokul sayısı bu dönemde her iki vilayette de ikiye çıkartılırken, 1948 yılında Van’da 

bir lise açılmıştır. Bunun yanı sıra özellikle meslek okullarına bu dönemde ağırlık 

verilmiş ve Bitlis’te bir Van’da ise üç okul açılmıştır. Bu çalışmalar her ne kadar 

havzanın ihtiyaçlarına cevap veremese de tek parti dönemine göre CHP iktidarının çok 

partili dönemde eğitim alanında ekonomik olarak daha çok yatırım yaptığı 

görülmektedir.  

DP’nin iktidara gelişiyle beraber özellikle ilköğretim alanında büyük bir atılım 

gerçekleşmiş ve havza genelinde Bitlis’te 40 olan ilkokul sayısı 102’ye, Van’da da 64 

olan ilkokul sayı 128’e çıkarılmıştır. Özellikle okul sayıları dikkate alındığında 

CHP’ye göre DP iktidarı döneminde yüklü bir kamu yatırımının gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu doğrultuda da ilköğretim bazında DP’nin konuya daha çok önem 

verdiğini söylememiz yerinde olacaktır. Bunun yanı sıra ortaokullarda da çalışmalar 

hızlanmış ve her iki vilayette de 2 olan ortaokul sayıları Bitlis’te 1956’da 4’e, Van’da 

da 1957’de 5’e çıkarılarak havzanın ihtiyacı bir nebze olsun karşılanmaya çalışılmıştır. 

Yine Bitlis’te 1953 yılında açılan lisenin eğitim-öğretime başlamasıyla bölge halkının 

lise eğitimi için çevre illere gitmek zorunda kalmasına son verilmiştir. 

2.1.3. Cumhuriyet Döneminde Köy Enstitüleri ile Ernis Köy Enstitüsü ve 

Alparslan Öğretmen Okulu  

Cumhuriyet döneminde yapılan tüm girişimlere ve çalışmalara rağmen 

öğretmen sayısı bir türlü istenen seviyelere getirilememiştir. Bunun başlıca sebebi 

ülkenin yaşadığı büyük savaşlar sonrasında ekonomik olarak çökmüş olması ve bu 

dönemde bütün dünyayı ve dolayısıyla memleketimizi de etkileyen 1929 yılındaki 

Dünya Ekonomik Buhranı gelmektedir. Bununla beraber öğretmen okulu 
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mezunlarının da köylere gitmek istemeyişi ayrı bir sorun oluşturmuştur785.  Tüm bu 

sorunlar karşısında köy okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamak için çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır.   

1936 yılına kadar köy muallim sayısını arttırabilecek aynı zaman da ekonomik 

olarak devlete çok yük olmayacak bir sistem arayışında olan Maarif Vekili Saffet 

Arıkan’a, Atatürk şu öneride bulunmuştur786: “Cumhuriyet sonrasında askere giden, 

orada yüzlerce askerin içinden yeteneğiyle sıyrılıp çıkan, okuma yazma öğrenen, 

onbaşı hatta çavuş olan gençlerden isteyenleri kurstan geçirip onlardan 

yararlanabiliriz. Bunlara ‘Eğitmen’ adı veririz.” Bu öneri doğrultusunda Yozgat, 

Kayseri ve Çorum gibi vilayetlerde incelemelerde bulunulmuş ve müspet netice 

alınınca da ilköğretim müfettişlerinden ve öğretmenlerinden bir komisyon teşkil 

edilerek konu daha ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Komisyon kurs özellikleri, okul 

programları ve ders kitapları üzerinde dahi çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar 

sonrasında Saffet Arıkan, 26 Mayıs 1936 yılında TBMM’deki bütçe görüşmelerinde 

konuyu arz ederek yedi sekiz ay gibi kısa süredeki kurslarla küçük köyler için 

öğretmen yetiştirebileceklerini dile getirmiştir787.  

Bu maksatla 11 Haziran 1937 yılında 3238 sayılı “Köy Eğitmenleri Kanunu” 

çıkarılmıştır. Kanuna göre788 “nüfusları öğretmen gönderilmesine elverişli olmayan 

köylerin, eğitim ve öğretim işlerini görmek ve ziraat işlerinin fenni bir şekilde 

yapılması için köylülere rehberlik etmek üzere köy eğitmenlerinin istihdam” edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Köy eğitmenlerinin sadece ilkokul öğretmenleri olarak değil aynı 

zamanda köylüye rehber olması ve devlete fazla yük olmaması düşünüldüğünden 

maaşları az tutulmuş, kendilerine tohum, fidan, damızlık hayvan ve ziraat aletleri 

verilmiştir. Böylece geçiminin bir kısmını maaşından bir kısmını da yetiştirdiği ürün 

ve hayvanlardan sağlaması öngörülmüştür.   

                                                           
785 Hasan Ali Koçer, “İlkokul Öğretmeninin Yetiştirilmesi 1923-1980”, Cumhuriyet Döneminde Eğitim, 

İstanbul, 1983, 581-582. 
786 Mustafa Gazalcı, Köy Enstitüleri Sistemi, Ankara, 2018, 34. 
787 Niyazi Altunya, Köy Enstitüsü Sistemi Toplu Bakış, İstanbul, 2014, 23-24; A. Emin Yalman, Yakın 

Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim II (1922-1971), İstanbul, 1997, 1236; Aydemir, İkinci Adam…, 

II, 380. 
788 TBMM ZC. V/19, İ. 74, (11.6.1937) 213; Koçak, Türkiye’de Milli Şef…, II, 117-118. 
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Özellikle köylerin eğitim ve öğretmen meselesini sadece eğitmen kurslarıyla 

çözmek olanaksız olduğundan789 bu bağlamda 1937-1938 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda 

Eskişehir’de “Çifteler”, İzmir’de de “Kızılçullu” köy öğretmen okulları açılmıştır. Bu 

okulları 1938-1939 yıllarındaki Tekirdağ-Lüleburgaz “Kepirtepe” ve Kastamonu’daki 

“Gölköy” takip etmiştir. Bunun yanında ülkedeki zirai ve iktisadi bölgelere göre 

Kocaeli, Samsun, Isparta, Trabzon, Kayseri, Malatya, Kars ve Van’da da okullar 

açılması düşünülmüş ve bir takım hazırlıklara da başlanmıştır790. 

İsmail Hakkı Tonguç tarafından “ilköğretim tarihinde bir dönüm noktası”791 

olarak kabul edilen kanun sonrasında kurulan 10 yeni köy enstitüsü ile birlikte daha 

önceden açılan köy öğretmen okullarının da enstitüye dönüştürülmesiyle 1940 yılında 

sayı 14’e ulaşmıştır. 1941 yılında 3, 1942 yılında 1 ve 1944 yılında da 2 olmak üzere 

sayı 20’ye çıkarılmıştır. 1948 yılında da Van’ın Erciş ilçesinde 21. ve son köy enstitüsü 

olan “Ernis Köy Enstitüsü” açılmıştır792. 

1943 yılı bütçe görüşmeleri esnasında dönemin Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 

TBMM’de konuşmasındaki793 “İlköğretim için dört milyon liradan fazla bir para 

almış bulunuyoruz; Bunun 3.996.000 lirası Köy enstitüleri içindir. Elimizdeki 

programa göre önümüzdeki yıl içinde Köy enstitüleri talebe adedi on beş bini 

bulacaktır. Bu on beş bin, esaslı bir had olarak alınmıştır. Ondan sonra üçer bin 

mezun vermeye bağlayacağız. Köy enstitülerinin yalnız talebe adedini arttırmakla 

kalmıyoruz. Onları yerleştireceğimiz mıntıkaları da dikkate alarak kendi adetlerini de 

arttırmaktayız. Diyarbakır’da bu sene yeni bir Köy enstitüsü açılacaktır. Birinci 

Umumî Müfettişlikle muhabere halindeyiz. Şark vilâyetleri için geçen sene 

Erzurum’da bir Köy enstitüsü açmıştık. Diyarbakır’dan sonra Van ve Muş’u da 

düşünmekte ve tetkikatını yapmaktayız.” sözleriyle enstitü meselesine ne kadar önem 

verdiğini göstermekle beraber açılması düşünülen yeni enstitüler için de tetkik 

çalışmaların yapıldığını bildirilmektedir.  

                                                           
789 Gazalcı, a.g.e., 35. 
790 Nurgün Koç, Türk Kültür Tarihi İçerisinde Köy Enstitüleri, İstanbul, 2013, 100, 102; Sevilay Özer, 

Demokrat Parti’nin Köy ve Köylü Politikaları (1946-1960), 90; Altunya, a.g.e., 29-30. 
791 Gazalcı, a.g.e., 37. 
792 Van Sesi, 8 Mayıs 1957; Altunya, a.g.e., 33; Koçak, Türkiye’de Milli Şef…, II, 124; Aydemir, İkinci 

Adam…, II, 382; Özer, Demokrat Parti’nin…, 95-96. 
793 TBMM ZC. VII/2, İ. 28, (26.5.1943) 246. 
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Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in de belirttiği enstitü ve talebe sayısının 

arttırılmasına yönelik bu çalışmalar, 9 Mart 1943 yılında kurulan II. Saraçoğlu 

hükümeti döneminde de devam etmiş ve bu dönemde 3.000 olan köy enstitüsü talebe 

sayısı 1946 yılına kadar 4 kat artırılarak 12.000’e çıkarılırken,794 18 olan enstitü sayısı 

da 20’ye ulaşmıştır795. 

 Enstitü ve talebe sayısının arttırılmasına yönelik faaliyetler Saraçoğlu 

hükümetinden sonra 7 Ağustos 1946 yılında kurulan Peker Hükümeti döneminde de 

devam etmiştir. Bu yönde Peker Hükümeti’nin son dönemlerinde köy öğretmenliğinin 

popülaritesini arttırmak için 5129 sayılı kanunla köy enstitüsü mezun öğretmen 

maaşlarının 20 liradan 100 liraya çıkarılması kararlaştırılmıştır796. Bu kanunun 1. 

maddesi 26 Aralık 1949 yılında 5479 sayılı kanunla değiştirilerek 100 lira olan maaş 

125 liraya, 3 yılda bir artırılan 10 liralık terfi 25 liraya çıkarılmıştır797. Bu uygulama 

ile hem köy enstitülerinin cazipliği arttırılmış hem de köy öğretmenlerinin geçim 

koşulları iyileştirilmiştir.  

Bunların yanı sıra 1948 yılında Dicle Köy Enstitüsüne bağlı olmak üzere Van 

İskele caddesinde son sınıf öğrencilerine uygulama imkânı hazırlamak ve eğitime 

hizmet etmek için “İskele Yatılı Kız İlkokulu” açılması Milli Eğitim Bakanlığınca 

kararlaştırılmıştır. Okulun 1948-1949 Eğitim ve Öğretim Yılı’na yetiştirilmesi için 

80.000 liralık tahsisat verilmiştir. Bu tahsisatla iki okul binası ve öğretmenler için 

lojman yapılması öngörülmüştür798. Kısa sürede ihalesi gerçekleştirilen okul inşası799 

24 Kasım 1948 yılında kısmen tamamlanarak eğitime açılmıştır800. Okul, Ernis Köy 

Enstitüsü’nün açılmasıyla Ernis’e bağlanmış ve 1954 yılında “Bölge Yatılı Okul” 

haline getirilmiştir801.  

Doğudaki öğretmen sıkıntısını yerinde görmek ve bu sorunun giderilebilmesi 

için yeni bir enstitü arayışlarında olan Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu, 

Bayındırlık ve Çalışma Bakanları ile beraber Van, Hakkâri, Ağrı, Kars ve Erzurum’da 

                                                           
794 Yusuf Ekinci, Hükümet ve Siyasi Parti Programlarında Milli Eğitim (1920-1994), Ankara, 1994, 6. 
795 Altunya, a.g.e., 33. 
796 TBMM TD. VIII/6, B. 81, (4.9.1947) 639. 
797 TBMM TD. VIII/22, B. 20, (21.12.1949) S. Sayısı 76[1]. 
798 Van Sesi, 13 Temmuz 1948. 
799 Van Sesi, 23 Eylül 1948. 
800 Van Sesi, 25 Kasım 1948. 
801 Van İli Cumhuriyet Öncesi…, 86. 
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tetkiklerde bulunmuşlardır. Bakan Tahsin Bey, havza genelinde öğretmen sayısının 

oldukça yetersiz olduğunu ve bu durumun kısa sürede içerisinde yükseltilmesine 

çalışılacağını, bu bağlamda öğretmen evlerinin hızlı bir şekilde yapılacağını 

bildirmiştir. Ayrıca ileri bir tarihte Van’da bir köy enstitüsü açılması düşünüldüğünü 

belirtmiştir802. Ancak Bakan Tahsin Bey, Ankara döndükten sonra dönemin İlköğretim 

Genel Müdürü803 olan Yusuf Kazım Köni’yi yanına çağırarak; “Sana güzel bir Enstitü 

yeri buldum: Ernis. Hemen bir uçağa atla ve git gör.” şeklindeki sözleriyle Ernis’te 

bir köy enstitüsü kurması için görevlendirmiştir. Özellikle doğudaki köy öğretmen 

ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Diyarbakır, Erzurum ve Kars Köy Enstitüleri 

içerisinde Diyarbakır’daki Dicle Köy Enstitüsü öğretmen bakımından istenen 

gelişmeyi sağlayamamıştır. Van, Bitlis ve Muş vilayetlerinden Dicle’de eğitim gören 

gençler iklim koşullarına ayak uyduramayarak geri dönmek zorunda kalmışlardır. 

Ayrıca bu dönemde ilkokul öğretmenlerinin aylıklarının arttırılması için 1948 köy 

enstitü bütçesinden 820.000 liranın feda edilmesi ve 1949 bütçesinden de 1.500.000 

liranın verileceğinin taahhüt edilmesi sonrasında enstitü inşaatı için bir ödeneğin 

kalmamasına neden olmuştur804. Ancak tüm bu olumsuz şartlara rağmen Ernis Köy 

Enstitüsünün kuruluş çalışmaları başlamıştır. 

Yusuf Kazım Köni, Ernis’te yaptığı tetkik incelemeler sonrası Bakanlığa şu 

telgrafı göndererek805; “Ernis, yeter arazisi, suyu ve başlangıçta tamir ve tadil edilerek 

kullanılacak taş binaları bulunması bakımından maksada elverişlidir. Her türlü imar 

faaliyetine elverişlidir; her çalışma semere verecektir. Erciş’e 20 km kara yolu vardır. 

İskele yapıldığı takdirde Van ve Tatvan’la yaz kış irtibat kurulur. Tek mahzur binaların 

civarındaki 50 dekarı bulan sazlık ve bataklıktır. Sinek ve sıtma çoktur. Sağlık 

Bakanlığının yardımı ile bu bataklık kısa zamanda kurutulmalıdır. Bu tehlike bertaraf 

edilmeden hiçbir işe teşebbüs edilemez. Sağlık Bakanının şahsi ilgisiyle gönderilecek 

bir ekibin acele bataklığın kurutulmasını incelemesi gerekiyor”, buranın enstitü 

kurulması için gayet müsait olduğunu ancak öncelikle bataklığın kurutulmasının 

gerekliliği üzerinde durmuştur. 

                                                           
802 Akşam, 3 Eylül 1948. 
803 BCA. 30.11.1.0.187.40.6. 
804 Yusuf Kazım Köni, “Yeni Açılan Bir Kültür Yuvası: Ernis Köy Enstitüsü”, Ülkü Halkevleri ve 

Halkodaları Dergisi, 2, 24, Aralık 1948, 14.  
805 Köni, a.g.m., 15; Fay Kirby, Türkiye’de Köy Enstitüleri, İstanbul, 2018, 487. 
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Bunun üzerine Ernis Köy Enstitüsü’nün binaların durumunu, yerleşme 

şartlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere Fikret Kılıççöte ile Erzurum Pulur Köy 

Enstitüsü Müdürü Nihat Salkur görevlendirilmiştir. Fikret Kılıççöte ile Nihat Salkur, 

burada alay tarafından terkedilmiş olan binaları inceleyerek buranın enstitü için uygun 

olduğunu Bakanlığa bildirmişlerdir. Bu gelişme sonrasında başta Pulur Köy Enstitüsü 

olmak üzere diğer enstitülerden okulun yiyecek, giyecek, kırtasiye, dikiş makinesi, 

kamyonet ve cip gibi ihtiyaçları karşılanmıştır806.  

Ernis Köy Enstitüsünün ilk etapta 1, 2 ve 3. sınıflarının açılmasıyla kısa sürede 

bölgenin öğretmen ihtiyacının giderilmesi öngörülmüştür. Bu sınıfların hemen 

açılabilmesi içinde Pulur Köy Enstitüsünde okuyan ve Ernis bölgesine giren 110 

öğrenci Ernis Köy Enstitüsüne devredilmiştir. Bunun yanı sıra bölgedeki illerde yeni 

öğrenciler için seçmelerin yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca okulun sıra, masa ve 

yazıhane gibi eksiklikleri Pulur Köy Enstitüsünün ağaç atölyesinde hazırlanmış, iki 

elektrik motoru (jeneratör) satın alınarak gönderilmiştir. Yine karyola, yatak, yorgan 

ve nevresim gibi eksiklikleri de Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü tarafından 

gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra su meselesi için de borular temin 

edilerek Ernis’e gönderilmiştir807. Böylece ihtiyaçlar çevre enstitülerden temin 

edilerek Ernis Köy Enstitüsü ivedilikle hizmete açılmıştır.  

Hazırlıkların tamamlanması sonrasında 18 Kasım 1948 yılında Ernis Köy 

Enstitüsü açılmış ve böylece Türkiye’deki köy enstitülerinin sayısı 21’e ulaşmıştır. 

Yeni açılan bu enstitü için 1949 bütçesinden de 40.000 lira mütedavil sermaye talep 

edilmiştir808. Enstitünün açılış töreninde Milli Eğitim Bakanı adına İlköğretim Genel 

Müdürü Yunus Kazım Köni hazır bulunmuştur809. Milli Eğitim Bakanı Tahsin 

Banguoğlu, Köni’ye Ernis Köy Enstitüsünün açılışı münasebeti ile törende okuması 

için şu mesajı göndermiştir810:  

“Van, Hakkâri, Ağrı, Muş ve Bitlisli Vatandaşlarımla Ernis Köy Enstitüsü 

Öğretmenlerine ve Öğrencilerine 

                                                           
806 Van Sesi, 18 Ekim 1948. 
807 Köni, a.g.m., 16. 
808 TBMM TD. VIII/16, B. 48, (21.2.1949) S. Sayısı 133[202]. 
809 Ayın Tarihi, S. 180, 18 Kasım 1948, 30.  
810 Cumhuriyet, 19 Kasım 1948; Köni, a.g.m., 16-17. 
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21 inci köy enstitümüz Van’ın Ernis köyünde açılmıştır. İllerimiz için köy 

öğretmeni yetiştirecektir. Yalnız vatandaş iradesine dayanan Cumhuriyet payidar 

olmak ve milletimizi çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak, hatta onun üstüne 

çıkarmak için bilgili, uyanık, birbirine dayanmasını ve güvenmesini bilen 

vatandaşlara muhtaçtır. Kadın, erkek Türk ulusunun bütün fertlerini iyi bir 

Cumhuriyet vatandaşı halinde görmenin ilk şartı ilköğretimin yayılması, hiç değilse 

herkesin yüzde yüz beş yıllık bir okul öğretimi görmüş olmasıdır. Anadolu’nun 

yerleşmiş ve oradan hareketle tarihin kaydettiği en devamlı ve büyük 

imparatorluklardan birini kurmuş olan Fatih cetlerimizin ilk durağı olan bu ülkeleri 

yakın bir gelecekte hayırlı gelişmeler bekliyor. Cumhuriyet Hükümeti, doğu illerimizi 

vatan bütünü içinde aynı refah ve kültür seviyesinde görmek, azim ve kararındadır. 

Ernis Köy Enstitüsünü bu azim ve kararın ciddi bir ifadesi olarak anlamanızı dilerim. 

Ernis Köy Enstitüsü bugün 150’yi bulmuş olan öğrencileriyle düzenli ve plânlı olarak 

çalışmağa başlamıştır. Hükümetimizin kurmak için hiçbir fedakârlığı esirgemediği bu 

iş sizindir. Doğu illerimizin kültür kalkınmasında Ernis Köy Enstitüsü ağır bir 

sorumluluğu üzerine almıştır. Bu kurumun başarılı olması ancak bütün vatandaşların 

burasını tanıması, sevmesi ve onun işleriyle yakından ilgilenmesiyle mümkün 

olabilecektir. Cumhuriyet Hükümetinin sorumluluk almış bir uzvu sıfatıyla sizlerden 

Ernis Köy Enstitüsü’nü kendi eviniz, tarlanız gibi benimsemeniz, bu yurt köşesinde 

vazife almış öğretmen ve idareci arkadaşlarımızın bu yurt köşelerinde başarılı olması 

için elimizden gelen her yardımı yapacağız. Ernis Köy Enstitüsünden feyz alacak göz 

bebeği evlatlarımız şuurlu, imanlı birer Türk vatandaşı ve münevver, pratik birer 

meslek adamı, öğretmen olarak yetişeceklerdir. Onların bedenlerinin ve ruhlarının 

sıhhati ve gelişmesiyle ilgilenmek başta gelen vazifelerimizdendir. Ömrü oldukça köy 

enstitülerinin başarıları ile öğüneceğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Milli 

Kahraman İnönü’yü her an aranızda hissederek çalışınız. Çalışmaktan, öğrenmekten 

yılmayınız. Milletimize karşı sevginiz ve ona yararlı olmak azim ve iradeniz her 

müşkülü yenecek gücün tükenmez kaynağı olsun.” 

Ernis Köy Enstitüsünün açılması, Van Gölü Havzası’nda Cumhuriyetin 

ilanından bu yana doğunun en büyük sıkıntılarından bir olan öğretmen ihtiyacın 

giderilmesi bağlamında oldukça önemli bir gelişmedir. Bu enstitü, sadece köy 

okullarındaki öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamakla kalmayacağı, aynı zamanda 
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köylüye tarım, hayvancılık, çiftçilik ve arıcılık gibi birçok alanda rehber olması 

yönüyle de bölgenin iktisadi bakımdan kalkınmasında önemli rol oynaması 

öngörülmüştür. Bölgede yükseköğretim kurumlarının olmayışı buradaki zeki 

öğrencilerin ekonomik şartlardan dolayı eğitimlerine devam edemedikleri göz önüne 

alındığında bu enstitü zeki öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri için önemli bir 

eğitim kurumu olmuştur.    

1949 yılında doğudaki illeri kalkındırma kapsamında 10 milyon liralık bir 

ödenek bütçeye konulmuştur. Bu ödeneğin 5 milyon lirası Bayındırlık, 2 milyon lirası 

Sağlık ve 3 milyon lirası da Milli Eğitim Bakanlıklarına ayrılmıştır. Milli Eğitim 

Bakanlığı bu bütçenin büyük bir kısmını okulu olmayan köylere okul, lojman, kurs 

gibi alanlarda harcarken bu paranın 100.000 lirasını Van Ernis Köy Enstitüsüne tahsis 

etmiştir811. 

1950 yılında DP’nin iktidara gelişiyle beraber köy enstitüleri üzerinde yeni 

düzenlemeler yapılması gündeme gelmiştir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Celal Bayar 

1 Kasım 1950 yılındaki TBMM açılış konuşmasındaki812 “İlköğretim, maarif 

sistemimizin temelini teşkil eder. Bu itibarla üzerinde ehemmiyetle durulması lazım 

gelir… Bütün bu işlerde öğretmene dayandığımızı ve inandığımızı biliyoruz. Evvel 

emirde bütün ilkokul öğretmenlerinin ayni ruh ve ayni seviyede bilgiye sahip olarak 

yetişmelerini sağlamalıyız. Aranan vasıfta mürebbi yetiştirmek için ‘Öğretmen 

yetiştirme’ teşkilâtımız geliştirilmeli; zaman zaman tadilâta uğrayan köy enstitüleri, 

elde edilen tecrübelere göre daha elverişli bir hale getirilmelidir.” sözleriyle öğretmen 

yetiştirilmesi konusunda yeni bir teşkilatlanma ile tüm öğretmen yetiştirme 

kurumlarında birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. 

Bununla beraber 1950 başında İstanbul’da “Öğretmen Yetiştirme” 

müesseseleri kurulmaya başlanmıştır813. Böylece DP, köy enstitülerini dönüştüreceği 

sistemi uygulamaya geçirmiştir.  

Bütün yeni sistemlerde olduğu gibi köy enstitü sisteminde de kuruluşundan 

itibaren kişisel, siyasi ve ideolojik vb. birçok alanda eleştiriler olmuştur. Ancak 

                                                           
811 TBMM TD. VIII/19, B. 83, (9.5.1949) 288. 
812 TBMM TD. IX/2, B. 1, (1.11.1950) 4. 
813 TBMM TD. IX/2, B. 1, (1.11.1950) 4. 
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sistemin kurucuları devletin üst düzey yöneticileri olduğu için bu eleştiriler ilk 

dönemlerde çok fazla dillendirilememiştir. DP’nin iktidara gelişiyle beraber bu 

eleştiriler daha yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştır. Bunlar içerisinde en önemli 

eleştiriler siyasi bağlamda yapılanlardır. Enstitülerde özellikle komünizm 

faaliyetlerinin başlaması ve yaygınlaşması yönündeki eleştiriler oldukça artmış ve bu 

durum da zaman içerisinde köy enstitülerinin kapanmasına sebep olmuştur814. 

Köy enstitülerinin kapanmasında etkin rol oynayan dönemin Milli Eğitim 

Bakanı Tevfik İleri, 1944 yılında Samsun Bayındırlık Müdürü iken Samsun 

Halkevi’nce çıkarılan 19 Mayıs dergisine815; “Bu öğrencilerin her biri yakında bir 

köye öğretmen gidecek… Tesadüfen görmemiş olanların bilmeleri ve tasavvur 

etmelerine rağmen imkân olmayacak yepyeni bir gençliğin Köy Enstitülerinde 

yaratılmakta olduğunu gurur duyarak, zevk alarak gördük. Dileğimiz, Türkiye için çok 

yararlı olan Köy Enstitüleri davasının başarılı olmasıdır.” diyerek enstitülere övgüler 

yağdırmıştır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı döneminde 1951 yılının Ocak ayında 

Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü’nde yaptığı konuşmasında816; “(Köy Enstitülerinde) 

Türk’ü ikiye bölmek istediler; bu mukaddes çatı altında toplanan saf dimağlara, 

patiskadan daha beyaz, tertemiz bu kalplere düşmanlıklar aşılamak istediler… Bunu 

ancak Moskova yapar… Biz onları bitler gibi birer birer kıracağız. Bahtiyarım ki, 

bunu yapmak da bana nasip oldu.” ve Kasım 1951 tarihli Meclisteki gizli oturumdaki 

konuşmasında817; “köy enstitüleri ile ilgili sorun aslında komünizmle mücadele” 

diyerek asıl sorunu dile getirmiştir.  

Bakan Tevfik İleri, 1952 yılında mecliste bir soru üzerine verdiği köy 

enstitüleri ile ilgili bilgilere göre; çalışmaların yaklaşık bir yıl önce başladığını ve 

sorunların tespiti için bir anket yaptırdığını belirtmiştir. Anket cevaplarının tasnif 

edilerek sorunlar üzerine toplantılar yapıldığını ve büyük bir komisyon oluşturularak 

öğretmen okulları ile köy enstitülerinin tetkik edildiğini vurgulamıştır. Bu tetkikler 

neticesinde komisyon tarafından raporlar oluşturulmuş, sonrasında ise sadece köy 

                                                           
814 Cumhuriyet, 6 Ocak 1950; Milliyet, 18 Ocak 1951; Altunya, a.g.e., 118-127. 
815 Ahmet Özgür Türen, “Köy Enstitülerinin Kapatılması”, Köy Enstitüleri Dosyası Türk Rönesansı, 

Haz. Ahmet Özgür Türen, İstanbul, 2018, 130; Baha Mutlu Aydın, Köy Enstitüleri ve Toplum 

Kalkınması, Ankara, 2013, 106. 
816 Altunya, a.g.e., 126. 
817 Alev Coşkun, Hasan Ali Yücel Aydınlanma Devrimcisi, İstanbul, 2013, 177. 
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enstitülerinde değil, aynı zamanda öğretmen okullarına da verilmesi gereken istikamet, 

ilgili kanunlar, yönetmelikler, programlarda yapılması gereken değişiklikler ve bu 

değişikliklere esas teşkil edecek ana prensipler üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda bir 

kanun tasarısı hazırlanmış, Talim ve Terbiye Kurulunun incelemesi sonrasında 

tasarının tamamlanarak Bakanlıklara gönderilmesi kararlaştırılmıştır818. Kabul edilen 

tasarı sonrasında köy enstitülerin 1952-1953 yılından itibaren eğitim süresi öğretmen 

okullarında olduğu gibi 5 yıldan 6 yıla çıkarılarak, ortak bir program hazırlanmış ve 

okullara giriş sınavıyla öğrenci alınması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Bakan Tevfik İleri, 

Köy Enstitüsü adını kaldırarak “Köy Öğretmen Okulu” adını koymuştur819. Böylece 

DP iktidarı döneminde köy enstitüleri öğretmen okullarına dönüştürülmeye 

başlanmıştır.  

1952 yılında bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri öğretmen 

yetiştirme mevzusunda bir duraklamanın olmadığını, yeni açılan öğretmen okullarına 

bu yıl itibariyle 750, enstitülerin değiştirilmiş şekliyle de 1.500 talebenin alınarak her 

sene 2.000 öğretmenin memleketimize ve irfan hayatımıza sevk edileceğini 

bildirmiştir. Ayrıca konuşmasının devamındaki820 “Köy Enstitüleri Kanunu yakında 

huzurunuza gelecektir. Biz bunları köyün kalkınmasında büyük rolleri olan 

mürebbileri yetiştirecek öğretmen okulları haline getireceğiz ve bilhassa mazideki 

bütün hatalardan tamamıyla temizlenmiş olarak getireceğiz.” ifadeleriyle Köy 

Enstitülerinin yakın zamanda kapatılarak öğretmen okullarına dönüştürüleceğini 

belirtmiştir.   

 27 Ocak 1954 tarih ve 6234 sayılı “Köy Enstitüleri ile İlk Öğretmen 

Okullarının Birleştirilmesi Hakkında Kanun” ile Köy Enstitüleri kapatılarak Öğretmen 

Okulları ile birleştirilmiştir. Kanuna göre; İlk Öğretmen okullarının eğitim süresi 

ilkokul mezunları için 6 yıl, ortaokul mezunları için de 3 yıl olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca öğrencilerin okullara imtihanla alınması ve alınan öğrencilerin % 75’nin köy 

ilkokul mezunlarından olması şartı konulmuştur821. Böylece 1948 yılında açılan Ernis 

                                                           
818 TBMM TD. IX/11, B. 21, (24.12.1951) 330-331; Okudan, a.g.e., 36-37; Burçak, a.g.e., 145. 
819 Milliyet, 6 Haziran 1951; Kirby, a.g.e., 490-491; Server Tanilli, Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz?, 

İstanbul, 2007, 58.  
820 TBMM TD. IX/13, B. 48, (26.2.1952) 942-943. 
821 BCA. 30.1.0.0.90.567.13; TBMM TD. IX/27, B. 31, (20.1.1954) S. Sayısı 44[8-9]; Karpat, Kısa 

Türkiye Tarihi…, 171; Okudan, a.g.e., 37; Burçak, a.g.e., 147. 
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Köy Enstitüsü 1954 yılında kapatılarak “Ernis İlk Öğretmen Okulu”na 

dönüştürülmüştür.  

1948-1952 yıllarında Ernis Köy Enstitüsünün sınıf, şube, öğrenci ve öğretmen 

sayıları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir822. 

Yıllar 

Van Ernis Köy Enstitüsü Öğretmenlerin Genel Durumu 

Sınıflar Şubeler 
Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı 

E K T E K T 

1948-1949 

1 2 142 -- 

218 11 3 14 2 1 35 -- 

3 1 41 -- 

1949-1950 

H -- -- -- 

349 15 2 17 

1 3 136 1 

2 3 132 -- 

3 1 39 -- 

4 1 41 -- 

5 -- -- -- 

1950-1951 

H 1 42 -- 

451 16 7 23 

1 2 67 -- 

2 3 148 -- 

3 2 101 -- 

4 1 50 -- 

5 1 43 -- 

1951-1952 

H 1 51 -- 

454 17 2 19 

1 1 42 -- 

2 2 75 -- 

3 3 139 -- 

4 2 99 -- 

5 1 48 -- 

1952-1953 

H 1 7 -- 

410 13 3 16 

1 2 74 -- 

2 1 45 -- 

3 2 70 -- 

4 3 124 -- 

5 2 90 -- 

Tablo 61: 1948-1952 Yılları Arasında Ernis Köy Enstitüsünün Öğrenci ve Öğretmen 

Sayıları 

Tabloya bakıldığında Ernis Köy Enstitüsünün, ilk yılında, Erzurum’un Pulur 

Köy Enstitüsünden alınan 110 öğrenci ile bölgede yapılan öğrenci seçmeleri sonrası 

seçilen 108 öğrenci olmak üzere toplam 218 öğrenciyle eğitime başladığı 

                                                           
822 Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1948-1949, 8-9, 154; Milli Eğitim 

Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 16-17, 169; Maarif İstatistikleri Meslek, 

Teknik ve Yüksek Öğretim 1950-1951, 20, 216; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 

1951-1952, 22, 218; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1952-1953, 22, 237. 
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görülmektedir. 1949-1950 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren sınıf ve şube 

sayılarındaki artış toplam öğrenci sayılarına da yansımış ve öğrenci sayısı 450 civarına 

ulaşmıştır. Bununla beraber hazırlık sınıfı da dikkate alındığında eğitim süresinin 6 yıl 

olduğu görülmektedir. 1948-1953 yılları arasında toplam beş yıl boyunca sadece bir 

yıl (1949-1950), bir kız öğrencinin kaydına rastlanmıştır. Ancak daha sonraki 

dönemlerde herhangi bir kız öğrencinin kaydına rastlanmaması, söz konusu öğrencinin 

eğitimini bıraktığı yönünde bir kanı oluşturmuştur. Öğretmen sayılarında 1950 yılına 

kadar bir artış söz konusuyken 1951 ve 1952 yıllarında azalma gerçekleşmiştir.    

1948-1952 yıllarında Ernis Köy Enstitüsünün bütçesi tablo 62’de yer aldığı 

şekildedir823. 

Yıllar 
Van Ernis Köy Enstitüsü Bütçesi 

Öğretmen Maaşı Memur Maaşları Diğer Giderler Toplam 

1948 1.442 -- 16.468 17.910 

1949 36.274 13.549 434.197 484.020 

1950 39.650 24.011 533.783 597.444 

1951 56.660 31.360 384.237 472.257 

1952 43.498 28.864 451.485 523.847 

   Tablo 62: 1948-1952 Yılları Arasında Ernis Köy Enstitüsü İçin Ayrılan Bütçe 

Tablo incelendiğinde 1948 yılındaki ödeneğin oldukça az olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi enstitünün kuruluşunun 1948 yılı bütçe görüşmelerinden 

sonra başlaması ve birçok ihtiyacının diğer enstitüler tarafından temin edilmesidir. 

1949 yılından sonra enstitünün ödeneği arttırılmışsa da 1951 yılında 125 bin lira 

civarında bir azalma söz konusudur. Okulun kuruluş aşamasında olması nedeniyle 

okula tahsis edilen bütçenin büyük bir kısmı inşaat ve tadilat giderlerine harcanmıştır.  

   1957 yılında Vilayet Daimi Komisyonunca 4 Ekim 1957 tarih ve 220 sayılı 

kararla Ernis İlk Öğretmen Okulunun adı “Yavuz Selim İlk Öğretmen Okulu” olarak 

değiştirtilmiştir824. Ancak Vekâlet, Ernis olarak kalmasını uygun bulunmuş ve 1958 

                                                           
823 Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1948-1949, 168-169; Milli Eğitim 

Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1949-1950, 186-187; Maarif İstatistikleri Meslek, 

Teknik ve Yüksek Öğretim 1950-1951, 232-233; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 

1951-1952, 232-233; Maarif İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1952-1953, 254-255. 
824 İkinisan, 1 Kasım 1957. 
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yılında doğrudan vekâlet tarafından “Alparslan İlk Öğretmen Okulu”825 adı 

verilmiştir826. 

Bu okulların ilk kuruluş maksadı köy öğrencilerini öğretmen olarak yetiştirmek 

olduğu için okullar şehir merkezlerinden uzak yerlerde kurulmuşlardır. Ancak 

enstitülerin öğretmen okullarına dönüştürülmesi, şehirli öğrencileri alması ve okul 

programlarının değiştirilmesi sonrasında okulun şehir merkezine uzaklığı problem 

olmaya başlamıştır. Özellikle köy çocuklarının şehir havasını teneffüs edip, şehrin 

geniş muhiti içerisinde yetişmesi ve cemiyete kazandırılması ön plana çıkmıştır. 1959 

yılında askeri birliklerin şehir merkezinden uzak yerlere nakledilmesi kararı alınınca 

okulun askeriyeye devredilerek şehir merkezine alınması gündeme gelmiştir827.  

28 Kasım 1959 yılında Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Ankara radyosunda 

yaptığı konuşmada Kars Cilavuz ve Ernis Alparslan öğretmen okullarının il 

merkezlerine nakli hususunun kararlaştırıldığını bildirmiştir828. Bunun yanı sıra 1960 

yılında Öğretmen Okulları Umum Müdürü Osman Bener,829 gerekli tetkik incelemeler 

yapmak üzere Van’a gelmiştir830. Ernis’teki tetkik incelemeler sonrasında okulun il 

merkezine taşınmasını lüzumlu gördüğünü, konuyu müsteşara arz edeceğini ve bir an 

evvel çalışmalara başlanması için girişimlerde bulunacağını belirtmiştir831. 

1953-1960 yıllarında Ernis Alparslan İlk Öğretmen Okulunun sınıf, şube, 

öğrenci ve öğretmen sayıları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir832. 

Yıllar 

Van Erciş Alparslan İlk Öğretmen Okulu 
Öğretmenlerin 

Genel Durumu 
Yatılı Öğrenciler 

Sınıflar Şubeler 
Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı 

E K T E K T E K T 

1953-1954 

 

H 1 10 -- 

437 17 4 21 437 -- 437 

1 1 40 -- 

2 2 74 -- 

3 1 42 -- 

4 2 69 -- 

5 3 122 -- 

                                                           
825 Van gazetelerinde okulun adı Alpaslan olarak geçerken istatistik kurumuna ait verilerde Alparslan 

olarak yazılmaktadır. Bu sebeple Devlet İstatistik Kurumu dikkate alınarak Alparslan adı kullanılmıştır. 
826 İkinisan, 1 Ekim 1958. 
827 İkinisan, 10 Haziran 1959. 
828 Milliyet, 30 Kasım 1959; İkinisan, 30 Kasım 1959. 
829 Van Postası, 17 Nisan 1960. 
830 İkinisan, 18 Nisan 1960; Van Postası, 19 Nisan 1960. 
831 İkinisan, 23 Nisan 1959. 
832 Milli Eğitim İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1953-1960, 29-30, 488. 
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6 2 80 -- 

1954-1955 

H 1 13 -- 

394 14 1 15 392 -- 392 

1 1 41 1 

2 1 45 -- 

3 2 64 -- 

4 1 51 -- 

5 2 61 -- 

6 3 118 -- 

1955-1956 

1 3 137 1 

385 14 -- 14 382 -- 382 

2 1 43 -- 

3 1 39 -- 

4 1 57 -- 

5 1 46 -- 

6 2 62 -- 

1956-1957 

1 2 98 -- 

410 8 1 9 406 -- 406 

2 3 135 1 

3 1 40 -- 

4 1 42 -- 

5 1 50 -- 

6 1 44 -- 

1957-1958 

1 2 74 -- 

428 7 3 10 428 -- 428 

2 2 96 -- 

3 3 123 -- 

4 1 47 -- 

5 1 39 -- 

6 1 49 -- 

1958-1959 

1 2 66 -- 

426 13 2 15 424 -- 424 

2 2 77 -- 

3 2 88 -- 

4 3 121 -- 

5 1 40 -- 

6 1 34 -- 

1959-1960 

1 1 41 -- 

429 12 -- 12 424 -- 424 

2 1 62 -- 

3 1 76 -- 

4 2 88 -- 

5 2 123 -- 

6 2 39 -- 

Tablo 63: 1953-1960 Yılları Arasında Alparslan İlk Öğretmen Okulunun Öğrenci ve 

Öğretmen Sayıları 

Tabloya göz atıldığında 1953 ve 1954 yıllarında hazırlık sınıfının olduğu ve 

bunun da 1955 yılından itibaren kaldırıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra kız öğrenci 

sayısı 1954, 1955 ve 1956 yıllarında sadece 1’dir. Ayrıca eğitim süresi 6 yıl olan 

okulun hemen hemen tüm öğrencileri yatılı olmakla beraber belirli dönemlerde en az 

2, en fazla 5 öğrenci yatılı değildir. Öğrenci sayılarında sürekli bir artış 
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gözlenmemekle birlikte 1953-1960 yılları arasında öğrenci ortalaması 415 

civarındadır. Öğretmen profiline bakıldığında erkek öğretmen sayısı fazladır. 

Öğretmen okulu olarak eğitime başladığı 1953 yılından sonraki süreçte öğretmen 

sayısında dalgalanma olmakla beraber bir azalma gözlenmektedir.  

1953-1955 yıllarında Ernis Alparslan Öğretmen Okulunun bütçesi aşağıdaki 

şekildedir833. 

Yıllar 
Van Erciş Alparslan Öğretmen Okulu Bütçesi 

Öğretmen Maaşı Memur Maaşları Diğer Giderler Toplam 

1953 34.975 31.648 598.496 665.119 

1954 40.725 38.359 421.309 500.393 

1955 33.766 33.264 522.375 589.405 

Tablo 64: 1953-1955 Yılları Arasında Alparslan İlk Öğretmen Okulu İçin Ayrılan 

Bütçe 

Tabloya bakıldığında genel bütçenin yıllara göre değiştiği görülmekle beraber 

bütçenin büyük bir kısmının okulun tadilat ve inşaat kısmına ayrıldığı gözlenmektedir. 

Milli Mücadeleden sonra ülkeyi ilgilendiren birçok mesele içerisinde en 

önemlilerinden biri hiç şüphesiz eğitim sorunu olmuştur. Cumhuriyet hükümetleri ilk 

yıllarda yeni kurulan devletin inkılaplarının halka anlatılmasına, okuma-yazma 

seferberliğinin başlatılmasına, okul ve öğretmen sayılarının arttırılmasına 

çalışmışlardır. Ancak finansman kaynaklarının yetersizliği sebebiyle bu durum çok da 

kolay olmamıştır. Öğretmen sayısını arttırabilmek için ilk olarak Darülmuallimînlerin 

nicelik bakımından sayıları azaltılarak nitelik bakımından geliştirilmeye çalışılmışsa 

da bu konuda başarılı olunamamıştır. Bunun akabinde 1926 yılında “İlk Muallim 

Mektebi” ve “Köy Muallim Mektebi” olmak üzere iki tip öğretmen okulu kurulmuştur. 

Ancak tüm girişimlere rağmen istenilen öğretmen sayısına bir türlü ulaşılamamıştır. 

Daha sonra 1937 yılında “Köy Eğitmenleri Kanunu” ve 1940 yılında “Köy Enstitüleri 

Kanunu” çıkarılarak kırsal kesimdeki öğrencilerin eğitimi yanında köylülere tarım, 

hayvancılık, çiftçilik vb. alanlarında rehberlik yapabilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu çerçevede de Van’ın Erciş ilçesinde 1948 yılında Ernis Köy 

Enstitüsü açılmıştır. Böylece havza genelindeki köy çocuklarının eğitilmesine ve 

ihtiyaç duyulan öğretmenlerinin yetiştirilmesine başlanmıştır. Ancak DP’nin iktidara 

gelişiyle beraber enstitüler üzerindeki eleştirilerin artması sonrasında enstitülerin 

                                                           
833 Milli Eğitim İstatistikleri Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim 1953-1960, 654-655. 



161 
 

kapatılarak öğretmen okullarına dönüştürülmesine karar verilmiştir. Bunun sonucunda 

1948 yılında büyük umutlarla açılan okul 1954 yılında kapatılmıştır. Ernis Köy 

Enstitüsü, önce Ernis İlk Öğretmen Okulu ve daha sonra da Alparslan İlk Öğretmen 

Okulu adlarını almıştır. 

2.1.4. Cumhuriyet Döneminde Yükseköğretim ve Doğu Üniversitesi  

Cumhuriyet’in 15. yılında Mustafa Kemal Atatürk, konuşmalarında sık sık 

Doğu Anadolu Bölgesinde ilim ve kültür merkezi olacak bir üniversitenin özlemini 

belirtmiştir. Bu sırada “Sâdâbat Paktı”nın imzalanması ve İran Şahı’nın Türkiye’yi 

ziyaret etmesi iki komşu ülke arasında ilişkileri kuvvetlendirmiş ve doğu sınırındaki 

devletlerde birlikte hareket etme fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda doğuda 

kurulacak bir üniversite hem doğunun kültür merkezi olacak hem de komşu devletlerin 

bilim ve düşünce merkeziyle bağlantı kurarak doğuda ve güneyde bilim, kültür ve Türk 

inkılabının yayılmasında rol oynayacaktır834.   

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında TBMM’nin açılış konuşmasındaki835 

“Bunun için memleketi şimdilik üç büyük kültür bölgesi halinde mütalaa ederek; Garp 

bölgesi için İstanbul Üniversitesi’nde başlanmış olan ıslahat programını daha radikal 

bir tarzda tatbik ederek Cumhuriyet’e cidden modern bir üniversite kazandırmak; 

merkez bölgesi için Ankara Üniversitesi’ni az zamanda kurmak lazımdır ve doğu 

bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde, her şubeden ilkokullarıyla ve 

nihayet üniversitesiyle modern bir kültür şehri yaratmak yolunda, şimdiden fiiliyata 

geçilmelidir. Bu hayırlı teşebbüsün, doğu vilâyetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz, 

Cumhuriyet Hükümeti için ne mutlu bir eser olacaktır.” sözleriyle hem Van Gölü 

sahilinde üniversitenin kurulmasının hem de bir milletin medeni ve müreffeh 

olabilmesi için eğitimin ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Atatürk bilhassa yapılmasını tavsiye ettiği “Modern Kültür Merkezi”ne çok 

önem vermiştir. Bu merkezin Van Gölü Havzası’nda açılmasını istemesinin çeşitli 

sebepleri vardır. Havzanın özellikle coğrafi bakımdan elverişli, iklim bakımından 

ılımlı, toprağının verimli ve gemi işletmesine de müsait olması bunlardan birkaçıdır. 

                                                           
834 Ergün, Atatürk Devri…, 184. 
835 TBMM ZC. V/20, İ. 1, (1.11.1937) 7; Rıfkı Salim Burçak, On Yılın Anıları (1950-1960), Ankara, 

1998, 149. 
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Atatürk kültür merkezi dâhilinde ilk olarak; “hepsi yatılı olmak üzere ilk ve 

ortaokullar, lise, öğretmen, ziraat ve sanat okulları ve bütün fakülteleriyle bir 

üniversite” yapılmasını tasavvur etmiştir. Daha sonra da doğu vilayetlerinin diğer 

müsait yerlerinde ziraat ve sanat enstitüleri, güzel sanat akademileri ile 

yüksekokulların açılmasını öngörmüştür836. Atatürk’ün havzada açılmasını istediği 

kültür merkezi bağlamındaki üniversite ve okulların özellikle yatılı olması bu yapının 

sadece bulunduğu havzaya değil aynı zamanda bütün doğu vilayetlerinin ve hatta 

komşu ülkelerin dahi istifadesine yöneliktir. 

Atatürk’ün konuşmasındaki837, “modern bir kültür şehri yaratmak yolunda 

şimdiden faaliyete geçilmelidir” sözleri sonrasında Kültür Bakanı Saffet Arıkan, 

Birinci Umum Müfettişi Abidin Özmen (eski Maarif Vekili), Bayındırlık Müdürü ve 

Güzel Sanatlar Akademisi hocalarından oluşan kalabalık bir heyetle mahallinde 

tetkikler yapmak için doğu illerinde geziler yapmışlardır838. Saffet Arıkan doğuda 

gerçekleştirdiği tetkik gezilerden sonra hazırladığı raporu Atatürk’e ve ilgili makama 

sunmuştur. Raporda; Van veya Ahlat’ta gerekli binalar için bir inşaat merkezi 

kurulması, lise çağından itibaren gençlerin yatılı ve burslu sistem dahilinde alınarak 

kurulacak üniversite için hazırlanması ve çevre vilayetlerin kültürel örgütlerinin 

kuvvetlendirilmesi gibi konular yer almıştır839. Ancak bu rapor Maarif Vekâleti 

binasında çıkan yangında yanmıştır840. 

Bununla beraber açılması kararlaştırılan Doğu Üniversitesinin bünyesinde 

muhakkak bir Tıp Fakültesinin olması gündeme gelmiştir. Özellikle İstanbul’daki tek 

bir fakültenin bütün vilayetlerde, kazalarda, nahiyelerde ve köylerdeki hekim 

ihtiyacını karşılaması mümkün olmadığından doğuda açılacak bir üniversite ile bu 

sorun bir nebze de olsa giderilecektir. Ayrıca Tıp Fakültesinin kurulmasıyla bölgedeki 

                                                           
836 Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, II, İstanbul, 1973, 482-483. 
837 TBMM ZC. V/20, İ. 1, (1.11.1937) 7. 
838 Cumhuriyet, 5 İkinciteşrin/Kasım 1937; Ergün, Atatürk Devri…, 185.  
839 Ergün, Atatürk Devri…, 185; Bazı kaynaklarda rapor sonrasında Mustafa Kemal Atatürk’ün rapora 

istinaden bir konuşma yaptığı yönünde bilgi verilmektedir. Ancak yapılan konuşma rapor sonrasında 

değil Atatürk’ün 1 Kasım 1937 yılında Doğu Üniversitesi ile ilgili yukarıda da bahsedilen konuşmanın 

devamıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. (TBMM ZC. V/20, İ. 1, (1.11.1937) 7; Ergün, Atatürk Devri…, 185; 

Kardaş, a.g.e., 209.) 
840 Bitlis, 21 Mart 1956.  
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sağlık sorununun büyük bir kısmının halledilebileceği gibi bölgenin ekonomik olarak 

da kalkınmasını sağlayacağı öngörülmüştür841.  

Atatürk’ün 1938 yılında TBMM’nin açılış konuşmasındaki842 “Yüksek tahsil 

gençlerini istediğimiz ve muhtaç olduğumuz gibi milli şuurlu ve modern kültürlü 

olarak yetiştirmek için İstanbul Üniversitesi’nin tekâmülü, Ankara Üniversitesi’nin 

tamamlanması ve Şark Üniversitesi’nin yapılan etütlerle tespit edilmiş olan esaslar 

dairesinde Van Gölü civarında kurulması mesaisine hızla ve önemle devam 

edilmektedir.” sözleriyle eğitim alanında yapılan çalışmaları dile getirmiştir. Ancak 

Atatürk’ün vefatından sonra iktidara geçen kişiler onun kurmak istediği doğudaki 

kültür merkezi için gerektiği kadar çaba harcamamışlardır. Böylece Atatürk 

döneminde medeni ve müreffeh bir toplum olmanın yolu olarak görülen ve çaba 

gösterilen yükseköğretim mevzusu onun vefatıyla beraber eski önemini kaybetmiştir.  

Atatürk’ün vefatından sonra başlayan II. Dünya Savaşı yıllarında sadece 

doğuda değil ülkenin herhangi bir köşesinde dahi bir üniversitenin kurulması 

ekonomik şartlardan dolayı güçleşmiştir. Bilhassa Ankara Üniversitesinin resmi 

kuruluş tarihinin 1946 yılı843 olduğu nazarı dikkate alındığında bu bağlamdan 1939-

1945 yılları arasında doğuda bir üniversitenin kurulamayacağını dönemin Maarif 

Vekili Hasan Ali Yücel, 1943 yılı bütçe görüşmelerinde şu sözleriyle dile 

getirmiştir844: “Ankara Üniversitesini tamamladıktan sonra memleketin garp kısmında 

İstanbul Üniversitesi, merkezinde Ankara Üniversitesi; haritamızı göz önüne 

getirdiğimiz vakitte kendiliğinden bir boşluk dikkati celbeder. Nitekim bu düşünce ile 

Ebedî Şefimiz Atatürk de Şarkta, Van’da bir üniversite yapılmasını istemişti. Benim de 

şahsen temennim budur. Amma bu, Van’da mı, başka bir merkezde mi daha müsaittir, 

tetkikatını yapmış değiliz, güç bir şey diyemem. Esasen bu mesele üstünde kısa bir 

zamanda harekete geçmeyi de mümkün görmüyorum. Fakat Şarkta bir üniversitenin 

yapılması zaruridir. Bu insana ilk bakışta bir hayal gibi gelir. Ne yapalım ki 

hakikatleri hayaller doğuruyor. Arkadaşımın izahından anlayabildiğim ikinci nevi 

üniversite bu nevinden bir şey mi bilmiyorum. Anladığım kadarına göre bizim 

memleketimiz henüz büyük şehirler dışında üniversite tahsili verecek müesseseleri ne 

                                                           
841 Ulus, 14 İkinciteşrin/Kasım 1937. 
842 Soyak, a.g.e., 483. 
843 Cumhuriyet ve Üniversitelerimiz, Ankara, 1999, 7. 
844 TBMM ZC. VII/2, İ. 28, (26.5.1943) 251. 
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besleyebilecek haldedir, ne de böyle bir üniversiteyi kurmak mümkündür. Şehir içi 

olduğu halde bunların kurulmaları hususunda çektiğimiz sıkıntıları hep biliyorsunuz.” 

Hasan Ali Yücel, Şarkta bir üniversitenin kurulmasından yana olduğunu dile getirmiş 

olsa da bu yerin Van mı yoksa başka bir yer mi olacağı konusunda net bir bilgi 

vermemiştir. Ayrıca ekonomik şartlardan dolayı meselenin kısa bir süre zarfında da 

halledilemeyeceğini vurgulamıştır.  

Bunun yanı sıra 1942 yılında Üniversite Haftasının, Van’da yapılmasına karar 

verilmiştir. Bir önceki toplantıya katılan Maarif Vekili Hasan Ali Yücel heyetle 

beraber toplantıya katılmak istediğini İstanbul Üniversitesi Rektörüne bildirmiştir845. 

Ayrıca toplantının temmuz ayı ortalarında yapılması öngörülmüştür. Bununla beraber 

1944 yılında da Üniversite Haftasının açılışının Van’da yapılmasına karar verilmiş ve 

bu bağlamda İstanbul Üniversitesi Rektörü Tevfik Sağlam’ın başkanlığında 12 kişilik 

bir heyet 6 Ağustos 1944 yılında Van’a gelmiştir. Erzurum’dan tayyare ile gelen heyet 

Van ve Ahlat’ta tetkiklerde bulunarak 12 Ağustos 1944 yılında şehirden ayrılmıştır846. 

Ancak hem 1942 hem de 1944 yıllarında gerçekleştirilen üniversite haftaları Doğu 

Üniversitesinin kurulması anlamında Van’a bir katkı sağlamamıştır. Özellikle bu 

dönemde Türkiye savaşa fiili olarak girmese de II. Dünya Savaşı’ndan dolayı bütçenin 

büyük bir kısmını savunmaya ayırdığından üniversite için gerekli finansman kaynağı 

ayıramamış, bu durum da çalışmaları olumsuz etkilemiştir.  

1946 yılında kurulan DP’nin parti tüzük ve programında yükseköğretim ve 

Doğu Üniversitesi ile ilgili şu maddelere yer verilmiştir847: 

Madde 38: Yükseköğretim meselesinde keyfiyete önem verilmesi lüzumuna 

kaniiyiz. Bütün yükseköğretim kurullarımızın bu esasa göre takviyesini ve garptaki 

benzerleri seviyesine eriştirilmesini istiyoruz. Üniversiteler, ilim ve idari muhtariyete 

sahip olmalıdırlar. Muhtelif ilim şubelerinde çalışmak üzere, üniversite içinde 

Araştırma Enstitüleri kurulmasını, memlekete ait araştırmalara önem verilmesini 

istiyoruz. 

                                                           
845 Van, 6 Haziran 1942. 
846 Van, 12 Ağustos 1944. 
847 Demokrat Parti Tüzük ve Programı, Ankara, 1946, 26; Eroğul, a.g.e., 13; Cemil Koçak, İktidar ve 

Demokratlar-Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950), II, İstanbul, 2012, 51-

52; İskender Okudan, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Ankara, 2006, 8. 
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Madde 40: Doğu bölgesinde, her derece ve şubeden okulları ve nihayet Fakülte 

ve Enstitüleri ile bir kültür merkezi yaratmak lüzumuna inanıyoruz. 

DP’nin programından da anlaşılacağı gibi parti, üniversitelerin geliştirilmesini, 

araştırmalar için enstitülerin kurumasını ve bunlar yapılırken de üniversitelerin 

özerkliğinin korunması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Atatürk’ün de daha önce 

belirttiği gibi doğuda bütün teşekkülleriyle bir kültür merkezinin bu bağlamda da bir 

üniversitenin kurulmasını gereğini vurgulamıştır.   

Bununla beraber Atatürk’ün 1 Kasım 1937 yılında TBMM’deki konuşmasında 

geçen848, “modern bir kültür şehri yaratmak” sözünün Van’daki ilk merhaleleri ancak 

1948 yılında gerçekleştirilebilmiştir. Bu bağlamda da Van’da bir lise ve köy enstitüsü 

açılmıştır849. Bu durum havzadaki eğitim seviyesini arttırdığı gibi köy okullarındaki 

öğretmen ihtiyacının giderilmesi içinde önemli bir olanak sağlamıştır. 

Üniversite konusunda 17 Şubat 1950 yılında Van Milletvekili İbrahim Arvas, 

TBMM’deki konuşmasında850 “…Öteden beri Bakanım Bakan oldukça ve ben de 

Mebus bulundukça daima istediğim bir şey var, hiç vazgeçemeyeceğim bir şey var: 

Şark üniversitesi. (Van’da değil mi?) Tabiî merkezi Van’dır. Bunu Atatürk koymuş, 

daha ne soruyorsunuz? Merkezi Van’dır, Van olmasının büyük bir ehemmiyeti var. 

Memleketimize civar olan diğer memleketlere, biz kendi kültürümüzü buradan 

yayarsak asıl hedefe daha yakından varmış olacağız. Bu noktai nazara birçok 

arkadaşlarım iştirak etmiştir, bunun lüzumuna kani olmuşlardır. Yalnız bendeniz bir 

milletvekili sıfatıyla bu teklifi ileri sürüyorum.” sözleriyle meseleyi tekrar gündeme 

getirerek bu meselenin daima takipçisi olacağını vurgulamıştır. 

Bu konuda 1 Kasım 1950 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar da TBMM’deki 

açılış konuşmasında Atatürk’ün 1937 yılındaki Doğu Üniversitesi için söylediği 

sözleri aktararak devamındaki851 “Bugünkü iktidarın da, programına alarak kendisine 

mal ettiği bu görüş, bir mütalâa ilâvesine lüzum göstermeyecek kadar vazıhtır. 

Vaktiyle, bu nutku müteakip Millî Eğitim Bakanı tarafından Van havalisinde tetkikata 

                                                           
848 TBMM ZC. V/20, İ. 1, (1.11.1937) 7. 
849 Van Sesi, 23 Eylül 1948; Milli Eğitim Meslek, Teknik ve Yüksek Öğretim İstatistikleri 1948-1949, 8. 
850 TBMM TD. VIII/24, B. 49, (17.2.1950) 817. 
851 TBMM TD. IX/2, B. 1, (1.11.1950) 5; Milliyet, 13 Aralık 1950; Bayar, Başvekilim…, 116; Burçak, 

a.g.e., 149-150. 
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da girişilmişti. Eğitim işlerinde diğer mahallere nispetle daha geri kalmış olan doğu 

bölgemizde böyle bir irfan müessesesinin kurulması için bütün müşkülât iktiham 

olunmalı ve önümüzdeki bütçe yılında işe başlanmalıdır.” sözleriyle hükümetin 

konuyla ilgili tutumunu belirterek konunun yeniden ele alınacağını bildirmiştir.  

Yine dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin 1950 yılında TBMM’deki 

konuşmasındaki852 “Maarif davasını, memleketin bütün davalarının temeli 

saymaktayız. Maarif davasının ne kadar kısa sürede ve en güzel bir şekilde 

halledebilirsek memleket davalarının halli yoluna girmiş olacağız… Sayın arkadaşlar, 

bir Doğu Üniversitesini açma zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir de. Dört milyon 

nüfuslu İsviçre'de 9 üniversite var. Yirmi iki milyon Türkiye'ye iki üniversite çok az. 

Biz de üçüncü Doğu Üniversitemiz için hemen hazırlığa geçmeliyiz.” sözleriyle eğitim 

meselesinin ne denli önemli olduğunu ve bir an önce çalışmalara başlanması 

gerektiğini vurgulamıştır. 

Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri başka bir konuşmasında da853  üniversitelerin 

memleketin kalkınmasında büyük rol oynayacağını ancak üniversitelerin 

sorumluluğunun ağır olduğunu ifade etmiş, yükseköğretimle ilgili konunun ne denli 

zor olduğuna dikkat çekmiştir. 

Bunların yanı sıra Adnan Menderes de 1951 yılında hükümet programında 

Doğu Üniversitesi ile alakalı854 “Doğuda bir üniversitenin temeli atılacaktır. Umumi 

terbiyemizde millî ve insani hedefleri gözden kaçırmadan ilmî ve pedagojik esaslara 

göre karakter şahsiyet ve maneviyat gelişmesine ehemmiyet vereceğiz.” sözleriyle 

üniversite meselesine ne kadar önem verdiğini ortaya koymuştur. 

Böylece DP’nin iktidarıyla beraber Doğu Üniversitesini kurma çalışmaları 

yeniden başlamış855 ve bu bağlamda da üniversitenin kurulacak yerini tespit etmek için 

bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir. Bunun için İstanbul Teknik, İstanbul ve 

Ankara Üniversitelerinden 5’er kişiden oluşan 15 kişilik bir heyet oluşturulmuştur. Bu 

heyet 27 Temmuz 1951 yılında Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığınca tertip edilen ve 

Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin de katıldığı toplantı sonrası çalışmalara 

                                                           
852 TBMM TD. IX/2, B. 5, (13.11.1950) 56; Cumhuriyet, 5 Kasım 1950; Yeni Sabah, 6 Kasım 1950. 
853 Vatan, 26 Ekim 1950. 
854 TBMM TD. IX/6, B. 58, (30.3.1951) 65. 
855 Cumhuriyet, 4 Ağustos 1951. 
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başlamışlardır. Bu konuyla ilgili birçok meselenin istişare edildiği toplantının 

sonrasında mahalli müşahedelerde bulunularak yeterli bilgi edinilmedikçe doğru bir 

karara varılmayacağı konusunda fikir birliğine varılmış ve üniversitenin kurulması 

düşünülen bölgeleri inceleme gezisi düzenlenmesine karar verilmiştir856. Ayrıca bu 

dönemde Doğu Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında kullanılmak üzere Milli Eğitim 

bütçesinden 50.000 lira ödenek ayrılmıştır857.   

Bunun üzerine 1951 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Milli Eğitim Bakanı 

Tevfik İleri, milletvekilleri ile 12 Profesörden oluşan ilim kurmay heyeti özel bir askeri 

uçakla Van’a gelmişlerdir. Büyük bir coşkuyla karşılanan heyet Van’da, Ahlat’ta, 

Erciş’te, Gevaş’ta, Tatvan’da ve Tuğ’da incelemelerde bulunmuşlardır858.  

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Van’da Şark Üniversitesi ile ilgili nutkundaki859 

“Büyük Atatürk, Şarkın ilerlemesini ve memleketin ilerlemesini esas ittihaz ettiği 

içindir ki, sırf kendi arzusu ve idareleriyle bu bölgede bir üniversite kurma fikrini ileri 

sürmüştür. Biz onun bu fikrine tesahup ediyoruz. Demokrat Parti, Şarkta bir üniversite 

kurmak ve medeniyete burada ileri bir hız vermek esasını programına almıştır. Millet 

de bunu tasvip ettiği için kendisine itimadını görmüştür. Bugünkü hükümet milletin bu 

umumi tasvibi karşısında bu meseleyi ciddiyetle ele almak zaruretindedir. Üniversite, 

doğunun kalkınması için bir cüz ve vasıtalardan değil esas temelidir. Bu üniversite 

nerede kurulacak? Nasıl yapılacak? Memleketimizin irfanını temsil eden güzide 

profesörlerimiz, muhterem hocalarımız bunu tetkik edip en iyi şekilde bulacak ve ifade 

edeceklerdir.” sözleriyle meselenin hükümet tarafından ciddiyetle ele alındığını, bu 

bağlamda da özellikle bir heyet oluşturularak en doğru kararın verilmesi için 

çalışıldığını vurgulamıştır.  

Doğuda gerçekleştirdiği seyahatten sonra Cumhurbaşkanı Celal Bayar konuyla 

ilgili TBMM’de yaptığı konuşmada şunları söylemiştir860: “Memleketin doğu 

bölgesinde bir üniversitenin kurulması fikri, geçen sene Büyük Millet Meclisince kabul 

olunmuş; tetkikler için bütçeye bir miktar ödenek konmuştu. Üç üniversitemizin 

                                                           
856 TBMM TD. IX/13, B. 49, (27.2.1952) 985; Zafer, 13 Ağustos 1951; Doğu Üniversitesi…, 4-6; 

Okudan, a.g.e., 44.  
857 TBMM TD. IX/5, B. 51, (25.2.1951) 816. 
858 Cumhuriyet, 4 Ağustos 1951; Son Posta, 4 Ağustos 1951; Akşam, 4 Ağustos 1951; Burçak, a.g.e., 

150.  
859 Son Posta, 5 Ağustos 1951; Zafer, 5 Ağustos 1951; Milliyet, 5 Ağustos 1951.  
860 TBMM TD. IX/10, B. 1, (1.11.1951) 6. 
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profesörlerinden mürekkep bir ilim heyeti, bu hususta gerekli incelemeler yapmıştır. 

Heyetin beklenen raporu alınıp tetkik olunduktan sonra, lüzumlu kanun tasarıları 

Yüksek Meclise sunulacaktır.” 

Heyet, Van’daki tetkiklerinden sonra Diyarbakır’da, Elazığ’da ve Erzurum’da 

da incelemelerde bulunarak Ankara ve İstanbul’a dönmüşlerdir861. Heyetin konuyla 

ilgili ilk mütalaasında bir bölgede üniversite kurularak doğunun kalkınmasının 

sağlanamayacağı bu sebeple ilk olarak üniversitenin çekirdeğini oluşturmak 

bağlamında bölgenin farklı yerlerinde Araştırma Enstitülerinin kurulması gerektiği 

yönünde olmuştur862. Çalışmaların tamamlanmasından sonra heyet, konu hakkında 

mütalaasını rapor halinde hükümete sunmuştur. Bölgenin iklim, coğrafya, sağlık, 

tarım, hayvancılık, ormancılık, yeraltı, yerüstü kaynakları ve iktisadi durumları ile 

ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlanmıştır. Raporda863;  

1) Kurulacak üniversite, yeni bir ilim merkezini teşkil etmekle beraber Doğu 

Anadolu’nun milli, içtimai ve iktisadi kalkınmasına da hizmet etmelidir. 

2) Fırat-Murat vadisinden başlayarak Van Gölü sahillerine kadar uzanan orta 

bölge üniversite için salim ve müsait görülmüştür. 

3) Doğu Anadolu’da iktisadi ve içtimai hayatı geliştirmek için tüm fakültelerin 

tek bir merkezde değil farklı vilayetlerde kuruması, bu bağlamda da Van’da 

İdari Teşkilat (Rektörlük) ve Edebiyat Fakültesi, Elazığ’da Fen ve Tarım 

Fakültesi ile Erzurum ve Diyarbakır’da da tarım ve hayvancılığı destekleyecek 

araştırma istasyonlarının kuruması öngörülmüştür. 

Özellikle raporda kurulacak olan üniversitenin bölgenin kalkınmasında 

oynayacağı milli ve iktisadi önemi üzerinde durulurken tek bir merkezde değil farklı 

vilayetlerde şubeler halinde kurulmasıyla farklı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. 

Bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 1 Kasım 1952 yılında 

Meclis açılış konuşmasındaki864 “Geçen senelerdeki maruzatım arasında, doğuda bir 

üniversitenin tesisi lüzumuna, ben de temas etmiştim. Yüksek Meclisinizce kabul 

buyurulan ödenekle, mütehassıs bir ilim heyetine, icap eden tetkikler yaptırılmış ve 

                                                           
861 Doğu Üniversitesi…, 8. 
862 Cumhuriyet, 10 Ağustos 1951. 
863 Milliyet, 24 Ekim 1951; Doğu Üniversitesi…, 85-86; Burçak, a.g.e., 152; Okudan, a.g.e., 44.  
864 TBMM TD. IX/17, B. 1, (1.11.1952) 8; Zafer, 2 Kasım 1952. 
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neticede: Doğuda bir üniversite kurulması için lazım gelen şartların mevcut olduğu ve 

böyle bir müessesenin doğunun içtimai seviyesinin yükselmesine, maddi ve manevi 

bakımdan kalkınmasına hizmet edeceği kanaati teyit edilmiştir. Müstakbel Doğu 

Üniversitesinin kuruluş kanunu tasarısı, hazırlanarak yüksek tasvibinize arz 

olunmuştur.” sözleriyle 1950 yılından 1952 yılına kadar konuyla ilgili yaşanan 

gelişmeleri aktarmıştır.  

Bu arada TBMM’de 25 Şubat 1953 tarih ve 6059 sayılı “Doğu Üniversitesi 

Kuruluş Hazırlıkları Hakkında Kanun” kabul edilmiştir. Bu kanuna göre865; 

1) Doğu vilayetlerinde bir üniversite kurulmak üzere zaruri enstitü, 

yüksekokul, okul ve kurumları tesis için gerekli muameleleri yapmaya Milli 

Eğitim Vekili yetkilidir. 

2) Milli Eğitim Vekâleti mensupları hariç, Doğu Üniversitesinin kuruluş 

hazırlıklarında çalıştırılacak üniversiteler mensuplarıyla maaşlı veya ücretli 

Devlet memurlarına ve memur olmayan mütehassıs şahıslara bu mesailerine 

karşılık olarak İcra Vekilleri Heyetince tespit edilecek miktarlarda ücret 

vermeye Milli Eğitim Vekili yetkilidir. Bu ücretler Üniversiteler Kanununa 

göre öğretim üyelerine verilen tazminata halel getirmez. 

3) Milli Eğitim Vekâletince Doğu Üniversitesi için lüzumlu olduğu belirtilecek 

Devlete ait gayrimenkuller İcra Vekilleri Heyeti kararıyla birinci maddede 

yazılı kurumların çalışmalarına tahsis olunur. 

4) Milli Eğitim Vekâleti, Doğu Üniversitesi adına her türlü bağış ve vasiyet 

kabulüne yetkilidir. Bu çeşit bağış, vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Bunun yanı sıra 1953 bütçe görüşmelerinde Doğu Üniversitesi için sistemli bir 

plan yapılması ve İstanbul ile Ankara Üniversitelerine gerekli kadroların verilerek yeni 

kurulacak üniversitenin ihtiyacına göre doçent ve profesör yetiştirilmesi ile merkez 

kurulu ve hazırlık bürosunun kurulmasına karar verilmiştir866. Ayrıca yeni üniversite 

                                                           
865 TBMM TD. IX/20, B. 53, (25.2.1953) 1022-1023; Okudan, a.g.e., 45. 
866 BCA. 30.18.1.2.133.67.15; TBMM TD. IX/20, B. 52, (24.2.1953) S. Sayısı 92 [35]; Milliyet, 19 

Mayıs 1953. 
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için 1.000.000 lira tahsisat konmuştur867. Özellikle üniversite için kadro hazırlıklarına 

girişilmesi ve ödenek ayrılması konuya verilen önemi ve ciddiyeti göstermektedir.  

Üniversite Heyeti, 1953 yılında Doğu Anadolu’da yeniden incelemelerde 

bulunmaya başlamış868 ve bu bağlamda Sivas, Bingöl, Urfa, Ağrı, Siirt, Muş, 

Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kars,869 Van ve Erciş’te incelemelerde bulunmuştur870. 

Bu incelemeler sonrası heyetin, 27 Ağustos 1953 yılında Maarif Vekilinin 

Başkanlığında yapacağı bir toplantı ile nihai karara varılması kararlaştırılmıştır871. Bu 

toplantıda üniversitenin Van’da kurulması kararlaştırılmış872 ve bu bağlamda 

üniversite tesislerinin yer tespiti için Prof. Abdullah Türkmen, Prof. Celal Tarıman, 

Prof. Besim Darkot ve Yüksek Öğretim Tedrisat Umum Müdürü Osman Faruk’tan 

oluşan dört kişilik bir heyet Van’a gelmişlerdir873. Heyetin çalışmaları sonrasında 

üniversite tesisleri için yer tespiti yapılmış ve istimlak için de onay verilmiştir874. 

Böylece Van’da istimlak çalışmaları başlamıştır875.   

Doğu’da kurulacak üniversite için alanan kararları Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar, 1 Kasım 1953 yılında TBMM’nin açılış konuşmasındaki876 “Diğer taraftan, 

doğuda bir üniversitenin kurulması için yapılan hazırlıklar tamamlanmış; Doğu 

Anadolu’yu, büyük bir medeniyet eserine kavuşturacak olan bu müessese tesis ve inşa 

safhasına girmiştir. Bu yeni Üniversitenin Veteriner ve Güzel Sanatlar Fakülte ve 

Enstitüleri, Erzurum’da, Sosyal İlimler Fakülte ve Enstitüleri Van’da, Mühendis 

Koleji Diyarbakır’da, Jeoloji, Biyoloji, Ziraat ve Orman Fakülte ve Enstitüleri, 

Elâzığ’da açılacaktır. Bu büyük ve yeni kültür müessesemize, yeni Türkiye’nin ve 

inkılâpların kurucusu büyük şahsiyetin ismine izafetle ‘Atatürk Üniversitesi’ adını 

                                                           
867 TBMM TD. IX/20, B. 53, (25.2.1953) 965; Ayrıca bazı kaynaklarda bu tahsilatın 2 milyon lira 

olduğu söylenmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Van Sesi, 2 Mart 1953.) 
868 Van Sesi, 6 Temmuz 1953. 
869 Van Sesi, 1 Ağustos 1953; Burçak, a.g.e., 153. 
870 Van Postası, 15 Ağustos 1953; Van Sesi, 15 Ağustos 1953.  
871 Van Sesi, 25 Ağustos 1953. 
872 Bu karar 1952 yılında hazırlanan Doğu Üniversitesi Hakkında Rapor doğrultusunda alınmış olup bu 

bağlamda üniversitenin Van, Elazığ, Diyarbakır ve Erzurum’da şubeler halinde kurulmasına karar 

verilmiştir.  
873 Van Sesi, 18 Eylül 1953. 
874 Van Sesi, 28 Eylül 1953. 
875 Van Sesi, 18 Haziran 1954; Ancak 1954 yılına gelindiğinde komisyonca belirlenen arazi istimlak 

bedellerine bazı vatandaşların itirazı sonrasında istimlak çalışmaları tamamlanamamıştır. Bu durum 

üniversite kurulum çalışmalarının gecikmesine ve yeniden tetkikler sonrasında Van’da kurulamamasına 

neden olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Van Sesi, 18 Haziran 1954.) 
876 TBMM TD. IX/25, B. 1, (1.11.1953) 6. 



171 
 

vermeyi uygun bulurum.” sözleriyle yeni üniversitenin adını (Atatürk Üniversitesi), 

nasıl ve nerelerde kurulacağını meclis kürsüsünden tüm ülkeye bildirmiştir.  

  27 Ocak 1954 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Amerika’ya bir ziyaret 

gerçekleştirmiştir877. Bu ziyaret esnasında Princeton Üniversitesi Başkanı Dr. Harold 

Dodds tarafından Cumhurbaşkanı adına verilen öğle yemeğinden Celal Bayar, Birleşik 

Amerikan hükümetinden resmen doğuda kurulacak olan Atatürk Üniversitesi’nin 

Amerikan usullerine göre kurulmasına yardım etmek üzere bir eğitim mütehassısının 

gönderilmesini istemiştir878. Böylece modern ve gelişmiş bir eğitim sistemi örnek 

alınmaya çalışılmıştır.   

Bu arada TBMM’de 10 Mart 1954 tarih ve 6373 sayılı “Doğu Vilayetlerinde 

Kurulacak (Atatürk Üniversitesi) İnşaatı İçin Gelecek Yıllara Sâri Taahhütlere 

Girişilmesi hakkında Kanun” kabul edilmiştir. Bu kanuna göre879;  

1) 25 Şubat 1953 tarihli ve 6059 sayılı Kanunla doğu vilâyetlerimizde 

kurulmasına mezuniyet verilmiş olan üniversiteye (Atatürk Üniversitesi) adı 

verilmiştir. 

2) Atatürk Üniversitesi’nin bilumum inşaat ve tesisatı için yıllık ödeme miktarı 

(12) milyon lirayı geçmemek üzere (60) milyon liraya kadar gelecek yıllara 

sâri taahhütlere girişmeye Nafıa Vekili ve faizleri ile birlikte (30) milyon lirayı 

geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili salahiyetlidir. Bu taahhütlerin 

gerektirdiği tahsisat her yıl Nafıa Vekâleti Bütçesinde hususi bir fasla konulur. 

Bu kanunla üniversitenin adı kesinleştiği gibi kuruluş için gerekli olan mali 

kaynaklar da sağlanmaya çalışılmıştır. 

1954 yılında kurulacak olan üniversite ile yakından ilgilenen Maarif Vekili 

Celal Yardımcı bu maksatla Amerika’ya bir seyahat gerçekleştirmiştir. Özellikle 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Amerika ziyareti esnasında Nabraska eyaletinin 

Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine benzetmesinin de etkisiyle Nabraska Üniversitesini 

ziyaret etmiştir. Bu ziyarette Amerika üniversitelerinin yakın ve uzak memleketlerle 

                                                           
877 Akşam, 28 Ocak 1954; Burçak, a.g.e., 184; Yücel, Demokrat…, 103.  
878 Akşam, 31 Ocak 1954; Van Postası, 15 Şubat 1954. 
879 TBMM TD. IX/29, İ. 63, (10.3.1954) 614, S. Sayısı 211[1-5]. 
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çok alışık olduğu bir işbirliği planı üzerinde ehemmiyetle durulmuştur880. Bu 

gelişmeler üzerine Nebraska Üniversitesi’nden işbirliği kapsamında bir heyet Atatürk 

Üniversitesi için tetkiklerde bulunmak üzere ülkemize gelmiş ve Maarif Vekili Celal 

Yardımcı’yı makamında ziyaret ederek Atatürk Üniversitesi ile ilgili çalışmalara 

başlamışlardır881.  

Bu bağlamda 1954 yılında Amerika’nın Nabraska Üniversitesi ile Türk 

Üniversitelerinden oluşan 8 kişilik bir heyet bölgede yeniden tetkiklerde 

bulunmuştur882. Prof. W. V. Lambert, Prof. Carl Olson, Raoy M. Green, Dr. Knute O. 

Broady, Prof. Albin T. Anderson, Maarif Vekâleti Talim Terbiye Üyesi Nusret 

Köymen, Bayındırlık ve Ziraat Vekâletinden Umum Müdürleri ile kurulacak olan yeni 

Atatürk Üniversitesi’nin İcra Kurulu Üyesi Prof. Celal Tarıman ve Genel Sekteri Prof. 

Abdullah Türkmen’den oluşan heyet 3 Ekim 1954 yılında Van ve Gevaş’ta 

incelemelerde bulunmuştur. Bu incelemeler sırasında Van’ın üniversiteye olan ihtiyaç 

ve isteklerini iktisadi ve kültürel sahada inkişafı ve kalkınması lazım gelen bu bölgenin 

üniversiteye kavuşmasıyla hayatında bir inkılap olabileceğini belirtmişlerdir. Bu 

gelişmeler üzerine Prof. W. V. Lambert, heyet adına verilen akşam yemeğinde 

tetkikler esnasındaki izlenim ve duygularını şu sözleriyle ifade etmiştir883: “Van’a 

girerken sokaklarda gördüğümüz çocuklar dikkatimizi çekti. Onların yüzlerinde 

gördüğümüz zekâ, canlılık bizleri cidden mütehassıs etti. Van’da ilk anda üzerimizde 

hâsıl olan bu güzel tesir bütün gün yaptığımız temaslarla büsbütün arttı… Ben de 

sizinle hem fikirim ki Van bölgesi, hakikaten çok zengin ve tükenmez imkânlara 

maliktir. Biz, Amerikan dostlarınız size bu hususta bir yardım edebilirsek çok 

bahtiyarız.” Van’daki çalışmalarını tamamlayan heyet buradan önce Diyarbakır’a 

oradan da Erzurum’a geçerek tetkiklerde bulunmuşlardır884. Bu bağlamda Prof. W. V. 

Lambert, Erzurum’da yaptığı konuşmasında doğu halkının üniversite konusunda 

heyecanlı ve haklı isteklerinin olduğunu, üniversitelerin Amerika’da da halkın talep 

ve teşebbüsleri doğrultusunda meydana geldiğini, Amerika’da yaklaşık doksan senede 

                                                           
880 Milliyet, 13 Eylül 1954; Hıfzırrahman Raşit Öymen, “Yeni Üniversitelerimiz”, Eğitim Hareketleri 

Dergisi, 1, 3, Mart 1955, 6.  
881 Zafer, 1 Ekim 1954; Van Sesi, 1 Ekim 1954; Van Postası, 9 Ekim 1954. 
882 Van Sesi, 1 Ekim 1954; Van Postası, 2 Ekim 1954. 
883 Van Sesi, 4 Ekim 1954. 
884 Van Postası, 5 Ekim 1954; Van Sesi, 14 Ekim 1954. 
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tekâmül eden üniversitelerinin Türkiye’de çok kısa bir zaman diliminde 

tamamlanabileceğini belirtmiştir885. 

Doğudaki incelemeleri tamamlayan heyet Ankara’ya dönmüştür. Burada Milli 

Eğitim Bakanı’nın başkanlığında bir toplantı yapılması kararlaştırılmış ve bu 

toplantıda varılacak sonuca göre derhal işe başlanması öngörülmüştür886. Yapılan 

toplantıda heyet tarafından hazırlanan rapor üzerindeki tetkikler tamamlanarak bütün 

hazırlık safhaları gözden geçirilmiş ve 23 Nisan Hâkimiyeti Milliye Bayramında 

üniversitenin temellerinin atılmasına karar verilmiştir. Milli Eğitim Bakanı Celal 

Yardımcı toplantı sonrasında şu açıklamayı yapmıştır887; “Nabraska heyeti ile ikili bir 

anlaşma içerisinde çalışmalarımızı sona erdirmiş bulunuyoruz. Hazırlanan rapor 

gereğince, fiilen harekete geçilmek üzere Amerika’dan bu ay içerisinde terbiyeci, 

ziraatçı, eğitim teşkilatçısı ve üniversite kamp mimarı olmak üzere bir heyet Ankara’ya 

gelecek, buna dört kişilik mütehassıs bir heyetimiz katılarak Üniversitenin kurulacağı 

mahalde proje, plan, park, ağaçlandırma mevzularını etüt edecektir.”  Ayrıca toplantı 

sonrasında üniversitenin Van, Elazığ, Diyarbakır ve Erzurum vilayetlerinden 

hangisinde kurulacağını hükümetin daha sonra ilan edeceği bildirilmiştir. 

Başvekil Adnan Menderes de Van, Elazığ, Diyarbakır ve Erzurum’da çeşitli 

incelemelerde bulunmuştur888. Bu durum hükümet nezdinde konunun üzerinde ne 

denli hassasiyetle durulduğunu göstermektedir.  

Doğunun içtimai, iktisadi, kültürel ve teknik açılardan kalkınmasında önemli 

bir rol oynayacak olan üniversitesinin kuruluşuna ait hazırlık ve tetkikler yapıldığı 

sırada Amerikan Harici Faaliyetler İdaresi’nin (FOA)889 teklifi ve tavassutu ile 1954 

senesinin sonlarında Atatürk Üniversitesi’nin tesisi konusunda Amerikan Nebraska 

Üniversitesi ile yeniden bir iş birliği kurulmuştur. Yapılan anlaşma sonrasında, 

Nebraska Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi’nin kuruluş safhası için memleketimize 4 

uzman göndermiş ve bunlar Türk ilim mütehassıslarıyla birlikte çalışmalara 

başlamışlardır. Yapılan çalışmalar sonunda kurulacak olan yeni üniversitesinin 

Amerikan Land Grant Üniversitesi tipinde kurulması uygun görülmüştür. Bu 

                                                           
885 Van Sesi, 14 Ekim 1954. 
886 Milliyet, 7 Ağustos 1954; Van Sesi, 20 Ekim 1954. 
887 Van Postası, 13 Kasım 1954. 
888 Zafer, 24 Eylül 1954; Hâkimiyet, 25 Eylül 1954; Demokrat, 26 Eylül 1954. 
889 Van Postası, 6 Nisan 1955. 
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üniversiteler özellikle halk üniversiteleri olup, halk tarafından tesis ve idare 

edilmektedir. Ayrıca üniversite, bilginin ve araştırmaların öğrencilere olduğu kadar 

üniversite dışında kalan vatandaşlara yayılması işi ile de meşgul olması 

öngörülmüştür890. 

Bunun yanı sıra FOA ile 1954 yılındaki anlaşmaya ek olarak 1955 yılında yeni 

bir anlaşma daha yapılmıştır. Bu anlaşma gereğince de, Nebraska Üniversitesi’nden 

yeni eğitim uzmanları Atatürk Üniversitesi projesinin geliştirilmesinde yardımcı 

olacak ve yeni üniversite için seçilecek 88 Türk ilim insanına kendi üniversitesinde 

eğitim kolaylığı sağlayacaktır891. Böylece yeni üniversitedeki hocaların yurt dışı 

eğitim alması öngörülmüştür. 

Atatürk Üniversite’nin özellikle yer tespitinde farklı illerin de tetkik edilmesi 

havza genelinde hoş karşılanmamıştır. Üniversitenin bir an evvel Atatürk’ün 1937 

yılındaki konuşmasında işaret ettiği Van Gölü sahilinde kurulması yönünde istekler 

yerel gazetelerde bu dönemde sıklıkla kaleme alınmıştır892. Özellikle 1955 yılının 

başlarında çıkan “Atatürk Üniversitesi’nin Van’da tesisinden vazgeçildiğine” dair 

haberler vilayet genelinde büyük üzüntüye sebep olmuş ve bunun üzerine halk, 

cumhurbaşkanına, hükümet makamlarına telgraflar çekerek durumun düzeltilmesi 

noktasında taleplerde bulunmuştur893. Bununla beraber üniversitenin Van’da 

kurulmaması durumunda merkezi bir nokta olan Diyarbakır’da kurulması için Van 

Milletvekilleri de dâhil olmak üzere Gaziantep, Maraş, Mardin, Muş, Bingöl, Bitlis, 

Hakkâri, Urfa ve Siirt Milletvekilleri ortak bir mazbata hazırlayıp meclise 

sunmuşlardır894. Ancak bu girişimden müspet bir netice alınamamıştır.  

Bunun yanı sıra 1955 yılı bütçe görüşmelerinde Atatürk Üniversitesi’nin her 

türlü masrafı için 4.000.000 lira ödenek ayrılmıştır895. 

1955 yılında heyet tarafından yapılan tetkikler sonrasında fakülteler arasında 

yaklaşık 200-300 km’lik bir mesafenin bulunmasının sakıncaları doğrultusunda 

hazırlanan rapor sonrasında üniversitenin bir bölgede kurulması yönünde fikir beyan 

                                                           
890 TBMM TD. IX/19, İ. 75, (31.5.1957) S. Sayısı 218[1-2]; Milliyet, 27 Nisan 1955. 
891 Van Postası, 6 Nisan 1955. 
892 Van Postası, 24 Haziran 1953; Van Sesi, 1 Ağustos 1953; Yeşil Bitlis, 11 Ekim 1954. 
893 Yeşil Bitlis, 20 Ocak 1955. 
894 Yeşil Bitlis, 12 Şubat 1955. 
895 TBMM TD. X/5, İ. 48, (24.2.1955) 642. 
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edilmiştir896. Heyet raporu da dikkate alınarak gerçekleştirilen 12 Mart 1955 yılındaki 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar Başkanlığındaki İcra Vekilleri Heyeti toplantısında diğer 

vilayetlerle irtibatı ve yol durumu ile nüfus yoğunluğu nazarı dikkate alınarak Atatürk 

Üniversitesi’nin Erzurum’da kurulmasına karar verilmiştir897. Böylece ilk etapta Van 

Gölü sahilinde kurulması planlanan üniversite, yapılan tetkikler sonrası Doğu Anadolu 

için en uygun görülen Erzurum’da kurulmuştur. Bu durum özelikle Van halkında 

büyük bir üzüntüye ve hayal kırıklığına sebep olmuştur. 

Atatürk Üniversitesi’nin Erzurum’a kurulmasına karar verildikten sonra ilk iş 

olarak arazi istimlaklarına başlanmıştır. Bu bağlamda 350 bin dönümlük arazi istimlak 

edilmiş ve istimlak bedeli olan 6.5 milyon liranın 3.5 milyon lirası sahiplerine 

ödenmiştir. Diğer taraftan Elazığ, Diyarbakır ve Van’da kurulacak olan Araştırma 

Enstitüleri için de arazi istimlakları gerçekleştirilmiş ve 3.5 milyon lira olan istimlak 

bedellerinin birkaç ay içerisinde ödenmesi öngörülmüştür898. Ayrıca 1956 yılı bütçe 

görüşmelerinde Atatürk Üniversitesi’nin her türlü masrafı için 3.000.000 lira ödenek 

ayrılmıştır899. 

21 Mayıs 1957 yılında Atatürk Üniversitesi’ne ait kanun layihası Büyük Millet 

Meclisine sunulmuştur900. Müzakereler sonrasında 31 Mayıs 1957 tarihinde 6990 

sayılı kanunla kabul edilmiştir. Bu kanuna göre901; 

Madde 1: Atatürk Üniversitesi Erzurum’da kurulmuştur. 

Madde 2: Atatürk Üniversitesi’nde Maarif Vekili tarafından seçilen altı azadan 

müteşekkil ‘Üniversite Müşavirler Heyeti’ adı altında bir organ kurulmuştur. 

Madde 3: Üniversite Müşavirler Heyeti azaları, Doğu Anadolu’nun ve 

Türkiye’nin kültürel, iktisadi ve meslekî hayat ve faaliyet sahalarını temsil eden 

kimseler arasından seçilirler.  

Madde 4: Atatürk Üniversitesi Rektörü Ord. Profesör veya profesörlerden 

Maarif Vekilinin göstereceği namzetler arasından İcra Vekilleri kararıyla beş yıllık bir 

müddet için tayin edilir. Müddeti biten rektör yeniden tayin olunabilir. 

                                                           
896 Vatan, 5 Şubat 1955. 
897 Akşam, 13 Mart 1955; Zafer, 13 Mart 1955; Van Postası, 15 Mart 1955; Burçak, a.g.e., 156. 
898 Bitlis, 21 Mart 1956; Van Sesi, 25 Şubat 1956. 
899 TBMM TD. X/10, İ. 45, (26.2.1956) 870. 
900 Van Sesi, 21 Mayıs 1957. 
901 TBMM TD. IX/19, İ. 75, (31.5.1957) S. Sayısı 218[1-2]. 
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Atatürk Üniversitesi’nin kuruluş kanunu mayıs ayında kabul edilmişse de 

temeli 23 Temmuz 1957 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan 

Menderes, Devlet Vekili Celal Yardımcı, Maarif Vekili Tevfik İleri, milletvekilleri, 

bütün üniversite rektör ve dekanları, ABD büyükelçisi, vilayetlerden gelen heyetler ve 

seksen bin kişinin katılımıyla atılmıştır902. Üniversitenin inşasına hızlı bir şekilde 

başlanmış ve özellikle fen, edebiyat ve ziraat fakültelerinin 1958-1959 ders dönemine 

yetiştirilmesine çalışılmıştır903.   

Yaklaşık 16 ay süren çalışmalar sonrasında 17 Kasım 1958 yılında 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Maarif Vekili Cemal 

Yardımcı, milletvekilleri, üniversite rektörleri ve bazı profesörler, civar vilayet 

valileri, generaller, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya büyükelçileri, 

Nabreska Üniversitesi heyeti ve halkın katılımıyla Atatürk Üniversitesi açılmıştır904. 

Edebiyat, Fen ve Ziraat Fakültelerinden teşekkül eden Atatürk Üniversitesi 19 Türk 

öğretim üyesi, 5 yabancı öğretim yardımcısı ve yaklaşık 300 öğrenci ile eğitim-öğretim 

hayatına başlamıştır905. Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşu DP iktidarının doğudaki en 

büyük kamu yatırımı olduğu gibi bölgenin eğitim açısından da en önemli yatırımıdır.  

Atatürk Üniversitesi’nin açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 

Atatürk’ün 1 Kasım 1937 yılındaki konuşmasına atıfta bulunarak kendisinin bu 

konuyla ilgili sarf ettiği mesaisini anlatmış ve kendisinden sonra meselenin yaklaşık 

on iki sene durduğunu belirtmiştir. Daha sonra DP’nin iktidarı ele almasını müteakip 

ilk meclis açılış nutkunda bu mevzuya temas ettiğini ve gerek TBMM’nin gerekse 

hükümetin Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmek için gösterdikleri azim ve gayretleri 

vurgulamıştır. Bununla beraber yaptırılan tetkikler ve alınan kararları dile getirdikten 

sonra Amerika’ya ve bilhassa Nabreska Üniversitesine yardımlarından dolayı teşekkür 

etmiştir. Celal Bayar konuşmasının devamında üniversitenin Fen, Edebiyat ve Ziraat 

Fakültelerinin hizmete girdiğini belirterek burada eğitim görecek olan öğrencilerin de 

yarın mühim vazifeler alacaklarını vurgulamıştır906.    

                                                           
902 Vatan, 24 Temmuz 1957; Zafer, 24 Temmuz 1957; Milliyet, 24 Temmuz 1957; Akşam, 24 Temmuz 

1957; Van Sesi, 24 Temmuz 1957. 
903 Bitlis, 10 Ağustos 1957. 
904 Cumhuriyet, 17 Kasım 1958; Milliyet, 17 Kasım 1958; Van Sesi, 17 Kasım 1958; İkinisan, 17 Kasım 

1958; Burçak, a.g.e., 156. 
905 Vatan, 16 Kasım 1958. 
906 Cumhuriyet, 18 Kasım 1958; Van Sesi, 18 Kasım 1958; İkinisan, 18 Kasım 1958.  
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Atatürk’ün 1937 yılında işaret ettiği Van Gölü sahillerinin en güzel yerinde her 

şubeden ilkokulları ve üniversiteleriyle modern bir kültür şehri yaratma düşüncesi 

Van’da gerçekleşmemiştir. Bu durum vilayette büyük bir üzüntüye ve hayal kırıklığına 

sebep olmuştur. Özellikle Atatürk’ün vefatından sonra başlayan II. Dünya Savaşıyla 

beraber ülke savunması ön planda tutularak eğitimle genelde ilk ve orta öğretim 

bağlamında daha çok ilgilenilmiş ve üniversite çalışmaları daha geri plana atılmıştır. 

DP’nin iktidara gelmesiyle beraber bu konuda faaliyetleri başlanmışsa da tetkik 

çalışmaları oldukça uzun bir zaman dilimine yayılmıştır. Bu bağlamda Amerika’nın 

Nabraska Üniversitesi ile ortak iş birliğine gidilerek tetkikler hızlandırılmaya 

çalışılmıştır. Tetkikler, raporlar ve toplantılar sonrasında yer tespiti tamamlanarak 

üniversite inşasına başlanmış ve 1958 yılında tamamlanmıştır. Böylece Atatürk’ün 

doğuda bir üniversite kurma hayali 21 yıl sonra Erzurum’da gerçekleşmiştir.  

Atatürk Üniversitesi’nden sonra Van’da da bir üniversite kurulması için yerel 

girişimler başlatılmıştır. Bu bağlamda 1968 yılında “Van Üniversite ve Yüksekokulları 

Kurma ve Yaşatma Derneği” kurulmuştur. Dernek, Atatürk Üniversitesi’ne bağlı bir 

fakültenin Van’da açılması ve daha sonra ayrı bir üniversite şeklinde faaliyetlerine 

devam etmesi şeklinde çalışmalarda bulunmuştur. Bu bağlamda oluşturulan bir heyet 

1981 yılında Ankara’ya giderek Devlet Başkanı Kenan Evren’le görüşmüştür. Olumlu 

neticelenen görüşme sonrasında derneğe, Van’da bir üniversitenin kurulacağı müjdesi 

verilmiştir907. Müjdenin verildiği bu dönemde YÖK, 6 yeni üniversitenin açılmasını 

öngörmüştür908. Ayrıca 4 Kasım 1981 tarihinde 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu” 

çıkarılarak üniversitelerde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir909. Yaklaşık sekiz buçuk 

ay sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 karar sayısı ile “Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” çıkarılmıştır. Bu kararname ile 

Van’da “Yüzüncü Yıl Üniversitesi” adıyla bir üniversitenin kurulmasına karar 

verilmiştir. Bu maddeye göre910, 

Madde 33: Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 

                                                           
907 Cumhuriyet ve Üniversitelerimiz, 118. 
908 Cumhuriyet, 4 Ağustos 1981. 
909 MGK TD. C. 5, B. 80, (4.11.1981) 157. 
910 T.C. Resmi Gazete, 20 Temmuz 1982, No: 17760. 
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a) Atatürk Üniversitesi Van Fen-Edebiyat Fakültesinin adının ve bağlantısının 

değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat 

Fakültesi’nden;  

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Veteriner Fakültesi, Ziraat 

Fakültesi’nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen 

Bilimleri Enstitüsü’nden; 

d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Van Eğitim Enstitüsünün adının 

değiştirilmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu’ndan 

oluşur. 

Böylece 1982 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 3 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 

Yüksekokul ile kurulmuştur. Günümüzde 17 Fakülte, 5 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 

Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 43 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi911 ile 

ülkemizin ve Doğu Anadolu’nun önemli üniversitelerinden biridir.  

2.2. Kültür Alanında Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

2.2.1. Van Gölü Havzası’nda Kurulan Halkevleri  

2.2.1.1. Van Halkevine Yapılan Faaliyetler ve Harcamalar 

Van Gölü Havzası’nda ilk halkevi 23 Şubat 1932 tarihinde Van’da açılmış ve 

8 şube halinde faaliyet göstermiştir. Bunlar912;  

1. Dil, Tarih ve Edebiyat, 

2. Güzel Sanatlar, 

3. Temsil, 

4. Spor, 

5. Sosyal (İçtimai) Yardım, 

6. Halk Dershaneleri, 

7. Kütüphane ve Neşriyat, 

8. Köycülük şeklindedir. 

                                                           
911 https://www.yyu.edu.tr/Sayfalar.php?Id=7145&turu=harici&_dc=5be2ee6bcd105&uma=Tarih% 

C3%A7e [Erişim Tarihi: 20.03.2019]. 
912 BCA. 490.1.1005.880.3; Toker, DP’nin Altın Yılları…, 132. 

https://www.yyu.edu.tr/Sayfalar.php?Id=7145&turu=harici&_dc=5be2ee6bcd105&uma=Tarih%25
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Eski Türk Ocaklarının arsası üzerine kurulan binanın 4 odası ile geniş bir 

salonu bulunmaktadır. Halkevinin kuruluşundan 1934 yılının Ağustos ayı sonuna 

kadar Müştak Bey, Başkanlık görevini ifa etmiştir. Bu dönemde Müştak Bey, Van 

Halkevinin giderleri için Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) kâtibi umumi yüksek 

makamından 80 bin lira talepte bulunmuştur. Bunun üzerine CHF kâtibi umumisi 

konunun Birinci Umum Müfettişliği tarafından araştırılması istenmiştir. Umum 

Müfettişliği raporunda halkevine tahsis edilen 600 lira (hususi bütçeden 500, 

belediyeden 100) ile halkevinin ihtiyaçlarının karşılanmasının imkânsız olduğunu 

belirterek bu miktarın 1.500 liraya (hususi bütçeden 1.000, belediye 500) çıkarılmasını 

talep etmiştir. Ancak talep edilen bu bütçe Müştak Bey dönemine yetişmediğinden bu 

dönemde ekonomik anlamda yaşanmış sıkıntılar halkevi faaliyetlerini olumsuz 

etkileyerek Van gibi doğunun önemli bir merkezinde arzu edilen sosyal ve kültürel 

kalkınma gerçekleşmemiştir913. Bu bağlamda 1933 yılında 175 olan üye sayısı 1934 

yılında 93’e düşmüştür914. 

20 Eylül 1934 yılından itibaren Başkanlık görevine PTT Baş Müdürü olan 

Kenan Bey getirilmiştir. Bu dönemde Dil, Tarih ve Edebiyat Reisliğine İhtisas 

Mahkemesi Müddei Umumisi olan Öztunç Bey, Güzel Sanatlar Reisliğine İlk Tedrisat 

Müfettişi Reşit Bey, Teslim ve Spor Reisliklerine PTT Baş Müdürlük Makinisti Ali 

Bey, Sosyal Yardım, Halk Dershaneleri ve Kütüphane Reisliklerine Sabık Milletvekili 

Rıfat Bey ve Köycülük Reisliğine de PTT Baş Müdürü ve İdare Heyeti Reisi olan 

Kenan Bey görevlendirilmiştir915. Bir önceki dönemde bütçenin artırılması yönündeki 

talep kabul edilerek hususi bütçeden 1.000 lira, belediye bütçesinden de 500 lira 

ödenek sağlanmıştır. 1935 yılında Van Halkevi idare heyetince Varidat bütçesi hususi 

idareden 1.200 lira, belediyeden de 600 lira; masraf bütçesi ise halkevi giderleri 1.300 

lira, şube giderleri 500 lira olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin varidat kısmı 96 lira 

arttırılarak 1.896 lira, masraf kısmı da 95 lira artırılarak 1.895 lira olarak değiştirilerek 

kabul edilmiştir916. Bu dönemde ödeneğin arttırılmasıyla halkevinin gelir gider 

dengesi sağlanmıştır. 

                                                           
913 BCA. 490.1.973.769.2; BCA. 490.1.1005.880.3; BCA. 490.1.1532.232.1. 
914 Halkevlerinin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, Ankara, 1935, 136. 
915 BCA. 490.1.973.769.2. 
916 BCA. 490.1.1532.232.1. 
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Bunun yanı sıra 1935 yılının sonlarına doğru Van’da yeni bir halkevinin 

yapılması konusunda Bayındırlık Bakanlığı, Umum Müfettişliği ve valilik nezdinde 

görüş alış verişine başlanmıştır917. Bu durum Van halkevi idari heyetince yapılan 

toplantılarda da gündeme getirilerek özellikle tüm eksiklerin giderilmesi için yeni bir 

binanın yapılmasının elzem olduğu kararına varılmıştır. Bunun üzerine idari heyet 

tarafından yeni bir bina isteği CHP Genel Sekreterliğine 1936 yılının Ocak ayında 

bildirilmiştir918. Yapılan incelemeler sonrasında yeni binanın belediye civarında 

yapılmasına karar verilmiştir. Ancak yeni binanın projesi konusunda bazı pürüzler 

çıkmıştır. Özellikle bu gibi inşaatların sürekli yenilenemeyeceği ve bundan dolayı da 

daha sonraki senelerde de ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılması öngörülmüştür. 

Bu bağlamda binanın yapılması için 30.000 liralık tahsilat ilk önce iki yıl daha sonra 

da 10.000 liralık şekilde üç yıla yayılmıştır919. Bunun yanı sıra Van Belediye ve 

Halkevi binalarının inşaatında kullanılmak ve karşılığında aynı miktarda yün ve balık 

ihraç etmek şartıyla 1939 senesi sonuna kadar her sene 25.000 lira değerinde Sovyet 

memleketlerinden getirilecek kerestenin kontenjana bakılmadan alınmasına İcra 

Vekilleri heyetince 11 Haziran 1936 tarihinde karar verilmiştir920. Ayrıca Van’da tuğla 

imalatının olmaması sebebiyle Nafia Vekâleti tarafından halkevi inşaatında 

kullanılmak üzere 635 lira değerinde 120 bin tuğla siparişi verilmiştir921. Böylece yeni 

yapılacak halkevi binası için malzeme tedarikine başlanmıştır. 

Bununla beraber 1937 yılında Halkevi Başkanlığına seçilen Mustafa Noyan 

(Maarif Müdürü), İdari Heyetin muntazaman toplanmasını sağlamış ve beş olan şube 

sayısına Güzel Sanatlar şubesini de ekleyerek sayıyı altıya çıkarmıştır922. Ayrıca 17 

Mart 1937 yılında Dâhiliye Vekâletince doğu illerindeki halkevlerinin yapılması 

bağlamında Van Halkevi inşaatı için 20.000 lira ödenek Valiliğe gönderilmiştir923. 

Dâhiliye Vekâletince gönderilen bu paranın haricinde tahsisata ihtiyaç olması 

durumunda gerekli miktarın haziran bütçesiyle gönderileceği belirtilmiştir. Bununla 

beraber inşaatın keşif bedeli 50.391 lira 99 kuruş olarak tespit edilmiştir. Bunun 

                                                           
917 BCA. 490.1.1795.1277.1. 
918 BCA. 490.1.1532.232.1. 
919 BCA. 490.1.1795.1277.1. 
920 BCA. 30.18.1.2.65.50.5. 
921 BCA. 490.1.1795.1277.1. 
922 BCA. 490.1.1004.876.2. 
923 BCA. 30.10.79.523.6. 
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üzerine geri kalan 20.000 liranın mahallinde yapılacak yardımlarla temin edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Ancak 6 Mayıs 1937 yılındaki Dâhiliye Vekâletince gönderilen 

yazıda şehrin göl kenarındaki Zivistan bölgesine naklinin düşünüldüğü yönündeki yazı 

sonrası inşaat çalışmaları belli bir dönem sürüncemede kalmıştır. Daha sonra tekrar 

eski yerinde kurulması öngörülmüşse de bu sefer de Nafia Vekâletince 29.371 lira 45 

kuruş keşif bedeliyle eksiltmeye konulmuştur. Geri kalan 20.000 liranın 10 bin lirası 

parti tarafından 10 bin lirası da 1938 bütçesine eklenerek 50.000 liranın tamamlanması 

kararlaştırılmış, inşaat ihalesi de gerçekleştirilmiştir924. Ancak 1937 yılında 

Atatürk’ün Van Gölü sahillerinin en güzel yerinde bir üniversite kurulması yönündeki 

direktifi sonrasında925 Dâhiliye Vekâleti 15 Aralık 1937 yılında Birinci Umum 

Müfettişi Abidin Özmen’e bir yazı göndererek inşaatına başlanan yeni halkevinin 

çalışmalarının durdurulmasını istemiştir. 6 Ocak 1938 yılında Abidin Özmen, inşaatın 

ihale edildiğini ve müteahhitin gerekli tuğla, kum ve taş gibi malzemeyi temin ettiğini 

bildirmişse de vekâlet yine de inşaatın durdurulması yönündeki kararını 

yenilemiştir926. Bölgede üniversite kurulması yönündeki plan halkevi çalışmalarını 

olumsuz etkilediği gibi temin edilen malzemenin kısmen de olsa zayi olmasına neden 

olmuştur.  

Bu gelişmeler üzerine ihalenin feshi gündeme gelmiş ancak bu durum 

karşısında devletin büyük zarar edeceği anlaşılınca ihalenin feshinden vazgeçilmiştir. 

Bununla beraber üniversitenin ister Tatvan’da ister Ahlat’ta ister Van sahillerinde 

kurulsun, Van şehir merkezinin halkevine ihtiyacı olduğu yönündeki yazışmalar 

sonrasında 1 Nisan 1938 yılında inşaatın yeniden eski yerinde başlatılmasına karar 

verilmiştir. Ayrıca proje noktasında yaşanan sıkıntılardan sonra Nafia Vekâleti, Bitlis 

Halkevi projesinin aynen Van Halkevinde de uygulanmasına karar vermiştir. Bu yeni 

proje içinde 43.591 lira 99 kuruş keşif bedeli belirlenmiştir. Ayrıca 8 Ağustos 1938 

yılında inşaat masraflarına yardım olarak 10.000 lira gönderilmiştir. İnşaat 

çalışmalarına başlanmışsa da kasım ayının sonlarına doğru sadece halkevinin zemin 

temel duvarları yapılabilmiştir927.  

                                                           
924 BCA. 490.1.1795.1277.1. 
925 TBMM ZC. V/20, İ. 1, (1.11.1937) 7. 
926 BCA. 490.1.1795.1277.1. 
927 BCA. 490.1.1795.1277.1. 
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1938 yılının ortalarında yeniden başlayan çalışmalar yaklaşık 2 sene devam 

etmiş ve 1940 yılının Temmuz ve Haziran aylarında büyük çoğunluğuyla 

tamamlanmıştır.  Bir takım eksiklikleri bulunmasına rağmen yeni binaya taşınılmış ve 

eski halkevi binası da aylığı 75 liradan askeriyeye kiralanmıştır. Ancak 

noksanlıklardan dolayı halkevi hemen faaliyete geçememiş ve bu eksiklikler yıl boyu 

devam etmiştir928. Bundaki en önemli sebep 43.591 lira 99 kuruş929 olarak belirlenen 

bina daha sonra 46.591 lira 45 kuruşa çıkarılmışsa da ancak 39.040 lira tahsis 

edilebilmiştir. Geri kalan 7.500 lira ise ancak 1941 yılında gönderilebilmiştir930. 

Bununla beraber halkevinin inşaat masrafı belirlenen keşif tutarını da aşarak 51.082 

lira 36 kuruşu bulmuştur. Bu tutardan %1.1 münakaşa tenzilatı çıkarılarak 50.520 lira 

90 kuruşa indirilmiştir931. Böylece inşaat masrafları tahmin edilenden daha fazlaya mal 

olduğu gibi yeni binanın eksiklikleri giderilmeden binaya taşınılması da halkevi 

faaliyetlerinin durmasına sebep olmuştur.   

Bunların yanı sıra CHP Merkez Yönetim Kurulu 30 Eylül 1940 yılında yeni bir 

yönerge kabul ederek teşkilatın bulunmadığı yerlerdeki halkevleri ve halkodaları için 

bir denetleme mekanizması oluşturmuştur. Ekseriyetle doğu vilayetlerine yönelik olan 

bu düzenleme ile buralardaki teşkilatlanma eksikliğinin giderilmesine çalışılarak bu 

vilayetlere görevliler (denetleyici) atanmıştır932. Bu bağlamda 25-31 Ağustos 1941 

yılında CHP Bitlis Bölge Müfettişi olan Hasip Aytuna, Van Halkevinde incelemelerde 

bulunmuştur. İncelemeler sonrasında halkevi binasının hala tamamlanmadığı, 

şubelerdeki faaliyetlerin az yapıldığı bunun da sürekli olmadığı veya hiç yapılmadığı 

ve bu suretle de çalışmaların tatmin edici olmadığı belirtilmiştir933. Bu durum büyük 

çoğunlukla halkevi bütçesinin yeterli miktarda olmayışı ve var olan bütçenin de büyük 

bir kısmının yeni binanın eksikliklerinin giderilmesi için harcanmasından 

kaynaklanmaktadır.  

                                                           
928 BCA. 490.1.1795.1276.1; BCA. 490.1.1004.876.2; BCA. 490.1.1622.621.1. 
929 BCA. 490.1.1795.1277.1. 
930 BCA. 490.1.1004.876.2; BCA. 490.1.1795.1277.1. 
931 BCA. 490.1.1795.1277.1. 
932 Kardaş, a.g.e., 214. 
933 BCA. 490.1.1004.876.2. 
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Bu durum Van Halkevinin gelir ve giderlerini gösteren aşağıdaki tablolarda 

daha iyi anlaşılacaktır. 1940 ve 1941 yıllarında Van Halkevinin gelirleri tablo 61’deki 

gibi iken 1941 yılındaki giderleri tablo 62’deki gibidir934. 

1940 Yılı 1941 Yılı 

Gelirler TL Gelirler TL 

CHP Yardım --- CHP Yardım 9.063.83  

Hususi Muhasebeden Yardım 9.000  Hususi Muhasebeden Yardım 7.500  

Belediyeden Yardım 100  Belediyeden Yardım 1.000  

Çeşitli Gelirler 280.95  Çeşitli Gelirler  183.32  

Önceki Seneden Devir 2.075.05  Önceki Seneden Devir 116.68  

Toplam 11.456  Toplam 17.863.83  

         Tablo 65: 1940-1941 Yılları Arasında Van Halkevinin Gelirleri 

Giderler TL 

Yapı ve Onarım 10.863.83 

Döşeme ve Demirbaş 1.400 

Şubeler 

Dil-Edebiyat 150 

Güzel Sanatlar 850 

Temsil 150 

Spor 100 

Sosyal Yardım 100 

Halk Dershaneleri ve Kurslar 50 

Köycülük 100 

Kütüphanecilik ve Neşriyat 700 

Müze ve Tarih 200 

Toplam 14.663.83 

         Tablo 66: 1941 Yılında Van Halkevinin Giderleri 

Her iki tabloda dikkate alındığında gelir kısmında bir yıl arayla 6.407 lira fark 

olduğu görülmektedir. Bu farkın oluşmasında 1941 yılındaki CHP yardımı önemli bir 

rol oynamıştır. Yine belediyeye ait yardımın da 100 liradan 1.000 liraya çıkarılması 

bu farkın oluşmasına katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra giderler kısmının % 65’ini 

yapı, onarım ve demirbaş oluşturmaktadır. Tüm şube faaliyetleri için ise 2.400 lira ile 

% 15 pay ayrılmıştır. Bu durum şube çalışmalarının sürekliliği ve tatmin edici 

olmayışının temel sebebidir. 

1942 yılına gelindiğinde Van Halkevi 40.000 lira gibi büyük bir açık vermesine 

rağmen Vilayet Umumi Meclis’i tarafından 5.000 lira tahsilat ayırmıştır935. Yine aynı 

yıl halkevinin ihtiyaçlarına yardım maksadıyla CHP tarafından 1.000 lira 

                                                           
934 BCA. 490.1.1004.876.2; BCA. 490.1.1532.230.1. 
935 BCA. 490.1.1532.230.1. 
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gönderilmiştir936. Bu yardım özellikle askeriyeye kiralanan eski halkevi binasının 

tamirinde kullanılmak üzere gönderilmiştir937. Ancak gönderilen yardımlar halkevinin 

açığını karşılamadığından bu durum halkevi faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. 

Bununla beraber 1943 yılında Halkevi Başkanlığına Reşat Türksoy (Ortaokul 

Resim Öğretmeni) getirilmiştir938. Halkevinin eksiklikleri bu dönemde de devam etmiş 

ve halkevinde yapılan keşif sonrası tadilat için 15.233 lira 31 kuruşa ihtiyaç olduğu 

partiye bildirilmiştir. Bunun üzerine gerekli incelemeler yapılarak 5 Temmuz 1943 

yılında istenen meblağ gönderilmiştir. 1944 yılında da vuku bulan kasırga dolayısıyla 

halkevinin çatısı ve bacası zarara uğramıştır. Bu zararların tamiri için 183 lira 95 kuruş 

ve diğer tamir giderleri içinde 7.350 lira 34 kuruş yardım talebinde bulunulmuştur. 

Ancak tadilat işlerinin bir türlü bitmeyişi, tamir için gönderilen paraların farklı işler 

için kullanılması, yapılan tamirlere ait cetvellerin zamanında gönderilmeyişi gibi 

sebeplerden dolayı Reşat Türksoy başkanlık görevinden alınarak yerine Muzaffer 

Koçak getirilmiştir939. 

1944 yılında da vuku bulan kasırga sonrasında özellikle 11 Temmuz 1945 

yılında meydana gelen ve mütemadiyen 1946 yılının Mart ayına kadar devam eden 

depremler dolayısıyla Van Halkevi zarar görmüştür. Bunun üzerine tetkik 

incelemelerde bulunulmuş ve bu incelemeler sonrasında binanın çatı, kiriş ve 

kolonlarında çatlakların bulunduğu, bu suretle de binada toplantı ve faaliyet 

yürütülmesinin sakıncalı olduğu kanısına varılmıştır. Ayrıca askeriyeye kiralanan eski 

halkevi de bu depremlerden oldukça zarar görmüştür. Bu durum halkevi çalışmalarını 

olumsuz yönde etkilemiş ve faaliyetler durma noktasına gelmiştir940. Sadece 

halkevinde değil ara ara meydana gelen bu depremler Van’da büyük bir tahribata yol 

açmıştır. 22 Kasım 1945 yılında halkevinde Vali ve Belediye başkanlarının da katıldığı 

bir toplantıda, halk tarafından toplanan 1.000 liranın depremzedelere dağıtılmak üzere 

genel müfettişliğin emrine verildiği bildirilmiştir. Ayrıca Kızılay, Bayındırlık 

Bakanlığı, Birinci Genel Müfettişlik ile bazı il ve ilçelerden 180.000 lira, 100 m3 

                                                           
936 BCA. 490.1.1004.876.2. 
937 BCA. 490.1.1795.1276.1. 
938 Mehmet Pınar, “Doğu’da Unutulmuş Bir Kültür Ocağı: Van Halkevi”, Atatürk Dergisi, 2, 1, Temmuz 

2013, 7.  
939 BCA. 490.1.1795.1277.1. 
940 BCA. 490.1.1795.1277.1. 
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kereste, on ton çivi ve bin çadır gönderilmiştir941. Bu dönemde yaşanan afet olayları 

vilayet genelinde büyük maddi zararlara neden olduğu gibi halkevi faaliyetlerinin de 

belli bir süre durmasına sebep olmuştur.  

Bu dönemde bilhassa deprem dolayısıyla sonlanmış olan faaliyetlerin yeniden 

başlatılması bağlamında Halkevi Başkanı Muzaffer Koçak’ın CHP İl İdari Kurulu 

Başkanlığına getirilmesi üzerine boşalan halkevi başkanlığına Ziya Altaylı atanmıştır. 

Böylece Altaylı’nın göreve gelmesiyle beraber çalışmalar yeniden başlamış ve ilçe 

bazında halkodası çalışmalarına önem verilerek, 6 halkodası açılmıştır942. Bunlar 

Başkale, Çatak, Gürpınar, Çaldıran, Gevaş ve Muradiye’dir943. Bunun yanı sıra 1945 

yılından itibaren il bazında ve özellikle ilçe ve köylerde bir okuma-yazma seferberliği 

başlatılmıştır. Bu bağlamda 1946 yılında bu amaçla kullanmak üzere halkevi ve 

halkodaları çalışmaları için 1.500 lira tahsisat verilmiştir. Bu kursların 1 Ocak 1947 

yılında resmi olarak açılması kararlaştırılmıştır. Bu kurslar beş aylık iki devreden 

oluşturulmuş ve eğitim veren öğretmenlere de aylık 25 lira verilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca eğitim seferberliği bağlamında köy kadınlarına da gezici kurslarla sekiz veya 

dört aylık zaman dilimini kapsayacak sürelerde eğitim verilmiştir. Bu kurslar; Van ve 

Erciş Halkevi ile Başkale, Canik, Çaldıran, Çatak, Gürpınar, Gevaş, Muradiye ve 

Özalp’ta açılmıştır944. 1947 yılında ise merkeze bağlı Sıhke, İskele, Kalecik, Pertek ve 

Ala köyleri ile Halilağa ve Hafıziye (Şabaniye)945 mahallelerinde toplam yedi adet 

halkodası açılmıştır946. İl ve ilçelerdeki halkevi ve halkodası sayılarının arttırılmasıyla 

tüm vatandaşlara ulaşılmaya çalışıldığı gibi özellikle eğitim seferberliğinin 

başlatılmasıyla da toplumun kültür seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.  

1948 yılına gelindiğinde Van Halkevinin memur ve müstahdem ücretleri ile 

genel ihtiyaçlarının karşılanması için 1.000 lira ve özel saymanlık bütçesinden de 

2.400 lira ödenek gönderilmiştir. Fakat 1948 yılında vilayet genelindeki halkevleri ve 

halkodalarının toplam ihtiyacı olan 6.700 liradan sadece 3.400 lira gönderilmesi 

üzerine geri kalan 3.300 liradan en azından 1.500 lira gönderilmesi talep edilmiştir947. 

                                                           
941 BCA. 490.1.1586.471.1. 
942 BCA. 490.1.1049.1031.2. 
943 Pınar, “Doğu’da Unutulmuş Bir Kültür…”, 8. 
944 BCA. 490.1.1059.1069.1. 
945 BCA. 490.1.1532.232.1. 
946 XV. Yıldönümünde Halkevleri ve Halkodaları, Ankara, 1947, 18. 
947 BCA. 490.1.1532.232.1. 
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Bunun üzerine 23 Haziran 1948 yılında CHP Genel Sekreterliği, halkevi ve 

halkodalarının mahalli bir oluşum olduğunu ve gerekli parayı muhitlerinden ve 

çevrelerinden temin etmeleri gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca sayılarının beş bine 

yaklaşan bu kurumların tüm ihtiyacının merkezden karşılanamayacağını ve bunun da 

zaten imkânsız olduğu belirtilmiştir. Bu cihetle Van Halkevine ayrıca bir yardım 

gönderilmeyeceği vurgulanmıştır948.  

Merkezden yardım kesilmesine rağmen CHP il teşkilatları halkevlerine ve 

halkodalarına yardımda bulunmaya devam etmişlerdir. Bu bağlamda 1944-1949 yılları 

arasında CHP Van İl İdari Kurulunun vilayetteki halkevleri (Van ve Erciş) ve 

halkodalarına (Muradiye, Özalp, Başkale, Gevaş, Çatak, Çaldıran, Edremit, Gürpınar, 

Kalecik, Pertek, İskele, Sıhke, Alaköy, Halilağa, Şabaniye) yaptıkları yardım miktarı 

tablo 67’de yer aldığı gibidir949.  

Yıllar Halkevleri ve Halkodalarına Toplam Yardım Miktarı TL 

1944 350 

1945 300 

1946 500 

1947 12.755 

1948 6.700 

1949 16.000 

Tablo 67: 1944-1949 Yılları Arasında Van Halkevlerine ve Halkodalarına Yapılan 

Yardım 

Halkevlerinin ödenekleriyle ilgili yapılan bu düzenleme halkevleri ve 

halkodaları faaliyetleri olumsuz etkilemiştir. Öyle ki 1950 yılında Van Halkevi, 

memur, kâtip ve odacı maşları ile telefon ve elektrik borçları dahi ödeyemeyecek 

duruma gelmiştir. Bunun üzerine yaklaşık 1.217 lira 26 kuruş olan borcun 

ödenebilmesi için gerekli meblağ partiden talep edilmiş ve gönderilen bu parayla 

borçlar ödenmiştir. Ayrıca 1951 yılının Nisan ayında 300 lira ve Mayıs ayında da 100 

lira yardım gönderilmiştir950.  

Tek partili CHP iktidarı döneminde ilk kurulan halkevlerinden biri olan Van 

Halkevi kuruluşundan kısa bir süre sonra maddi sıkıntılar içine girmiştir. Bu durum 

ödeneklerin arttırılmasıyla belli bir dönem aşılsa da özellikle yeni bir binanın yapımı 

şube faaliyetlerini çoğu zaman olumsuz etkilemiştir. Öyle ki 1940-1945 yılları 

                                                           
948 BCA. 490.1.1532.232.1. 
949 BCA. 490.1.1532.231.1. 
950 BCA. 490.1.1532.232.1. 
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arasında gelir-gider dengesi bir türlü sağlanamadığından her dönem açık verilmiş ve 

bu açık talep edilen yardımlarla kapatılmaya çalışılmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında 

çok partili hayata geçişle beraber halkevi faaliyetlerine önem verilmiş ve okuma-

yazma seferberliği başlatılmıştır. Bu yönde vilayet genelinde de kurslar açılmıştır. Bu 

dönemde ülke genelinde olduğu gibi vilayet genelinde de halkevi ve halkodaları sayısı 

arttırılmıştır. Bu durum ister istemez halkevlerinin ekonomik ihtiyaçların daha çok 

artmasına ve şube faaliyetlerin azalmasına sebep olmuştur. Bununla beraber ülke 

genelinde muazzam bir sayıya ulaşan halkevlerine merkezden gönderilen yardımlara 

son verilirken, bu yardım sorumluluğu bir bakıma CHP il teşkilatlarına yüklenmiştir. 

Ancak bu yardımlar da ihtiyacı tam olarak karşılayamadığından Van halkevi ve 

halkodaları çalışmaları durma noktasına gelmiştir. DP’nin iktidara gelişinden kısa bir 

süre sonra da halkevleri kapatılmıştır. Hem tek parti hem de çok partili döneminde 

CHP iktidarı için son derece önemli olan halkevleri eğitim ve kültür alanında yürüttüğü 

görev haricinde siyasi ilke ve inkılapların yurt genelinde yaygınlaşması bağlamında 

üstlendiği misyon bakımından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle yurt 

genelindeki sayının her geçen gün artması ve bu nedenle de ihtiyaçların 

karşılanamaması üstlendiği görev ve misyonu yerine getirememesine neden olmuştur. 

Bunun yanı sıra CHP iktidarının siyasi bir uzantısı şeklinde hareket etmesi de 

kapanmasındaki en önemli nedenlerdendir.   

Dil, Tarih ve Edebiyat Şubesi 

Bu şubenin amacı, muhitin umumi bilgisini yükseltmeye yarayacak söyleşi ve 

konferanslar tertip ederek Cumhuriyet ilke ve inkılaplarının kökleşmesine ve yurt 

sevgisinin yayılmasını sağlamaktır. Ayrıca Türk Dil ve Tarihinin gelişimine yardımcı 

olmaktır951. 1933 yılındaki faaliyet raporlarına göre 19 üyesi952 bulunan bu şubenin 

üye sayısı 1934 yılında 9’a düşmüştür953. Bunun yanı sıra 1934 yılı halkevi 

bütçesinden sadece 15 lira, 1935 yılında da 50 lira ödenek ayrılması 

kararlaştırılmıştır954. Özellikle maddi yetersizliği ve ödeneklerin tam olarak 

                                                           
951 C.H.F. Halkevleri Talimatnamesi, Ankara, 1932, 10; C.H.P. Halkevleri Çalışma Talimatnamesi, 

Ankara, 1940, 5. 
952 Halkevlerinin 1933 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, Ankara, 1934, 84-85. 
953 Halkevlerinin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 142-143. 
954 BCA. 490.1.1532.232.1. 
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aktarılamaması nedeniyle kuruluşundan 1935 yılına kadar önemli bir faaliyet 

yürütememiştir955. 

1935 yılında şube faaliyetleri için kapsamlı bir program hazırlanmıştır. Bu 

programa göre faaliyetler iki esas üzerinde yürütülmüştür. Bunlardan birincisi; ev 

dışında milli bayramlar ve umumi tezahürlerden istifade ederek Cumhuriyet Bayramı, 

Tasarruf Haftası ve Milli İktisat günlerinde 8, ev içinde Cumhuriyet Bayramı, Dil, 

Nüfus sayımı, Hava Tehlikesi ve bu tehlikeye karşı korunma yöntemleri ile Verem, 

Kanser ve Çocuk bakımı konularında 7 adet konferans tertip edilmiştir. Ayrıca Ankara 

ve İstanbul Üniversitelerinin inkılap kürsülerinde okutulan dersler esas alınarak 

halkevinde gerçekleştirilen konferanslarda Cumhuriyet ilke ve inkılaplarının 

kökleştirilmesine çalışılmıştır. İkinci olarak; Türk dilinin bugünkü yazı ve edebiyatta 

kullanılmayıp da halk arasında kullanılmaya başlanan 200 kelimenin asılları ile eski 

masallar, atasözleri ve 12. asra kadar mahalli tarih üzerinde araştırmalar yapılmıştır. 

Bu araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler ışığında bir broşür basılması 

düşünülmüşse de vilayette basım evi olmadığından elde edilen tetkikleri Ulus, Ülkü 

ve Ev Yön Kurumunun uygun göreceği bir şekilde yayınlanması öngörülmüştür956. 

Böylece bu dönemden itibaren maddi olanaklar ölçüsünde dil, tarih ve edebiyat 

alanlarındaki faaliyetlere hız verilirken önemli konular üzerinde konferanslar tertip 

edilerek halk bilgilendirilmeye çalışılmıştır.  

Bölgedeki kırsal kesimlere gazete ve kitap temin edilmesiyle beraber bölgede 

başlayan okuma faaliyetlerinde olumlu gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu 

faaliyetlerin başında okuma-yazma faaliyeti gelmektedir. Özellikle okuma-yazma 

oranının bir nebze dahi artması bölgede rejimin neler yaptığı ve yapmakta olduğunun 

daha iyi anlaşılması bağlamında oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra milli bayramlarda 

ve müsamerelerde yapılan gösteriler ile konferans ve konuşmalarda halkın bir araya 

getirilmesi milli birlik ve bütünlüğün sağlanması bakımından oldukça önemlidir957. 

Özellikle havza genelinde de okuma-yazma seferberliğinin başlatılması ve bu 

                                                           
955 BCA. 490.1.1005.880.3. 
956 BCA. 490.1.991.835.2. 
957 Güneş Şahin, “Van Halkevi ve Faaliyetleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 31, 52, 2012, 110.  
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minvalde kursların açılması bölgedeki kültür seviyesinin de yükselmesinde etkin rol 

oynamıştır. 

1935 yılındaki mevcut program gereğince dil, tarih ve edebiyat şubesi 

kütüphane şubesini de idare etmekle mükellef kılınmış ve bu suretle halkın 

kütüphaneden istifade etmesi için sabah sekizden akşam yirmiye kadar kütüphane açık 

tutulmuştur. Bu dönemde 680 kişi muhtelif eserlerden 800 kişi de gazetelerden istifade 

etmiştir958. Ayrıca 1936 yılında şubeyi güçlendirmek için 40 lira ile zaruri olan 

mecmua ve eserler getirilmeye çalışılmıştır959. Böylece halkevi bünyesinde kurulan 

kütüphane zenginleştirilmeye çalışılarak vatandaşların daha çok istifade etmesi 

sağlanmıştır.  

1936, 1937 ve 1938 yıllarında halkın sosyal ve kültürel bağlamda gelişmesi ve 

ülkedeki olaylardan haberdar olması için genel merkezden yeni bir radyo talebinde 

bulunulmuştur. Genel merkez tarafından birkaç kez karşılıksız kalan bu talepler 

sonrasında 1938-1939 yılları arasında radyo temin edilebilmiştir. Ancak elektrik 

tesisatındaki düzensizlik sebebiyle elektriklerin sıklıkla kesilmesi, halkın radyo 

neşriyatından istenilen ölçüde istifade edememesine neden olmuştur960. Özellikle 1943 

yılında şark vilayetlerindeki halkevlerinde gerçekleştirilen teftişler sırasında Türkçe 

bilmeyen çocukların Türkçe şarkılar söylemeleri Türkçenin öğrenilmesi bağlamında 

radyonun ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur961. Özellikle dönemin teknolojik 

imkânları ile günlük gazete ve dergilerin de vilayetin genelinde temin edilemediği göz 

önünde bulundurulduğunda radyonun ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca çocukların Türkçe bilmediği halde Türkçe şarkı söylemesi radyonun dil 

gelişimindeki önemini de ortaya koymaktadır.  

Genellikle kaza ve köylerde Kürtçe konuşulduğundan bu bağlamda 1940962 ve 

1941 yıllarında kültür ve dil kopukluğunun giderilmesi, milli birlik ve beraberliğin 

sağlanması ve Cumhuriyet rejiminin en ücra köşelere kadar yayılabilmesi için 

konferanslar düzenlenmiştir963. Yine 1941 yılında da II. Dünya Savaşı ve dünya 

                                                           
958 BCA. 490.1.991.835.2. 
959 BCA. 490.1.1532.232.1. 
960 BCA. 490.1.1234.111.2. 
961 BCA. 490.1.1006.882.1. 
962 Yeni Yurd, 16 Şubat 1940. 
963 BCA. 490.1.1015.916.4; Yeni Yurd, 27 Eylül 1941.   
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ahvaliyle ilgili Van Halkevi Reisi ve Ortaokul müdürü tarafından birer konferans tertip 

edilmiştir964. Ayrıca 1941 yılında Van tarihinin aydınlatılması bağlamında Mustafa 

Noyan tarafından yabancı kaynaklardan yararlanarak 20 sayfalık “Van Tarihinde 

Medhal: Birinci Sardurun Kitabeleri” adlı bir broşür hazırlanmıştır. Bu eser Van’da 

matbaa olmayışından dolayı İstanbul’da bastırılarak bütün halkevlerine 

gönderilmiştir965. Bunun yanı sıra 1941 yılında şube giderleri için 150 lira ödenek 

ayrılmıştır966.  

Van Halkevinin en büyük eksikliklerinden biri hiç şüphesiz bir yayın organının 

olmayışıdır. Bu bağlamda 1942 yılında şube, iki ayda bir olmak üzere “Van Dergisi” 

adıyla bir mecmua çıkarmayı tasarlamış ve bu iş için Şube Reisi Muzaffer Koçer 

yetkili kılınmıştır. Ancak girişimler netice vermemiştir967. 1946 ve 1949 yıllarında 

yeniden dergi çıkarmak için genel sekreterliğe başvurulmuştur. 1949 yılında Van 

Halkevi Başkanı Ahmet Duru tarafından bölgenin sosyal, kültürel, tarihsel ve folklorel 

değerlerinin öğretilebilmesi için bir derginin çıkarılması ve bunun da ulus matbaası 

tarafından ücretsiz basılması talep edilmiştir. Ancak genel sekreterlik matbaanın iş 

yoğunluğunu gerekçe göstererek bu talebe olumsuz cevap vermiştir. Genel sekreterlik 

halkevinin daha zahmetsiz olan kitap ve broşür basmasını uygun gördüğünü 

bildirmiştir968. Özellikle halkevine ait süreli bir yayının olmayışı şube kapsamında 

yürütülen faaliyetlerin de sürekli olmayışına sebep olmuştur.   

Güzel Sanatlar ve Sergi Şubeleri 

Bu şubenin amacı, müzik, resim, heykeltıraşlık, mimarlık ve süslemecilik gibi 

alanlarda sanatkâr veya amatör unsurları bir araya toplayarak genç yeteneklerin 

geliştirilmesini sağlamaktır. Bunun yanında modern musiki ile milli türkülerimizi esas 

alarak halk için umumi musiki akşamları tertip etmektir. Halkın musiki zevkini 

artırmak için radyo, gramofon, bando, koro ve orkestra gibi vasıtalardan istifade 

edilmiştir. Milli gösterilerde ve müsamerelerde kadın erkek herkesin birlikte 

söylemesi için halkın milli marşları ve mahalli türküleri öğrenmesine yardımcı 

                                                           
964 BCA. 490.1.1013.910.1. 
965 BCA. 490.1.845.342.1; BCA. 490.1.1038.994.1; Van, 17 Ocak 1942. 
966 BCA. 490.1.1004.876.2. 
967 BCA. 490.1.1006.882.1. 
968 BCA. 490.1.845.342.1. 
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olunmaya çalışılmıştır. Ayrıca imkânlar ölçüsünde resim, müzik ve heykeltıraş gibi 

kurslar ve atölyelerin açmaya çalışılacağı ifade edilmiştir969.  

Şube, ilk olarak “Ar” adıyla açılmışsa da daha sonra “Güzel Sanatlar” adını 

almıştır970. 1933 yılındaki halkevleri faaliyet raporlarına göre kayıtlı hiçbir üye 

bulunmazken971 1934 yılında 3’ü öğretmen, 1’i tüccar, 1’i işçi ve 9 diğer mesleklerden 

olmak üzere 14 üye bulunmaktadır972. Ayrıca 1934 yılında halkevi bütçesinden 20 lira, 

1935 yılında da 50 lira ödenek ayrılması kararlaştırılmıştır973. Ancak istenilen 

ödeneklerin tam anlamıyla alınamaması ve bu bağlamda alınan ödeneklerin şube 

faaliyetleri için yetersiz oluşu şubenin 1935 yılında bir önceki yılda göstermiş olduğu 

aktif çalışma özelliğini kaybetmesine ve hiçbir üye kaydedememesine neden 

olmuştur974. Bu nedenle kuruluşundan 1935 yılına kadar herhangi bir faaliyet 

yürütülmemiştir975.  

1935 yılında hazırlanan bir raporda şartların haiz olacağı bir dönemde 

çalışmalara başlanacağı ve bunun da yarınki varlığımızın temeli olan yetenekli gençler 

arasından seçileceği belirtilmiş ve bu dönemde bir de balo tertip edilmiştir. Ayrıca bu 

dönemde muhitin içtimai inkılap hamlelerinin hızlı bir şekilde halk arasında yayılması 

için en mühim vasıta olarak sinema ve radyo düşünülmüş ve gerekli mercilerden temin 

edilmesi yönündeki girişimler netice vererek bu iki vasıta da 1936 yılında temin 

edilmiştir976. Böylece vilayet için son derece önemli olan radyo ve sinemanın 

getirilmesi bölge halkının sosyal ve kültürel etkileşimini artmasında katkı sağlamıştır. 

1936 yılında bir resim sergisi açılmış ve halk tarafından büyük bir ilgi ile 

ziyaret edilmiştir977. Bununla beraber aynı yıl Melahat Cemal idaresindeki biçki, dikiş, 

nakış kursunun yıl sonu münasebetiyle hazırladıkları sergi halkevinde bir hafta süreyle 

sergilenmiştir978. Bu etkinlikler halkın sosyalleşmesi bakımından oldukça etkili 

olmuştur.  

                                                           
969 C.H.F. Halkevleri Talimatnamesi, 10-11; C.H.P. Halkevleri Çalışma Talimatnamesi, 9-11. 
970 BCA. 490.1.1004.876.2. 
971 Halkevlerinin 1933 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 88-89. 
972 Halkevlerinin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 148-149. 
973 BCA. 490.1.1532.232.1. 
974 Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, Ankara, 1936, 144-145. 
975 BCA. 490.1.1005.880.3. 
976 BCA. 490.1.991.835.2; BCA. 490.1.1532.232.1. 
977 Yeni Yurd, 12 Eylül 1936. 
978 Yeni Yurd, 10 Eylül 1936. 



192 
 

1937 yılında müzik kolu dâhilinde bir bando takımı kurulmuş ve bandonun 

ihtiyaçları içinde Vali tarafından 1.000 lira gerekli mercilerden temin edilmiştir. 

Ayrıca bando şefliği için öğretmen İsmail Yurttaş ile anlaşılarak harcırahı 

gönderilmiştir979. Bu bağlamda yeni bando malzemeleri gelmiş ve çalışmalar 

başlamıştır980. Ancak bu dönemde istenilen başarı elde edilememiştir. 1940 yılında 

çalışmalar yeniden başlanmış ve İsmail Yurttaş’ın öncülüğünde bir bando gurubu 

oluşturulmuş ve dağınık halde olan Van şarkıları ve marşları toparlanarak 

bestelenmiştir981. Ayrıca 1941 yılında şubenin faaliyetleri için 850 lira gibi büyük bir 

meblağ ödenek ayrılmıştır982. Bu ödenek özellikle şubenin müzik faaliyetlerinin 

gelişimine büyük katkı sağlamıştır.   

Bunun yanı sıra 1940, 1941, 1942 ve 1948 yıllarında gönderilen sinema filmleri 

halk tarafından büyük bir ilgi ile izlenmiştir983. Ayrıca 1942 yılında halkevinde açılan 

resim ve güzel sanatlar sergisi de halk tarafından memnuniyetle karşılanmıştır984. 

1949 yılında müzik konunun ihtiyaçları için Bağlama, Tenor, Tenor Saksofon, 

Davul, Sibemol Klarnet, Sibemol Bas, Trampet, Büylü, Bariton, Trambon, Caz 

Davulu, Akordion, Piyano, Kornet, Mandolin, Keman ve gibi müzik aletleri ile dinleti 

salonu için 300 adet sandalye Parti Genel Sekreterliği’nden talep edilmiştir985. Ancak 

1948 yılından itibaren genel merkez tarafından halkevlerine yapılan yardımlarının 

kesilmesi ve kaynaklarda da bu konuya alakalı bir veriye rastlanmaması talebi 

karşılanmadığı yönündeki kanıyı arttırmaktadır.  

Temsil Şubesi 

Bu şubenin amacı, halkevlerine yeni bir canlılık getirerek şehir ve kasabaların 

tiyatro ihtiyacını karşılamaktır. Bunun yanında gençlerin fikir, sanat ve dil 

terbiyelerine yardım ederek güzel konuşmalarını sağlamaktır986. 1933 yılındaki 

halkevleri faaliyet raporlarına göre kayıtlı hiçbir üye bulunmazken,987 1934 yılında 5 

                                                           
979 Yeni Yurd, 19 Ağustos 1937; Van, 18 Temmuz 1939. 
980 Yeni Yurd, 4 Eylül 1937. 
981 BCA. 490.1.967.743.6. 
982 BCA. 490.1.1004.876.2. 
983 BCA. 490.1.1210.18.2. 
984 Van, 15 Ağustos 1942. 
985 BCA. 490.1.967.743.6. 
986 C.H.P. Halkevleri Çalışma Talimatnamesi, 13-14. 
987 Halkevlerinin 1933 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 92-93. 
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öğretmen ve 3 diğer mesleklerden olmak üzere 8 üye bulunmaktadır988. 1932 -1935 

yılları arasında sadece iki temsil verebilmiştir989. 1934 yılında 40 lira, 1935 yılında da 

80 lira ödenek ayrılması öngörülmüşse de genel merkez tarafından daha makul 

bütçelerin hazırlanması istenmiştir990. Bu nedenle halkevince talep edilen bütçelerin 

alınamaması çalışmaları da olumsuz etkilemiştir. 

1937 yılında şube, genel sekreterliğin uygun gördüğü temsiller doğrultusunda 

bir çalışma yürüterek halkevinde “Cehennem” adlı bir piyes sahnelemiştir. Ancak 

1939 yılında halkevi bahçesinde milli bayramlar dolayısıyla yapılan tiyatro gösterileri 

halk tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmişse de tiyatro gösterilerinde kızların rol 

alarak şarkı söylemeleri eleştiri ve şikâyet konusu olmuştur. Bu bağlamda yazılan 

şikâyetlerde kızların gösterilerde yer alması ve şarkı söylemesinin gayri ahlaki olduğu 

bu nedenle de bu gösteriye izin veren ve düzenleyen kişilerin derhal görevden alınması 

talep edilmiştir991. Yaşanan bu durum şube çalışmalarını uzun süre olumsuz 

etkilemiştir. Bunun yanı sıra 1941 yılı halkevi bütçesinde şube için 150 lira ödenek 

ayrılmasına karar verilmiştir992. 

1949 yılına gelindiğinde temsil kolunun düzenlediği bir faaliyette Süheyle 

Bedriye kumpanyası tarafından “Kâtibin Karısı” ve “Bilmece” adlı piyesler halkevinde 

sergilenmiştir. Bu piyesler 400’den fazla kişi tarafından seyredilmiştir993.  

Spor Şubesi 

Beden hareketleri ve spor, gençlik terbiyesinin ve milli terbiyenin vazgeçilmez 

asli ve önemli bir unsurudur. Bu sebeple kolun başlıca amacı, Türk gençliğinde ve 

halkında beden ve spor hareketlerine sevgi ve alaka uyandırmak ve bunları bir kütle 

halinde milli bir faaliyet halime getirmektir994. 

1933 yılında şubeye kayıtlı hiç kimse yokken,995 1934 yılında 2 öğretmen, 6 

tüccar ve 10 diğer mesleklerden olmak üzere 18 kişi bulunmaktadır996. Ancak 1935 

                                                           
988 Halkevlerinin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 154-155. 
989 BCA. 490.1.1005.880.3. 
990 BCA. 490.1.1532.232.1. 
991 BCA. 490.1.845.342.1. 
992 BCA. 490.1.1004.876.2. 
993 BCA. 490.1.845.342.1. 
994 C.H.F. Halkevleri Talimatnamesi, 11-12. 
995 Halkevlerinin 1933 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 116-117. 
996 Halkevlerinin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 160-161. 
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yılında halkevinin diğer şubeleri gibi bu şubede de hiçbir kayıt yoktur997. 1934 yılında 

30 lira, 1935 yılı bütçesinde de 80 lira ödenek ayrılması halkevi idari heyeti tarafından 

kararlaştırılmıştır998. Ayrıca 1935 yılında belediye ve il özel idare bütçelerinden spor 

koluna toplam 100 lira yardım yapılmıştır999. Bu dönemdeki ödenek ve yardım 

sayesinde şubenin özellikle yaz aylarındaki aktiviteleri artmıştır.  

1935 yılına kadar yaz aylarına mahsus olmak üzere futbol maçları 

yapılmıştır1000. 1935 yılında yapılan yardımlar ve kapsamlı program sonrasında iklim 

şartlarından dolayı özellikle yaz aylarında futbol takımı çalışmalara devam etmiş ve 

askeri takımlarla maç yapmıştır. Bunun yanı sıra yapılan program dâhilinde halkevi 

bahçesine bir voleybol ve tenis kortu kurulması planlanmıştır. Ayrıca kış sporlarını 

öğretecek elaman arayışına girilmiş ve bulunduğu takdirde de kış sporları için bir 

teşkilat kurulması öngörülmüştür1001.  

1935 yılında kurulması planlanan kayak teşkilatının ilk adımı ancak 1941 

yılında atılabilmiştir. 1941 yılında Erzurum’da bir kayak kursu açılmıştır. Bunun 

üzerine vilayette ticaretle uğraşan bir esnaf seçilerek bu kursa gönderilmiş ve burada 

eğitim alarak Van’a dönmüştür. 20 Kasım 1941 yılında kayak kursu açılmış ve 10 çift 

kayak takımı gönderilmiştir. İlk etapta fazla bir ilgi görmeyen kurs, 1942 yılında önce 

50 daha sonra da 70 kursiyere ulaşmıştır. Bunun yanı sıra 1941 yılında şube faaliyetleri 

için 100 lira halkevi bütçesinden ödenek ayrılmıştır1002. Özellikle kış mevsiminin 

yaşandığı bölgede böyle bir kursun açılması zamanla halkın ilgisini çekmiş ve tahsis 

edilen ödenekle beraber bu çalışmalar şube faaliyetine olumlu yansımıştır.  

Sosyal Yardım Şubesi 

Bu şubenin amacı, halkevinin bulunduğu mıntıkada yardıma muhtaç kimsesiz 

kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sakatlar ve hastalar gibi cemiyette şefkat ve yardım 

duygularını uyandıracak ve bu hisleri yükseltecek faaliyetlerde bulunmaktır1003.  

                                                           
997 Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 152-153. 
998 BCA. 490.1.1532.232.1. 
999 Şahin, a.g.m., 114. 
1000 BCA. 490.1.1005.880.3. 
1001 BCA. 490.1.991.835.2. 
1002 BCA. 490.1.1004.876.2. 
1003 C.H.F. Halkevleri Talimatnamesi, 14. 
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Şubenin 1933 yılında hiç üyesi bulunmazken,1004 1934 yılında 2 tüccar, 1 işçi 

ve 6 diğer mesleklerden olmak üzere 9 üyesi bulunmaktadır1005. Ancak 1935 yılında 

faaliyet raporlarına göre hiç üye kaydı bulunmamaktadır1006. Şube için 1934 yılında 

30 lira, 1935 yılında da 50 lira ödenek ayrılması öngörülmüştür1007. Ayrıca şubede 

1935 yılına kadar bir defaya mahsus bir müsamere tertip edilmiş ve bu müsamere 

sonrası toplanan 80 lira askere gidenlerin çocuklarına dağıtılmıştır1008. Böylece 

ekonomik durumu kötü olan ailelere yardım edilmeye çalışılmıştır. 

 1935 yılındaki kapsamlı programda şube içerisinde bir muayene yeri açılarak 

başta trahom hastalığı olmak üzere halkın sağlık sorunlarıyla yakından alakadar 

olunması ve ilaçların halka ücretsiz verilmesi düşünülmüştür1009. Bu bağlamda 26 

Ocak 1936 yılında Valiliğin yardımıyla muayene ve tedavi yeri açılmıştır. Bu muayene 

ve tedavi yerinde haftanın 6 günü diş, göz, kadın ve dâhili hastalıklarda mütehassısları 

tarafından halk ücretsiz olarak tedavi edilmiştir. Ayrıca göz mütehassısı tarafından tüm 

okullarda göz taraması yapılırken 63 kişi muayene edilerek reçete verilmiş ve 43 kişi 

de Trahomdan1010 ameliyat yapılmıştır1011. Yürütülen bu faaliyetler ile sağlık alanında 

yaşanan sıkıntıların bir nebze olsun giderilmesi için gayret gösterilmiştir.  

1941 yılında şube çalışmaları için 100 lira ayrılmıştır1012. 1942 yılında kış 

boyunca düzenli olarak aile toplantıları tertip edilerek Kızılay’a yardım için kampanya 

başlatılmıştır1013. 1947 yılında halkı bilgilendirme bağlamında toplantılar düzenlenmiş 

ve bir de hükümet tabibi tarafından kolera salgını hakkında bir konferans tertip 

edilmiştir1014. Özellikle 1949 ile 1950 yıllarındaki faaliyetler yoksul kesimin 

ihtiyaçlarını karşılama bağlamında gerçekleşmiştir. Bu kapsamda ücretsiz muayene ve 

reçete hizmeti devam ettirilmiş, Kızılay ile ortak bir komisyon oluşturularak yoksul 

                                                           
1004 Halkevlerinin 1933 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 92-93. 
1005 Halkevlerinin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 166-167. 
1006 Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 160-191. 
1007 BCA. 490.1.1532.232.1. 
1008 BCA. 490.1.1005.880.3. 
1009 BCA. 490.1.1532.232.1. 
1010 Trahom; göz kapaklarının içini döşeyen zarın üzerinde başlayan ve devam eden süreçte gözün 

körlüğüne bile sebep olabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Sevilay Özer, “Türkiye’de 

Trahomla Mücadele (1925-1945)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu 

Dergisi, 54, Bahar 2014, 121.) 
1011 BCA. 490.1.991.835.2. 
1012 BCA. 490.1.1004.876.2. 
1013 Van, 19 Ocak 1942. 
1014 Yeni Yurd, 29 Kasım 1947. 
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aileler tespit edilerek toplanan (Kızılay 13.750 lira, Van Halkevi 3.500 lira) paralar bu 

ailelere dağıtılmıştır1015. 

Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi 

Bu şubenin amacı, halkın eğitim seviyesini yükseltecek her türlü okutma, 

yazma ve yetiştirme maksadıyla halk dershanesi ve kursları açmaktır. Bu kurslarda 

halkın seviye ve tahsil derecelerine göre okuma-yazma, tarih, yurt bilgileri, medeni 

bilgiler, ecnebi lisans, hesap, muhasebe usulü ve makine yazısı gibi faydalı olan 

dersler, metot ve usuller çerçevesinde öğretilmeye çalışılmıştır1016. 

Şubenin 1933 yılında hiç üye kaydına rastlanmazken,1017 1934 yılında 2 

öğretmen ve 5 diğer mesleklerden olmak üzere toplam 7 üyesi bulunmaktadır1018. 

Fakat 1935 yılındaki faaliyet raporlarına göre ise hiç üye kaydı bulunmamaktadır1019. 

1932’den 1935 yılına kadar çok aktif bir çalışma yürütülememişse de bu döneme kadar 

yaklaşık 30 kişiye eğitim verilmiştir1020. 

Bunun yanı sıra 1934 yılında 25 lira, 1935 yılında da 50 lira halkevi 

bütçesinden şube için ödenek ayrılması öngörülmüştür1021. 1937 yılında açılan okuma-

yazma kurslarında 80 kişiye eğitim verilmiştir1022. Ayrıca 1939 yılında halkevi 

başkanlığına gelen Faik Tunçakoğlu, 1941 yılında genel sekreterliğe gönderdiği 1939-

1941 yılları arasındaki faaliyet raporlarında şube çalışmaları bağlamında okuma-

yazma kurslarının açıldığını ve bunların çok verimli geçtiğini bildirmiştir. Bununla 

beraber halkevi bütçesinden şube faaliyetleri için 1941 yılında 50 lira ödenek 

ayrılmıştır1023. 

Özellikle 1945 yılından itibaren il, ilçe ve köylerde bir okuma-yazma 

seferberliği başlatılmıştır. Bu bağlamda 1946 yılında okuma-yazma kurslarında 

harcanmak üzere halkevi ve halkodalarına 1.500 lira tahsisat verilmiştir. Ayrıca kurs 

masrafları için de her dönem (beş ayda bir) 50 lira verilmesi ve bu paranın kitap, defter, 

                                                           
1015 Van Sesi, 2 Ocak 1950; Van Sesi, 30 Ocak 1950. 
1016 C.H.F. Halkevleri Talimatnamesi, 15-16. 
1017 Halkevlerinin 1933 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 96-97. 
1018 Halkevlerinin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 172-173. 
1019 Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 168-169. 
1020 BCA. 490.1.1005.880.3. 
1021 BCA. 490.1.1532.232.1. 
1022 BCA. 490.1.1006.883.1. 
1023 BCA. 490.1.1004.876.2. 
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kalem gibi kırtasiye malzemeleri ile gerektiğinde ısınma ve aydınlanma giderlerinde 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu kursların 1 Ocak 1947 yılında resmi olarak açılması 

kararlaştırılmıştır. Bu kurslar beş aylık iki devreden oluşturulmuş ve eğitim veren 

öğretmenlere tatil ayları da dâhil her ay 25 lira verilmesi öngörülmüştür. Bu 

öğretmenler Milli Eğitim Müdürü tarafından tecrübeli ve başarılı kişiler arasından 

seçilecek ve öğretim usullerine göre hazırlanmış olan “Türkçe Okuma ve Yazma 

Kılavuzu’nda” yer alan kaide ve tavsiyelere uygun eğitim vereceklerdir. Ayrıca eğitim 

seferberliği bağlamında köy kadınlarına da gezici kurslarla sekiz veya dört aylık 

zaman dilimini kapsayacak sürelerde eğitim verilmiştir. Bu kurslar Van ve Erciş 

Halkevi ile Başkale, Canik, Çaldıran, Çatak, Gürpınar, Gevaş, Muradiye ve Özalp’ta 

açılmıştır1024. Ülke genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliği şubenin en önemli 

faaliyeti arasında yer almakla beraber özellikle bu kursların sürekliliği için düzenli 

ödenekler ayrılması konuya gösterilen hassasiyeti ortaya koymuştur.  

Genel merkez tarafından 1947 yılında I. devre Muradiye, Özalp ve Canik’te, 

II. devre de Gürpınar, Gevaş ve Çatak’ta okuma-yazma kursları açılamadığından bu 

kurslar için gönderilen toplam 900 lira (her biri için 150 lira) 1948 yılında geri 

istenmiştir. Bunun üzerine Milli Eğitim Müdürü Esat Artık, 1948 yılında Ernis 

köyünde Türkçe okuma-yazma kursunun açıldığını ve bu nedenle geri istenen 900 

liradan 150 lirasının bu kursun masrafların karşılanması için talepte bulunmuştur. 

Ayrıca 1950 yılında bu kurslara devam edilmişse de Gürpınar, Özalp ve İskele Köyü 

halkodalarında merkezden gönderilen genelgeye geç cevap verilmesi ve bu bağlamda 

ödeneğin kalmaması nedeniyle okuma-yazma kurslarının açılmasına izin 

verilmemiştir1025. 

Kütüphane ve Neşriyat Şubesi 

Kütüphaneler halk bilgisinin ilerlemesinde başlıca unsurlardan olup halkevinin 

bulunduğu her yerde bir kütüphane ve bir de okuma odası bulundurmak halkevinin ilk 

kuruluş şartları arasında sayılmıştır. Öyle ki bulunduğu şehir ve kasabada halka açık 

                                                           
1024 BCA. 490.1.1059.1069.1. 
1025 BCA. 490.1.1059.1069.1. 
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bir kütüphane olsa dahi halkevi bünyesinde kütüphane kurulması zorunlu 

kılınmıştır1026. 

Şubenin 1934 yılında 2 tüccar ve 16 diğer mesleklerden olmak üzere 18 üyesi 

bulunmaktayken1027 1935 yılındaki ise hiç üye kaydı bulunmamaktadır1028. Bunun 

yanı sıra 1934 yılında halkevi bütçesinden 35 lira ayrılırken 1935 yılında 110 lira gibi 

bir önceki döneme göre yüklü bir miktar ödenek ayrılması öngörülmüştür1029 

1935 yılına kadar kütüphane için gerekli neşriyatlar merkezden gönderilmişse 

de çok fazla bir okuma faaliyeti gerçekleşmediği için çoğu kitabın posta etiketi dahi 

açılmamıştır1030. 1935 yılında şube faaliyetleri için yapılan kapsamlı program 

sonrasında kütüphane faaliyetleri aktif bir hale gelmiş ve her gün sabah sekizden 

akşam yirmiye kadar açık tutularak halkın istifadesine sunulmuştur. Bu dönemde 

2.101 Türkçe, 270 Arapça ve 9 yabancı dilde yazılmış toplam 2.380 eserden 680 kişi 

muhtelif kitaplardan, 800 kişi de gazete yayınlarından istifade etmiştir1031. Böylece bu 

dönemde kütüphane zenginleştiği gibi halkın da kitaplardan ve süreli yayınlardan 

faydalandığı görülmektedir.  

1939 yılı kışlık çalışma programında kütüphane ve okuma salonun bütün 

vatandaşlara açık olduğu belirtilmiş ve yeni okuma-yazma kursları açılmıştır1032. 

Bununla beraber 1941 yılında şube çalışmaları için 700 lira ödenek ayrılmıştır. Ancak 

1942 yılının ilk altı aylık çalışma raporlarına göre kitaplar ilmi esasa göre tasnif 

edilmemiş ve okuyucuların sayısı kaydedilmeyerek okuma salonları da bu dönemde 

açılmamıştır1033. Özellikle kitapların tasnif edilemeyişinde kütüphane tanzim 

rehberinin kaybedilmesi neden olarak gösterilmiş ve tanzim rehberi ivedilikle genel 

sekreterlikten talep edilmiştir1034.  

1945 yılında halkevi ve halkodaları kütüphanelerinin kitap ve mecmua 

eksiliğinin giderilmesi için genel merkeze talepte bulunulmuştur. Ancak genel merkez 

                                                           
1026 C.H.F. Halkevleri Talimatnamesi, 17. 
1027 Halkevlerinin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 178-179. 
1028 Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 176-177. 
1029 BCA. 490.1.1532.232.1. 
1030 BCA. 490.1.1005.880.3. 
1031 BCA. 490.1.991.835.2; BCA. 490.1.1006.883.1. 
1032 BCA. 490.1.1004.876.2; Van, 21 Kasım 1939. 
1033 BCA. 490.1.1004.876.2. 
1034 BCA. 490.1.926.604.3. 
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bu bağlamda sadece halkodaları kitaplıkları için birer paket kitap göndermiştir1035. 

Bunun yanı sıra 1947 yılında Van Halkevi kütüphanesinde 3.930 adet kitap mevcut 

olup bunlar boy ve sıra numaralarına göre tasnif edilmiştir. Mevcut dergilerde 

muhafaza edilerek yıllara göre tasnif yapılmıştır1036. 1935’ten 1947’ye kadar geçen 12 

yıllık zaman diliminde yaklaşık kitap sayısı 1.550 civarında arttırılarak kütüphane 

zenginleştirilmiştir.  

Bunun yanı sıra bu dönemde özellikle siyaset, seçim, sağlık ve biyografi 

üzerine yayınlar gönderilmiştir. 1950 yılında ise halkevlerine gönderilen kitap, 

mecmua ve gazete gibi yayınların sayısal olarak azalması üzerine yayınların yeniden 

artırılması ve buna ek olarak klasik eserler ve tercüme romanlarına ağırlık verilmesi 

talep edilmiştir1037.  

Köycülük Şubesi 

Bu şubenin amacı, köylülerin sosyal, sağlık, medeni olgunlaşmalarına 

yardımcı olmak ve köylü ile şehirli arasında sevgi ve saygı duygusunu 

kuvvetlendirmeye çalışmaktır. Bu bağlamda da köy gezilerine oldukça önem 

verilmiştir1038.  

1934 yılında 2 öğretmen, 5 çiftçi ve 3 diğer mesleklerden olmak üzere 10 

üyesi1039 bulunan şubenin 1935 yılında hiç üyesi bulunmamaktadır1040. Bunun yanı 

sıra 1934 yılında halkevi bütçesinden 25 lira ayrılırken 1935 yılında 30 lira gibi diğer 

şubelere nazaran küçük bir miktar ödenek ayrılmıştır.1041 Bu sebeple de 1935 yılına 

kadar herhangi bir faaliyet yürütülmemiştir1042.  

1937 yılında faaliyetlerine başlayan şube, temsil şubesinin de katılımlarıyla 

geziler tertip ederek buralarda gösteriler düzenlemişlerdir1043. 1939 yılında Edremit ve 

İskele köylerine geziler düzenlemiş ve İskele köyünde temsil şubesi bir müsamere 

                                                           
1035 BCA. 490.1.1382.589.2; BCA. 490.1.1049.1031.2. 
1036 BCA. 490.1.1049.1031.2. 
1037 BCA. 490.1.926.604.3. 
1038 C.H.F. Halkevleri Talimatnamesi, 19; C.H.P. Halkevleri Çalışma Talimatnamesi, 27. 
1039 Halkevlerinin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 184-185. 
1040 Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 184-185. 
1041 BCA. 490.1.1532.232.1. 
1042 BCA. 490.1.1005.880.3. 
1043 BCA. 490.1.1006.883.1. 
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tertip etmiştir1044.  1941 yılında şubenin gezi faaliyetleri için 100 lira ödenek 

ayrılmıştır1045. Köy gezileri 1942 yılında da devam ederek köylü ve şehirli arasında 

yakınlaşma sağlanmaya çalışılmıştır1046. 1949 yılında da ildeki tarımsal sıkıntıların 

giderilmesi bağlamında köylüyü bilinçlendirmek ve tarımsal üretimi artırmak için 

köylülere bir dizi eğitici konferanslar verilmiştir1047. Özellikle yapılan geziler 

sayesinde toplumun kaynaşması ve sosyalleşmesi sağlanmaya çalışılmıştır.  

Tüm şube faaliyetleri dikkate alındığında kuruluş yıllarında çok aktif 

olmadıkları, özellikle 1935 yılı sonrası ödeneklerin arttırılması ve bir program 

dâhilinde çalışmalara başlanmasıyla şubelerin daha aktif olması sağlanmıştır. Ancak 

ödeneklerin çoğu zaman temin edilemeyişi ya da istenilen miktardan az olması 

faaliyetleri ister istemez olumsuz etkilemiştir.  

Özellikle şubelere ayrılan ödeneklere baktığımızda 1934 yılında 40 lira ile en 

yüksek temsil şubesine, 15 lira ile de en az dil-edebiyat şubesine ödenek ayrıldığı 

görülmektedir. Yine 1941 yılına göre ise 850 lira ile en fazla güzel sanatlara, 50 lira 

ile de en az halk dershanelerine tahsisat ayrılmıştır. Ancak tüm dönemler dikkate 

alındığında özellikle okuma-yazma seferberliği ile beraber kurs ve öğretmen giderleri 

için en yüksek ödeneğin halk dershanelerine ayrıldığı gözlenmektedir. 

2.2.1.2. Bitlis Halkevine Yapılan Faaliyetler ve Harcamalar 

Türk milletini şuurlu, birbirini anlayan, birbirini seven, ideallere bağlı, bir halk 

kitlesi halinde teşkilatlandırarak1048 ahlak, ilim ve anlayışın hâkim kılınıp 

genişletildiği, kökleştirilip yerleştirildiği1049 halkevleri 19 Şubat 1932 yılında 

kurulmuş, daha sonra ülke genelinde yayılmaya çalışılmıştır. Özellikle Van Gölü 

Havzası’nda ilk halkevinin 23 Şubat 1932 tarihinde Van’da1050 açılmasından sonra 

havzanın önemli bir merkezi olan Bitlis’te de halkevinin açılması için faaliyetlere 

başlanmıştır. 

                                                           
1044 Van, 21 Ağustos 1939. 
1045 BCA. 490.1.1004.876.2. 
1046 Van, 4 Temmuz 1942. 
1047 Van Sesi, 4 Mayıs 1949. 
1048 Şerafettin Zeyrek, Türkiye’de Halkevleri ve Halkodaları, Ankara, 2006, 18. 
1049 İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1933-1938, Ankara, 2003, 55. 
1050 BCA. 490.1.1005.880.3. 
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Bu bağlamda girişimler Vali Mithat Bey tarafından başlatılmıştır. Bu yönde ilk 

olarak azınlıklar tarafından terkedilmiş olup Türk Ocakları tarafından kullanılan ve 

ocağın kapatılmasıyla CHF’ye intikal etmiş 400 kişilik kapasiteli bir kilise binası 

halkevi için tahsis edilmiştir1051. Bununla beraber gerekli hazırlıklar halkevlerinin 2. 

kuruluş yıldönümüne yetiştirilmiş ve 23 Şubat 1934 yılında da Bitlis Halkevi 

açılmıştır1052. Halkevi ilk başlangıçta üç şube halinde açılabilmiştir. Bunlar; Dil, 

Edebiyat ve Tarih Şubesi, Spor Şubesi ve Köycülük Şubesidir1053. Ayrıca 25 Aralık 

1935 yılında Bitlis’in yeniden il olması sonrasında1054 1936 yılında Sosyal Yardım ve 

Temsil şubeleri de açılmıştır1055. Böylece 1936 yılına gelindiğinde halkevi 5 şubeye 

ulaşmıştır.  

Bitlis Halkevinin kurulması sonrasında yapılan seçimlerde ilk halkevi 

başkanlığına Arif Özdemir getirilmiştir1056. Bu dönemde toplam 220 olan üye 

sayısı1057 artırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda dil, edebiyat ve tarih şubesi 50’ye, 

spor şubesi 100’e, kütüphane şubesi 200’e, köycülük şubesi de 100 üyeye ulaşarak 

toplam 450 üye kaydı yapılmıştır1058.  Bunun yanı sıra 1935 yılında Bitlis Halkevinin 

bütçesi 2.017 lira 93 kuruş olarak belirlenmiştir1059. Ancak 1935 yılının Aralık ayında 

Bitlis’in yeniden il olması üzerine Muş vilayeti Bitlis Halkevi için verdiği ödeneği 

kesmek zorunda kalmıştır. Bunun yanı sıra halkevi, genel merkezden de ödenek 

yetersizliğinden dolayı ek bir yardım alamamış1060 ve bu durum halkevi faaliyetlerini 

olumsuz etkilemiştir.  

1935 yılının Ağustos ve Kasım aylarında Bitlis Halkevinde yapılan incelemeler 

sonrasında mevcut halkevinin ihtiyacı karşılayamadığını ve bu sebeple yeni bir 

binanın yapılması gerektiği yönünde görüş birliğine varılmıştır. Teftiş memuru 

özellikle Başbakan İsmet İnönü’nün şark gezisi sırasında Bitlis Halkevi için vadettiği 

5.000 liranın bina yapımı için yeterli gelmeyeceğini bildirmesi üzerine Belediye 

                                                           
1051 BCA. 490.1.1700.912.1; BCA. 490.1.827.270.2. 
1052 İsmet İnönü Konuşma…, 55. 
1053 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1054 TBMM ZC. V/7, İ. 21, (25.12.1935) 173. 
1055 BCA. 490.1.1121.89.2. 
1056 BCA. 490.1.1672.837.1. 
1057 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1058 Halkevlerinin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, 138, 156, 174, 180.  
1059 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1060 BCA. 490.1.982.807.2. 
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Başkanı Sabri Bey bir komite oluşturarak halkevi için 10.000 lira daha temin 

edebilmek için çalışılacağını bildirmiştir. 1936 yılında ise yeni binayla ilgili Birinci 

Umum Müfettişi Abidin Özmen, yapılması düşünülen bina için 3.010 liraya satın 

alınan ve 1.210 lira masraf edilen eski binanın toplam 4.220 liraya hususi muhasebeye 

satılarak paranın bir kısmının bu şekilde temin edilebilmesi için genel merkezden 

müsaade istemiştir. Genel merkez bu isteği onaylayarak gerekli evrakları Abidin Bey’e 

göndermiş ve bir miktar da yardım yapılacağını bildirmiştir. Ayrıca eski halkevinin 

satış dâhil tüm işleri için Bitlis Valisi Hasan Fehmi Süerdem vekil tayin edilmiştir1061. 

Böylece yeni yapılacak olan halkevi binası için gerekli olan paranın bir kısmı eski 

halkevi binasından tedarik edilmiştir.  

Bunun yanı sıra 1936 yılında hususi muhasebeden 800 lira, belediyeden 400 

lira olmak üzere 1.200 liralık bir bütçe tahsis edilmiştir. Bunun üzerine Hasan Fehmi 

Bey, bu bütçenin ancak salonun tamir masraflarına kifayet edebileceğini bu sebeple 

genel merkezden diğer faydalı işler için hiç olmazsa 3.000 lira kadar bir yardımın 

yapılmasını talep etmiştir. Ancak bu talep hem bütçe yetersizliğinden hem de yeni bir 

bina yapılacağı için eski binanın salonuna harcanması uygun görülmeyerek 

reddedilmiştir1062. 

1937 yılında genel merkezden yeni binanın inşaatı için 15.000 lira gönderilmiş 

ve toplam 20.000 lira olan paranın kâfi gelmemesi durumunda geri kalanının Haziran 

bütçesine eklenerek gönderileceği belirtilmiştir. Ayrıca yaz mevsiminde inşaat 

çalışmalarına başlanması için Valilik ve Halkevi Başkanlığında bir an evvel gerekli 

olan proje ve keşiflerin yapılması ve çalışmaların genel merkeze bildirilmesi talep 

edilmiştir. Gönderilen projeler sonrasında 25.000 lira olarak hesaplanan binanın 

30.000 liraya mal olacağı öngörülmüştür. Genel merkez yeni bina için 25.000 lira 

ödenek verileceğine ve geri kalan paranın mahallinde satılacak bina ve arsa 

bedellerinden temin edilmesine karar vermiştir. Bunun üzerine halkevi idare heyeti 

tarafından bina inşasının keşif bedelinden daha fazla miktara mal olacağının 

anlaşılması üzerine ve işin müteahhite verilmesi imkân dâhilinde olmadığından inşaata 

emaneten başlamasına karar vermiştir1063. Bu arada Vali H. Fehmi Süerdem’in 1937 

                                                           
1061 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1062 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1063 BCA. 490.1.1671.816.1. 
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yılının Temmuz ayında emekli olmasıyla boşalan Halkevi Başkanlığına, Birinci 

Umum Müfettişi Abidin Özmen’in girişimleriyle Vali Vekili olan Rıfat Şahinbaş 

getirilmiştir1064. Özellikle hem halkevi başkanlığına çalışmaları yakından bilen ve 

takip eden Rıfat Bey’in getirilmesi hem de inşaat faaliyetlerinin emaneten başlatılması 

yeni binanın yapımı için oldukça önemli ve yerinde kararlar olmuştur.   

Hazırlıkların tamamlanmasıyla beraber yeni bina hükümet ve resmi 

dairelerinin bulunduğu mevkide yaklaşık 6.156 m2 bir alanda1065 5 Ağustos 1937 

yılında düzenlenen bir törenle temel atılarak inşasına başlanmıştır. Ancak inşaatın 

keşif ve projesi genel merkez tarafından onaylanmadığından ve projedeki hatalardan 

dolayı 2 Eylül 1937 yılında inşaatın durdurulması yönünde karar verilmiştir. Bu 

gelişme üzerine Dâhiliye Vekâleti, projedeki hataların giderilmesi ve projenin bir an 

evvel onaylanması için girişimlerin doğrudan Nafia Vekâletince yapılmasını 

öngörmüştür1066. 

1938 yılının Ocak ayı itibariyle inşaata 3.700 lira sarf edilmiş olup bina zemin 

katı seviyesine kadar getirilmiştir1067. 2 Eylül 1937 tarihinde durdurulan inşaat 

faaliyetleri yeni projenin tetkik ve tasdikinden sonra 6 Temmuz 1938 tarihinde inşa 

bedeli 46.555 liraya çıkarılarak yeniden çalışmalara başlanmıştır. Bunun üzerine eski 

projeye göre yeni projede 21.155 lira fazla olan meblağın genel merkez tarafından 

gönderilmesini talep etmiştir. 1939 yılında eski halkevi binası yıktırılarak 970 liraya 

satılmıştır. Bu para inşaat bütçesine eklenmiştir1068. Yapılan çalışmalar sonrasında 

Ağustos ayında tamamlanmış ve 29 Ekim 1939 tarihinde hizmete açılmıştır1069. Yeni 

halkevi binası 32.410 lira 27 kuruşa mal edilmiştir1070. Böylece yeni yapılan halkevi 

binası öngörülen inşaat bedelinden daha uyguna mal olmuştur.  

Bununla beraber 1940 yılının Şubat ayında Rıfat Şahinbaş’tan sonra halkevi 

başkanlığına yeni Bitlis Valisi Hulusi Devrimer getirilmiştir1071. 1941 yılında vilayet 

bütçesinden Bitlis Halkevi için 1.500 lira, Ahlat Halkevi için 150 lira, Adilcevaz 

                                                           
1064 BCA. 490.1.934.629.1. 
1065 BCA. 490.1.995.845.1. 
1066 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1067 BCA. 490.1.982.807.2; BCA. 490.1.1671.816.1. 
1068 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1069 Ayın Tarihi, S. 71, 29 İlkteşrin/Ekim 1935, 25; Yurd Yolu, 3 Ağustos 1939.  
1070 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1071 BCA. 490.1.995.845.1. 
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Halkevi için 100 lira, Hizan halkodası için de 150 lira olmak üzere cem‘an 1.900 lira 

yardım ayrılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca bu dönemde yeni yapılan Halkevi 

binasının noksanlarının giderilmesi ve bazı kısımlarının tamir edilmesi için 7.335 

liralık bir bütçeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu para vilayet hususi bütçesinden temin 

edilemediğinden genel merkezden talep edilmek zorunda kalınmıştır1072.  

1942 yılına gelindiğinde Vali Hulusi Devrimer’in tayininden sonra başkanlık 

görevine Nedim Erkut (Ortaokul Müdürü) getirilmiştir1073. Ancak Nedim Bey, halkevi 

başkanlığının yanı sıra bu dönemde hem ortaokul müdürlüğü hem de maarif müdür 

vekilliği görevlerini yürütmekte olup halkeviyle gerektiği kadar alakadar olamamıştır. 

Ayrıca CHP Bitlis Bölge Müfettişi Nasip Aytuna’nın raporuna göre Bitlis vilayetinde 

de görev yapmak istemediğinden yerine ortaokul öğretmeni ve aynı zamanda Dil-

Edebiyat şube komitesi reisi Emin Erdemli’nin getirilmesi önerilmiş ve 4 Ağustos 

1942 yılında halkevi reisliğine getirilmiştir1074. Bu dönemde genel merkezden 1941 

yılının Nisan ayından itibaren istenen tamir ve tadilat parası (7.335 lira) yapılan 

incelemeler sonrasında 1942 yılının Ağustos ayında gönderilerek bütçeye eklenmiştir. 

Bunun üzerine tadilat işleri 6.000 lira bedelle ihaleye çıkarılmış ve %1 eksiltmeyle 

5.940 liraya anlaşma sağlanmıştır. 1943 yılının başlarında halkevinin 1940, 1941 ve 

1942 yıllarına ait milli emlak vergisini ödemediği anlaşılınca 175 lira 86 kuruşluk bir 

borç hâsıl olmuş ve bu borç 1943 bütçesine eklenmiştir1075. Özellikle yeni yapılan 

halkevi binasının eksiklikleri tam anlamıyla giderilmediğinden hemen hemen her 

dönem tahsis edilen ödeneğin büyük bir kısmı tadilat masraflarına ayrılmak zorunda 

kalınmıştır. 

Bitlis Halkevi Başkanı Emin Erdemli’nin 9 Mayıs 1944 yılında görevinden 

istifa etmesi üzerine boşalan başkanlık görevine 25 Ağustos 1944 yılında Belediye 

Reisi Suphi Menteş getirilmişse de1076 kısa bir müddet sonra gerçekleşen seçimler 

sonucunda göreve Ziya Geboloğlu getirilmiştir. Bu dönemde çatı tamiratı için 1.500 

lira genel merkezden gönderilmiş ve 1944 bütçesine eklenmesi istenmiştir1077.  

                                                           
1072 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1073 Yurd Yolu, 23 Şubat 1942. 
1074 BCA. 490.1.934.629.1. 
1075 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1076 BCA. 490.1.934.629.1. 
1077 BCA. 490.1.1671.816.1. 
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Bitlis Halkevi Başkanı Ziya Bey, işlerinin yoğunluğunu öne sürerek kısa bir 

müddet sonra yerini 1945 yılında Suphi Menteş’e bırakmıştır. İkinci Suphi Bey 

dönemi de çok uzun sürmemiş ve Ziya Bey tekrar başkanlığa gelmiştir. Ziya Bey bu 

görevi 6 Temmuz 1946 yılına kadar devam ettirmiş ve bu tarihte hastalığını ve 

yalnızlığını ileri sürerek yeniden istifa etmiş ve bir müddet sonra CHP İl Başkanı 

olmuştur. Bunun üzerine Halkevi Başkanlığına 22 Temmuz 1946 yılında yapılan 

seçimlerde Cemil Okumuş seçilmiştir. Ancak Suphi Bey, Cemil Bey’in işlerinden 

dolayı zaman zaman il dışına çıktığını ve bu seyahatlerin uzun sürmesinden dolayı 

başkanlık görevini layıkıyla yerine getiremeyeceğini bildirmesi üzerine Cemil Bey 

görevinden istifa etmiş ve yerine Suphi Bey geçmiştir1078.  

Özellikle 1944-1946 yılları arasında yaşanan başkanlık meselesi halkevi 

çalışmalarını olumsuz etkilemiş ve bu dönemde halkevi işleriyle daha çok dönemin 

CHP İl Başkanı olan Arif Özdemir ilgilenmiştir. 1945 yılında halkevi çatısının tadilat 

masrafları için Eylül ayında 3.278 lira, Aralık ayında 1.200 lira tahsilat gönderilmiştir. 

Ancak gerekli keşif çalışmasının bir türlü inşaat mevsiminde yetiştirilememesi üzerine 

tadilat faaliyetleri 1947 yılına sarkmıştır. Bunun üzerine 1946 yılının sonlarına doğru 

binanın kar ve yağmurdan etkilenmemesi için 500 adet sac ile beraber diğer tadilat 

masrafları için 2.500 lira yardım gönderilmiştir1079.  

1946-1947 yılları arasında halkevi reisliğini yürüten Suphi Bey, aynı zamanda 

belediye reisliğinden dolayı halkeviyle çok fazla ilgilenememiştir. Öyle ki komite 

çalışmaları yürütülememiş ve durma noktasına gelmiş, üye sayısı azalmış ve 1947 yılı 

bütçesine konan 2.300 liralık yardımdan bir kuruş dahi tahsil edilememiştir. Bunun 

üzerine Suphi Bey istifa etmiştir. Ancak bu dönemde halkevinin durumu o kadar 

kötüdür ki yeni bir başkan dahi seçilememiştir. Yaşanan bu olumsuzlukları bir nebze 

olsun giderebilmek için CHP İl Başkanı Ziya Geboloğlu, vekâleten görevi 

üstlenmiştir. Yaklaşık 8 ay vekâleten yürütülen halkevi reisliğine 17 Şubat 1948 

yılında Nezir Üzel seçilmiştir1080. 

1948 yılında halkevi bütçesinin oluşturulmasında oldukça zorlanılmış ve 

mahalli kaynaklarla sadece memur ve müstahdemlerin ücretlerinin karşılanabileceği 

                                                           
1078 BCA. 490.1.934.629.1. 
1079 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1080 BCA. 490.1.934.629.1. 
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bildirilmiştir. Ancak elektrik tesisat borcunun dahi ödenemediği bu dönemde 

halkevinin tamiri için yaklaşık 11.400 lira gibi yüksek bir meblağa ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu tamirin bu dönemde yapılmaması durumunda ise tadilat miktarın 

daha da artacağı belirtilmiştir. 1949 yılında yapılan keşifler sonrasında elektrik tesisatı 

için 3.444 lira 53 kuruş, bina tamiri için de 8.409 lira 98 kuruş olmak üzere toplam 

11.754 lira 51 kuruş tespit edilerek genel merkezden talep edilmiştir. Ancak genel 

merkez bazı kalemlerdeki fiyatları yüksek bularak 1.000 lira kesinti yapmış ve toplam 

10.480 lira 85 kuruş göndermiştir1081. Bu dönemde ayrıca Tatvan Halkodasının 

ihtiyaçları için 400 lira, Hizan, Mutki, Simek, Reşadiye ve Çukur halkodaları için de 

100 lira olmak üzere toplam 500 lira tahsis edilmiştir1082.  

1950 yılında yardımların kesilmesi sonrasında halkevinin alt katındaki iki oda 

Milli Eğitim Müdürlüğüne kiraya verilmiştir. Buradan elde edilen aylık 50 lira ve 

sinemadan elde edilen gelir1083 ile halkevinin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmış, 

ancak bu mümkün olmamıştır. Bu nedenle halkevi müşkül bir duruma düşmüştür. 

Bunun üzerine genel merkezden 500 lira talep edilmek zorunda kalınmış ve 1951 

yılının Ocak ayında 500 lira,1084 Mayıs ayında da 200 lira Bitlis Halkevinin genel 

ihtiyaçları için gönderilmiştir1085. 

Bitlis Halkevi kuruluş döneminde oldukça aktif bir çalışma sergileyerek kısa 

sürede şube ve üye sayısını arttırmıştır. Ancak Van Halkevinde olduğu gibi Bitlis 

Halkevinde de ihtiyaca cevap veremeyecek bir binada kurulması yeni bina yapımını 

gündeme getirmiştir. Bu minvalde 1935-1939 yılları arasında yeni bina yapımıyla daha 

çok meşgul olunmuştur. 1939 yılında yeni binaya geçilse de eksiklikleri 

tamamlanmadığından bu dönemde gönderilen ödeneklerin büyük bir kısmı tadilat 

masraflarına harcanmak zorunda kalınmıştır. Ayrıca halkevi başkanlarının sık sık 

değişmesi de yürütülen faaliyetleri son derece olumsuz yönde etkilemiştir. II. Dünya 

Savaşı sonrasında çok partili hayata geçişle beraber halkevi faaliyetlerine önem 

verilmeye çalışılmışsa da bir türlü bitmeyen bina tadilatı ve ödeneklerin istenilen 

                                                           
1081 BCA. 490.1.1671.816.1. 
1082 BCA. 490.1.1478.34.1. 
1083 1950 yılında sinema makinesinin elektrik voltajı sebebiyle yanması sonucu bu gelirde istenilen 

ölçüde temin edilememiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (BCA. 490.1.1478.34.1.)  
1084 BCA. 490.1.1671.817.1; BCA. 490.1.1671.816.1. 
1085 BCA. 490.1.1478.34.1. 
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ölçüde ve miktarda temin edilemeyişi Bitlis Halkevinin ekonomik olarak zor günler 

yaşamasına neden olmuştur. Öyle ki halkevi binasının alt katı ve sinema sistemi kiraya 

verilmek zorunda kalınmıştır. Bitlis Halkevi tüm bu olumsuzluklara rağmen 

faaliyetlerde bulunmuşsa da istenilen düzeyde bir başarı elde edilememiştir.  

Dil, Tarih ve Edebiyat Şubesi 

Şube, özellikle Türk Dili ve Tarihinin gelişimine yardımcı olmak için 

çalışmalarında azami gayret göstermiştir. Özellikle I. Dil Kurultayıyla başlayan dilde 

Türkçeleştirme1086 bağlamında vilayet ve çevresinde halkın kullandığı öz Türkçe 

kelimeleri derlemiştir1087. Yine tarih bağlamında da coğrafi konumu bakımından 

önemli bir tarihi geçmişe sahip olan Bitlis’in tarihi eserleri araştırılarak elde edilen 

bulgular broşür haline getirilerek halkın istifadesine sunulmuştur1088.   

Bunun yanı sıra milli bayramlarda ve yıl dönümlerinde kutlamalar 

düzenlenerek konferanslar tertip edilmiştir. Yine bu önemli günlerde öz Türkçe şiirler, 

maniler ve destanlar okunmuştur. 1946 yılında Ortaokul öğretmeni Muharrem Doğdu 

tarafından 1000 kadar öz Türkçe mani derlenmiştir1089. Şube çalışmaları bağlamında 

genel itibariyle dil, tarih ve kültür faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Ancak ekonomik 

sıkıntılardan dolayı şubeye yeteri derecede finansman desteği sağlanamamıştır.  

Güzel Sanatlar Şubesi 

Şube çalışmalarına 1941 yılından sonra başlayabilmiştir. Şube çalışmaları 

bağlamında bir bando ile koro oluşturulmuştur. Milli bayramlarda ve önemli günlerde 

bando takımı eşliğinde istiklal marşı okunmuştur. Bununla beraber güzel sanatlar 

komite başkanı Rıfat Yüksel tarafından caz konserleri tertip edilmiştir1090. 

Bu şubenin en önemli faaliyetlerinden biri de radyo dinletileridir. Başta halkevi 

olmak üzere merkezde kalabalık mahallelere bırakılan hoparlörlerle radyo neşriyatı 

yapılmaya çalışılmıştır1091. Ancak amplifikatörün bozulması ve tamiri için gereken 

malzemenin bir türlü temin edilememesi bu faaliyeti olumsuz etkilemiştir1092. 

                                                           
1086 Neşe Gürallar Yeşilkaya, Halkevleri: İdeoloji ve Mimarlık, İstanbul, 1999, 83. 
1087 Kardaş, a.g.e., 222. 
1088 BCA. 490.1.982.807.2. 
1089 BCA. 490.1.952.688.1. 
1090 BCA. 490.1.952.688.1. 
1091 BCA. 490.1.1227.78.1. 
1092 BCA. 490.1.1216.37.1. 
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Özellikle bu dinletiler kırsal kesimde Türkçe bilmeyen başta çocuklar olmak üzere 

kişiler üzerinde etkili olmuş ve daha kısa sürede Türkçeyi öğrenmelerinde kolaylık 

sağlamıştır. Ancak geç kurulan bu şube ekonomik nedenlerden dolayı istenilen 

düzeyde faaliyet gösterememiştir. 

Temsil Şubesi 

Şube çalışmaları bağlamında temsiller, tiyatrolar ve piyesler verilmiştir1093. Bu 

faaliyetlerde genellikle milli duyguları artıran oyunlara yer verilmiş ve bu dönemde 

Bitlis’te beş müsamere tertip edilmiştir. Ancak oyunlardaki en büyük sıkıntı olan aynı 

zamanda doğuda yer alan halkevlerin ortak sorunu olan kadın rollerini oynayacak 

üyelerin olmayışı burada da kendini hissettirmiştir1094. Buna rağmen 1938 yılında 

“Akın”, 1941 yılında “Bir Cesaret Rokoru” ve “Mavi Yıldırım”, 1942 yılında “İstiklal” 

ve “Adam Sarrafı” ve 1946 yılında da “Kanun Adamı” piyesleri sunulmuştur1095. 

Ayrıca törenlerde ulusal folklor bağlamında Zeybek, Harmandalı ile Bitlis’in yerli 

Papuru, Aşirma, Temur Ağa, Tanzara, Lorke, Agırgüvek gibi halk oyunları 

sergilenmiştir1096.  

1941 yılında Bitlis Halkevi için CHP Genel Sekreterliği tarafından bir sinema 

makinesi satın alınmıştır. Ancak Bitlis’te elektrik santrali olmadığından ve makinenin 

işlemesi için gereken benzinle çalışan dinamo da temin edilemediğinden sinema 

makinesi 1947 yılına kadar gönderilememiştir. 1947 yılı başlarında santralin 

tamamlanmasıyla beraber genel merkezden sinema makinesi kurma ve tesisat giderleri 

için 3.000 lira, sandalye, koltuk ve nakliyesi için 5.000 lira olmak üzere toplam 8.000 

lira talep edilmiştir. Ancak genel sekreterlik bu bağlamda 1947 yılında 500 lira yardım 

göndermiştir. Ayrıca 1948 yılında da teşkilat işlerinde kullanılmak üzere 3.000 lira 

tahsis etmiştir1097. Gönderilen her iki tahsisatın toplamının talep edilen miktarın 

yarısını dahi karşılamadığı görülmektedir. Bu nedenle şube faaliyetlerinde ödenek 

yetersizliğinden dolayı bu dönemde istenilen başarı elde edilememiştir. 

                                                           
1093 BCA. 490.1.995.845.1. 
1094 BCA. 490.1.982.807.2; BCA. 490.1.1006.882.1. 
1095 BCA. 490.1.995.845.1; Nurhan Karadağ, Halkevleri Tiyatro Çalışmaları (1932-1951), Ankara, 

1988, 235, 252.  
1096 BCA. 490.1.995.845.1; BCA. 490.1.952.688.1. 
1097 BCA. 490.1.1216.37.1. 
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Bu sırada Mersin’de bulunan sinema makinesi yanlışlıkla Silifke’ye 

gönderilmiştir. Silifke Halkevi makineyi geri göndermek istemediğinden, yaklaşık 6-

7 ay direnmiş ancak göndermek zorunda kalmıştır. Böylece Bitlis 1947 yılının Ağustos 

ayında sinema makinesine kavuşmuştur. Ancak kısa sürede film, işçi, vergi ve sair 

giderlerden dolayı kar edilemeyeceği anlaşıldığından aylığı 150 lira olmak üzere 6 

aylığına 900 liraya kiraya verilmiştir. 1948 yılında kiralama süresi tamamlandıktan 

sonra aylığı 300 liradan yeniden kiralanmıştır1098.  

1949 yılının Şubat ayında gerçekleşen yangın sonrasında sinema makinesi 

kullanılmaz hale gelmiş ve sigorta şirketi tarafından 15.000 lira ödenerek tamir 

ettirilmiştir1099. Ancak 1950 yılında makinenin elektrik voltajı sebebiyle yeniden 

yanması sonrasında yapılan kira sözleşmesi feshedilmiş ve böylece halkevi bütçesinde 

önemli bir gelir kaynağı olan kira geliri kaybedilmiştir1100. Hemen hemen her dönem 

ekonomik sıkıntılar içinde bulunan Bitlis Halkevi için sinema makinesi önemli bir 

gelir olmuştur. Ayrıca genel merkez tarafından uygun görülen filmler sayesinde halkın 

kültür seviyesi arttırılmaya çalışılmıştır. 

Spor Şubesi 

Şube, halkevinin kuruluşuyla beraber faaliyetlerde bulunmaya başlamış ve bu 

bağlamda da futbol ve güreş takımları oluşturulmuştur. Ancak şube futbol takımı 

vilayet bazında başka bir takımın olmayışından dolayı çok fazla etkili olamamıştır. Bu 

sebeple 1936 yılında halkevine bağlı spor şubesinin ayrı bir örgüt halinde faaliyet 

göstermesi halkevi idari heyeti tarafından uygun görülmüştür1101. Bu bağlamda 1937 

yılında “Güzeldere Futbol Kulübü’nün” kurulmasına ve çalışmalarına destek 

olunmuştur. Ayrıca bu dönemde ata sporu olan ciridi halk arasında yaygınlaştırmak 

için atlı bir spor kulübü kurulmuştur1102.  

Özellikle kış mevsiminin uzun olduğu Bitlis’te kış sporlarına ağırlık 

verilmiştir1103. Başta futbol, güreş, kayak, masa tenisi, bilardo gibi spor aktivitelerini 

                                                           
1098 BCA. 490.1.1227.78.1; BCA. 490.1.1216.37.1.  
1099 BCA. 490.1.1216.37.1. 
1100 BCA. 490.1.1478.34.1 
1101 BCA. 490.1.1121.89.2. 
1102 BCA. 490.1.982.807.2. 
1103 BCA. 490.1.995.845.1. 
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arttırarak spor faaliyetleri yaygınlaştırılmaya ve böylece kahvehane köşelerinden başta 

gençler olmak üzere insanlar kurtarılmaya çalışılmıştır.    

Sosyal Yardım Şubesi  

Şube çalışmaları 1936 yılından sonra başlamıştır1104. Bu bağlamda yoksul 

ailelere gıda ve yiyecek temininde bulunulmuş ve bu ailelerin hem kendi ihtiyaçlarını 

karşılamaları hem de ekonomik bir gelir elde etmeleri için dikiş, nakış, örgü gibi 

kurslar açılmıştır1105.  

Özellikle sağlık alanında halkevi bünyesinde bir sağlık köşesi açılmış ve 

yoksul halk burada ücretsiz muayene edilmiştir. Sağlık hizmetleri köylere 

ulaştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca şube, Kızılay, Çocuk Esirgeme ve Türk Hava 

Kurumu ile ortak çalışmalarda da bulunmuştur1106.  

Halk Dershaneleri ve Kursları Şubesi 

Şube, 1939 yılında iki kademeli olmak üzere büyükler için okuma-yazma 

kursları açmıştır1107. Bu kursları 1940 yılında cezaevi ve köy gezici kursları takip 

etmiştir1108. Özellikle 1945 yılında başlayan okuma-yazma seferberliği sonrasında il, 

ilçe ve köylerde Türkçe okuma-yazma kursları açılmıştır. Bu bağlamda 1945 yılında 

il merkezinde bir, Simek ve Çukur halkodalarında birer, Ahlat’ta iki ve Adilcevaz’da 

da bir olmak üzere altı kurs açılmıştır. Ancak halkevi idare heyeti il merkezi, Ahlat ve 

Adilcevaz’da Türkçe konuşulduğundan kursların özellikle Türkçe konuşulmayan 

köylerde açılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca kurs masrafları (öğretmen 

ücretleri, kırtasiye vb.) için 31 Aralık 1945 yılında genel merkezden Bitlis Halkevi için 

220 lira, Ahlat Halkevi için 170 lira olmak üzere toplam 390 lira gönderilirken 

Adilcevaz Halkevi için Birinci Umum Müfettişliği yoluyla daha sonra 120 lira 

gönderileceği bildirilmiştir1109. 

10 Aralık 1946 yılında genel merkezden gelen yazı sonrasında bu kursların 1 

Ocak 1947 yılından itibaren resmi olarak açılması kararlaştırılmıştır. Kurslar beş aylık 

                                                           
1104 BCA. 490.1.1121.89.2. 
1105 Yurd Yolu, 7 Nisan 1940. 
1106 BCA. 490.1.995.845.1. 
1107 Yeni Yurd, 27 Aralık 1939. 
1108 BCA. 490.1.995.845.1; BCA. 490.1.1006.883.1. 
1109 BCA. 490.1.1052.1041.1. 
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iki devreden oluşturulmuş ve eğitim veren öğretmenlere tatil ayları da dâhil her ay 25 

lira verilmesi öngörülmüştür. Bu öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürü tarafından 

tecrübeli ve başarılı kişiler arasından seçilmesi ve öğretim usullerine göre hazırlanmış 

olan “Türkçe Okuma ve Yazma Kılavuzu’nda” yer alan kaide ve tavsiyelere uygun 

eğitim vermesi planlanmıştır. Ayrıca kurs masrafları içinde her dönem (beş ayda bir) 

50 lira verilmesi ve bu paranın kitap, defter, kalem gibi kırtasiye malzemeleri ile 

gerektiğinde ısınma ve aydınlanma giderlerinde kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Özellikle 1945 yılında halkevi idare heyetinin kursların Türkçe bilmeyen yerlerde 

açılması yönündeki telkini bir nebze olsun etkili olmuş ve kurslara Hizan, Mutki, 

Misk, Tatvan ve Huyut Halkodaları da eklenerek sayı 10’a çıkarılmıştır. Kurs giderleri 

için de 11 Aralık 1946 yılında 1.500 lira, 9 Haziran 1947 yılında 250 lira ve 21 Aralık 

1947 yılında da 1.500 lira ödenek gönderilmiştir. Bu kurslara 1947 yılı itibariye 

Ahlat’ta 51, Adilcevaz’da 24, Simek’te 15, Çukur’da 27 öğrenci kayıt yaptırmıştır1110. 

Böylece okuma-yazma seferberliği il geneline ve özellikle de ihtiyaç hâsıl olan 

yerlerde açılarak yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Bunun yanı sıra bu dönemde de köy kadınları için gezici kurslar açılmış ve 44 

öğrenci eğitime devam etmiştir. Bu göreve 21 Ağustos 1947 yılında tayin edilen 

Sabahat Arslan’a 20 lira maaş haricinde genel merkez tarafından aylığı 40 liradan 

olmak üzere 1 Ocak 1948 yılına kadar 240 lira ücret ödenmiştir. Bunun yanı sıra 

sadece okuma-yazma kursları değil aynı zamanda biçki dikiş kursları da bu dönemde 

devam ettirilmiştir. Ayrıca 1948-1949 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda yeni bir kursun 

açılması ve bu kursta da iki öğretmenin çalışması öngörülmüştür1111. Özellikle 

köylerde okuma kursları haricinde farklı kursların da açılması hem insanların hayatını 

kolaylaştırmak hem de gerektiğinde ekonomik bir gelir elde edebilmesini sağlama 

amacını taşımıştır. 

Türkçe okuma-yazma kurslarına 1948 yılında Norşin, Purhus ve Tap 

Halkodaları eklenmiş ve Norşin Halkodasının kurs masrafları için 150 lira 

gönderilmiştir. Ayrıca 6 Şubat 1948 yılında Adilcevaz ve Simek kursları için 300 lira, 

31 Şubat 1948 yılında Bitlis ve Ahlat kursları için 300 lira, 2 Ağustos 1948 yılında 

Adilcevaz ve Hivris (Simek) kursları için 300 lira ve 1949 yılının Şubat ayında da tüm 

                                                           
1110 BCA. 490.1.1052.1041.1. 
1111 BCA. 490.1.1052.1041.1. 



212 
 

kurslar için 150 lira olmak üzere toplam 1.500 lira tahsisat gönderilmiştir1112. Bunun 

yanı sıra 1949-1950 yıllarında köy kadınları için açılan kursların sayısı 4’e 

çıkarılmıştır. Bunlar Mutki, Tatvan, Adilcevaz ve Ahlat’ta açılmıştır. Kurs 

öğretmenlerine bu dönemde aylık 20 lira verilmiştir. Yedi aylık ücretleri 140 lira olan 

ve toplamları 560 lira genel merkezden 31 Ocak 1950 yılında CHP İl İdare Kuruluna 

gönderilmiştir. Ayrıca bu dönemde cezaevlerinde açılan okuma kurslarına 60 

mahkûmun devam ettiği bildirilmiştir. 1950 yılında Bitlis ve Huyut okuma kursları 

için 400 lira ödenek gönderilmiştir1113. Bu şube özellikle hem ödenek bağlamında hem 

de faaliyetler bağlamında diğer şubelere nazaran daha aktif bir çalışma sergilemiştir.  

Kütüphane ve Neşriyat 

Şube, vilayet genelinde okur-yazar sayısını artırmak ve halkın okuma 

alışkanlığını geliştirmek için şehir merkezinde bir okuma odası açmış ve elindeki 

gazete, dergi, mecmua ve kitap gibi yayınlarının bir kısmını buraya aktararak halkın 

istifadesine sunmuştur1114.  Şubenin neşriyat bağlamında bir diğer önemli faaliyeti de 

radyo dinletileridir. Özellikle başta halkevi olmak üzere vilayetin önemli birkaç yerine 

yerleştirilen hoparlörlerle radyo neşriyatı halka dinletilmeye çalışılmıştır1115.  

 Bunun yanı sıra kütüphane şubesinin geliştirilmesi için kitap, dergi, broşür, 

gazete gibi yayınlar arttırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 1943 yılında tarih, felsefe, 

ekonomi, roman, hikâye, ayın tarihi, ahlak, biyoloji, hukuk vb. alanlarda yaklaşık 129 

kitap genel merkez tarafından gönderilmiştir. 1945 yılında halkevi kütüphanesinde 

2.696’sı Türkçe ve 103’ü de Arapça olmak üzere toplam 2.799 kitap kayıtlıdır. Bunun 

yanında belli aralıklarla genel merkezden halkevlerine ve halkodalarına kitaplar 

gönderilmiştir1116. Böylece halkevi kütüphanesi zenginleştirilmeye çalışılmıştır.  

Köycülük Şubesi 

Şube, köylülere sosyal ve sağlık alanlarında yardımcı olmak ve köylü ile şehirli 

arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek için çalışmalarda bulunmuştur. Özellikle sağlık 

alanında köylüler ücretsiz olarak muayene edilmişlerdir. Bununla beraber Kızılay ve 

                                                           
1112 BCA. 490.1.1052.1041.1. 
1113 BCA. 490.1.1052.1041.1. 
1114 BCA. 490.1.982.807.2. 
1115 BCA. 490.1.1227.78.1. 
1116 BCA. 490.1.1044.1012.1. 
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Türk Hava Kurumu gibi kurumlarla ortak hareket edilerek köylüye sosyal anlamda 

yardım edilmeye çalışılmıştır1117.  

Bunun yanı sıra şubenin diğer önemli bir faaliyeti de gezilerdir. Bu bağlamda 

da köy gezileri düzenlenmiş ve II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği dönemde 

paraşütçülük ile savaş yöntemleri ve bunlarla mücadele teknikleri üzerinde bir dizi 

eğitici konferanslar tertip edilmiştir1118.  

Tüm şube faaliyetleri dikkate alındığında kuruluş yıllarında üye sayısı 

bağlamında önemli bir sayıya ulaşılmışsa da faaliyetler açısından oldukça yetersiz 

kalmıştır. Bunun en önemli nedenleri arasında ödeneklerin çoğu zaman temin 

edilemeyişi ya da istenilen miktardan az olması yer almaktadır. Bu durum karşısında 

şube faaliyetleri de ister istemez olumsuz etkilenmiştir. 

Şubelere ayrılan ödenekler bakımından halk dershanelerine önemli miktarda 

tahsisat ayrılmıştır. Bunun temel sebebi de 1945 yılında başlatılan okuma-yazma 

seferberliği olmuştur. Bu minvalde Bitlis il ve ilçelerindeki halkevlerine ve 

halkodalarına kurs ve öğretmen giderleri için düzenli ödenek ayrıldığı görülmektedir. 

Bu ödeneklerin yarıdan fazlasının devlet bütçesi tarafından karşılanması DP 

döneminde bütçe görüşmelerinde oldukça eleştirilmiş ve halkevlerinin CHP ile olan 

bağlantısının kesilerek vakıf statüsünde varlığını devam ettirmesi istenmiştir. Ayrıca 

DP, halkevlerinin varlığından ziyade özellikle kuruluşundan itibaren CHP’nin bir 

uzantısı şeklinde örgütlenmesi ve yönetilmesinden duyduğu rahatsızlığı muhalefet 

döneminde dile getirmişse de dönemin iktidar partisi olan CHP bunu çokta dikkate 

almamıştır. Ancak 1950 seçimlerinden sonra roller değişmiş ve iktidar muhalefet, 

muhalefette iktidar olmuştur. DP ilk etapta halkevlerini doğrudan kapatma yoluna 

gitmeyerek CHP ile ortak bir payda da anlaşma yolunu seçmişse de her iki tarafta ortak 

bir noktada bulaşamamış ve netice de halkevleri kapatılmıştır.   

1932 yılında sosyal ve kültürel bakımdan toplumda birlik ve beraberliği 

sağlamayı amaçlayan halkevleri, özellikle yeni rejimin en ücra köşelere kadar 

yayılmasında etkin bir rol oynamıştır. Dil, tarih ve kültür bağlamında Türk Dil ve Tarih 

Kurumları ile bir devrin parçası olan halkevlerinin kapatılması, bilhassa taşradaki 

                                                           
1117 BCA. 490.1.995.845.1. 
1118 Yeni Yurd, 24 Temmuz 1940. 
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kültürel faaliyetleri olumsuz etkilemiştir. Son dönemlerde muhalefetin eleştirilerinin 

CHP tarafından görmezden gelinmesi ve iktidar değişimi sonrası CHP’nin 

halkevlerindeki üstünlüğünü koruma isteğinden vazgeçmeyişi halkevlerinin 

kapatılmasında etkin rol oynamıştır. Böylece ülkenin her köşesine ulaşmış olan 

muazzam bir kurum tarih sahnesine karışmıştır. 
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3. BÖLÜM 

SAĞLIK ALANINDA YAPILAN KAMU YATIRIMLARI VE 

HARCAMALARI 

3.1. Sağlık Alanında Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesi sonrasında sağlık 

alanındaki başlıca hedefler merkez ve taşra örgütünü genişletmek, personel (hekim ve 

sağlık memuru) sayısını artırmak, salgın hastalıklarla mücadele etmek, numune 

hastaneleri, dispanser ve sanatoryumlar açmak, sosyal yardım dernekleri ve 

kurumlarıyla iş birliği yapmak, basın-yayın yoluyla halkı özellikle salgın hastalıkları 

konusunda bilgilendirmek olarak belirlenmiştir1119. Böylece sağlık sisteminin ana 

mevzuatları oluşturularak temelleri atılmıştır. 

Bilhassa 1923 yılında hekim ihtiyacının giderilmesi için ilk olarak tıp 

fakülteleri1120 ile yatılı tıp öğrenci yurdu açılması planlanmıştır1121. Ayrıca hekimlerin 

yurt geneline dengeli bir şekilde dağılması için “Hizmeti Mecbure Kanunu”1122 

çıkarılmıştır. Bu kanuna göre tıp fakültesinden mezun olan hekimler 3 yıl devlet 

hizmetinde çalışmak mecburiyetindedir. Hizmet süresinin iki senesi doğu 

vilayetlerinde (Van, Diyarbakır, Bitlis, Kars, Muş, Siirt, Erzincan, Mardin vb.) 

tamamlanacaktır. Ayrıca Şark mıntıkasındaki görev süresince hekimlere maaşlarına ek 

yirmi beşer lira zam verilecektir1123. Çıkarılan bu kanun ve uygulamalar hükümetin 

doğudaki sağlık sorunlarının giderilmesi konusuna ne denli önem verdiğini ve 

hassasiyet gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

1924 yılındaki bütçe görüşmelerinde Van Milletvekili Hakkı Bey, doğu 

vilayetlerini kastederek; birçok yerde hekim, hastane ve dispanser bulunmadığını, ilaç 

                                                           
1119 Meliha Özpekcan, “TBMM Tutanaklarına Göre Cumhuriyet’in İlk On Yılında Sağlık Politikamız”, 

Türkler Ansiklopedisi XVII, Ankara, 2002, 440. 
1120 Şeyda Çavmak-Doğancan Çavmak, “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Sağlıkta 

Dönüşüm Programı”, Sağlık Yönetimi Dergisi, 1, 1, 2017, 50; Umut Belik ve bşk., “13. Yüzyıldan 21. 

Yüzyıla Türk Sağlık Sisteminin Gelişim Süreci Üzerine Bir Derleme”, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 

2, 4, Aralık 2015, 186. 
1121 Bilal Ak, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Sağlık Hizmetleri”, Türkler Ansiklopedisi XVII, Ankara, 2002, 

423. 
1122 BCA. 30.18.1.1.5.33.15; BCA. 30.10.178.229.3. 
1123 TBMM ZC. II/3, İ. 41, (24.10.1339/1923) 31. 



216 
 

sıkıntısı yaşandığını ve bu yerlerde ister istemez salgın hastalıkların daha fazla 

olduğunu belirterek özellikle hekim ihtiyacının ne vakit karşılanacağını konusunda 

Sıhhiye Vekili Dr. Refik Bey’den bir açıklama yapmasını istemiştir. Dr. Refik Bey, 

tespitlerin doğru olduğunu belirterek kendilerine müracaat edenlerin hemen tayin 

edildiğini, ancak uzak yerlere gönderilen hekimlerin az bir maaşla gitmek 

istemediklerini belirtmiştir. Bu bağlamda hekim ihtiyacının bir kısmının hizmeti 

mecbure kanunuyla diğer kısmının da maaşlarında %75 veya %100 oranında zam 

yapılmak suretiyle karşılanacağını bildirmiştir. Görüşmelerin devamında Erzurum 

Milletvekili Rüşdü Bey söz alarak askeriye ve mülkiyeden emekli olan hekimlerin 

uzak yerlere gönderilmesi yönünde teklifte bulunmuştur. Ancak emekli hekimler maaş 

aldıklarından tekrar yeni bir maaş verilemeyeceğinden dolayı bu teklif 

uygulanamamıştır1124. 

1926 yılında Van Gölü Havzası’nda Van’da 15, Bitlis’te de 25 yataklı birer 

memleket hastanesi ile Bitlis merkez, Ahlat ve Erciş’te birer dispanser ile hastalıklarla 

mücadele edilmiştir1125. 1927 yılında ise havza genelindeki hastanelerin mevcut yapısı 

iyileştirilmeye sağlık personeli sayısı da artırılmaya çalışılmıştır1126. Ancak yapılan 

iyileştirmeler havzanın mevcut ihtiyacını karşılamakta oldukça yetersiz kalmıştır. 

Bunun üzerine 16 Mart 1929 tarihinde Birinci Umum Müfettişi İbrahim Tali, 

Başvekâlete bir yazı göndererek, doğuda sağlık sorunlarının giderilebilmesi 

bağlamında şimdilik elli yataklı ve iki yıl zarfında bitirilmek üzere 1929 senesi için 

30.000 liralık bir yardım yapılmasını talep etmiştir. Ayrıca durumun Sıhhat ve İçtimai 

Vekâletine de arz edildiğini bildirmiştir1127. İbrahim Tali Bey, Van’a gerçekleştirdiği 

son seyahatinden (18 ay) sonra İsmet İnönü’ye 7 Eylül 1930 tarihinde bir yazı 

göndererek inşaatın başladığını ancak tahsilatın muntazam bir şekilde 

yapılmamasından dolayı çalışmaların durduğunu bildirmiş, Van ve havza için 

ehemmiyeti her geçen gün artan hastanenin bir an evvel bitirilebilmesi için 30.000 

liranın gönderilmesini istemiştir. Bunun yanı sıra 5 Ekim 1930 tarihinde Müşür Fevzi 

Paşa, Başvekâlete bir yazı göndererek İdare-i Hususiye tarafından yüz yataklı olarak 

inşasına başlanan mülki ve askeri hastane binalarının Evkaf Umum Müdürlüğünce 

                                                           
1124 BCA. 30.18.1.1.11.57.9; TBMM ZC. II/7, İ. 15, (18.3.1340/1924) 670-672.  
1125 T.C. Devlet Salnamesi 1926-1927, 517, 1151. 
1126 T.C. Devlet Salnamesi 1927-1928, İstanbul, 1928, 731, 1270. 
1127 BCA. 30.10.69.454.17. 
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vadedilen tahsilatın gönderilmeyişi ve bu paranın mahallinde temin 

edilemeyeceğinden dolayı bu iş için gerekli olan 50.000 liranın gönderilmesini 

istemiştir. Bunun üzerine Evkaf Umum Müdürlüğü 9 Ekim 1930 tarihinde bütçede 

tahsilatın bulunmadığından bu talebin karşılanamayacağını bildirmiştir. 18 Şubat 1931 

yılında tahsisatın yeniden talep edilmesi üzerine Evkaf Umum Müdürlüğü 16 Mart 

1931 tarihinde de bütçedeki ödenek yetersizliğini gerekçe göstererek tahsilat talebi 

yine geri çevirmiştir1128. Ancak yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen 1933 

yılında Van’da “Doğum ve Çocuk Bakımevi” açılmıştır1129. Böylece kadın ve çocuk 

sağlığına önem verilerek çocuk ölümleri azaltılmaya çalışılmıştır. 

1935 yılında bütçe görüşmeleri sırasında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanı 

Refik Saydam, Trahom hastalığıyla yapılan mücadeleyi anlatmış ve özellikle Van ve 

Bitlis istikametinde bu hastalığın yoğunlaştığını vurgulamıştır1130. Yine 1935 yılında 

İsmet İnönü, yurt gezileri bağlamında Van ve Bitlis’te gerçekleştirdiği incelemeler 

sonrasında hastalığın bu vilayetlerde ne kadar yaygın olduğunu görmüş ve defterine 

“Trahom Şark’ı bitiriyor” şeklinde not düşmüştür1131. Bu dönemde bölgede sağlık 

personeli ve hizmetlerinin yetersiz oluşu hastalığın daha çok yayılmasına neden 

olmuştur. 

Bu dönemde Ağrı’nın Beyazıt bölgesinde ortaya çıkan cüzzam hastalığı 

üzerine Üçüncü Umum Müfettişliği durumu ilgili makamlara ileterek hastalığa 

yakalananların tecrit edilerek Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’na yerleştirilmelerini 

teklif etmiştir. Hastalığın baş gösterdiği mevkide askeri garnizonun olması sebebiyle 

Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak da Başvekâlete bir telgraf göndererek 

hastalığa yakalanan 200 kişinin bir an evvel tecrit altına alınarak tedavi edilmesi için 

Akdamar Adası’na götürülmelerini istemiştir. Başvekâletin durumu Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekâletine iletmesi üzerine gerekli incelemeler yapılmış ve bu kişilerin iaşe, 

elbise, mahrukat (yakıt) ve buna benzer ihtiyaçları ile hekim ve sıhhat memuru gibi bir 

takım sebeplerden dolayı Akdamar Adası’nda cüzzamlıların tesis edilmesinin 

Vekâletçe uygun görülmediği bildirilmiştir1132. Böylece Van Gölü’ndeki Akdamar 

                                                           
1128 BCA. 30.10.178.226.5. 
1129 Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, Ankara, 1973, 256. 
1130 TBMM ZC. V/3, İ. 29, (25.5.1935) 242. 
1131 İsmet İnönü, Defterler I (1919-1973), Haz. Ahmet Demirel, İstanbul, 2001, 169. 
1132 BCA. 30.10.177.221.12. 
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Adası’nda açılması talep edilen tedavi merkezi, ülke geneli bağlamında merkezi bir 

konumda olmayışı ve aynı zamanda tüm teçhizatın adaya götürülmesinde yılın her 

döneminde ulaşım bağlamında yaşanabilecek sıkıntılar göz önüne alınarak 

reddedilmiştir.  

Özellikle bu dönemde II. Dünya Savaşı nedeniyle sağlık alanında yapılan 

çalışmalarda kısıtlamalara gidilmiş ve mevcut ihtiyaçlar diğer kurum ve kuruluşlardan 

temin edilmeye çalışılmıştır. 1943 yılında halk arasında lekeli humma olarak da 

adlandırılan tifüs hastalığı muhtelif yerlerdeki kaynakların çoğalmasıyla salgın hale 

gelmiştir. Ülke genelinde yapılan taramalar sonrasında Van’da 42 kişide bu hastalık 

tespit edilmiştir1133. Bunun yanı sıra 1945 yılında da havza sıtma salgınıyla mücadele 

etmek zorunda kalmıştır. Havzanın sahil kısımlarında oluşan bataklıklar sebebiyle 

hastalık Tuğ, Tatvan ve Adilcevaz’da etkili olmuştur1134.  

1930-1945 yılları arasında Van ve Bitlis illerindeki Hususi İdare Memleket 

Hastanelerinin bütçe, yatak ve tedavi edilen hasta sayısı aşağıdaki şekildedir1135. 

Bitlis Van 

Yıllar Bütçe Yatak 

Sayısı 

Yatakta 

Tedavi 

Edilenlerin 

Sayısı 

Ayakta 

Tedavi 

Edilenlerin 

Sayısı 

Toplam Yıllar Bütçe Yatak 

Sayısı 

Yatakta 

Tedavi 

Edilenlerin 

Sayısı 

Ayakta 

Tedavi 

Edilenlerin 

Sayısı 

Toplam 

1930 13.234 25 202 592 794 1930 5.732 15 121 207 328 

1931 13.936 25 213 618 831 1931 8.692 10 91 208 299 

1932 14.857 25 223 1.398 1.621 1932 9.888 10 115 285 400 

1933 11.852 20 192 686 878 1933 10.320 20 154 378 532 

1934 10.752 20 245 376 621 1934 10.643 20 142 539 681 

1935 5.407 20 215 689 904 1935 17.240 20 241 1.818 2.059 

1936 10.472 20 152 1.116 1.268 1936 13.048 25 259 1.796 2.055 

1937 11.666 20 174 855 1.029 1937 13.168 25 286 2.562 2.848 

1938 8.542 20 217 590 807 1938 15.498 25 220 2.525 2.745 

1939 11.274 20 193 744 937 1939 17.084 25 280 3.164 3.444 

1940 9.998 20 71 207 278 1940 16.480 25 516 3.496 4.012 

1941 7.410 20 103 177 280 1941 19.760 25 477 3.086 3.563 

1942 19.714 20 150 3.889 4.039 1942 30.778 25 321 3.688 4.009 

1943 16.337 20 217 1.539 1.756 1943 34.448 25 321 3.285 3.506 

1944 16.077 20 168 685 853 1944 46.917 25 365 6.266 6.631 

1945 12.959 20 139 481 620 1945 28.817 25 372 1.992 2.364 

                                                           
1133 TBMM ZC. VII/2, İ. 27, (25.5.1943) 210. 
1134 BCA. 490.1.1389.610.1; BCA. 490.1.1574.408.2. 
1135 İstatistik Yıllığı 1940-1941, 114, 119; İstatistik Yıllığı 1942-1945, 135, 139. 



219 
 

Tablo 68: 1930-1945 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerindeki Memleket 

Hastanelerinin Fiziki Durumu ile Bu Hastaneler İçin Ayrılan Bütçe 

Tablo incelendiğinde 1930 yılından 1934 yılına kadar Bitlis’in bütçesinin Van 

bütçesinden daha fazla olduğu görülmektedir. Aynı durum tedavi edilen toplam hasta 

sayısında kendini göstermektedir. Ancak 1935 yılından itibaren Van’a ayrılan bütçe 

miktarı ve tedavi edilen hasta sayısı Bitlis’i geçmiş ve hatta bazı dönemlerde her iki 

konuda da iki katını aşmıştır. Bunda özellikle Van’daki hastane sayısının Bitlis’ten 

fazla olması etkili olmuştur. 

1924-1945 yılları arasında devlet bütçesi ile sağlık harcamaları ve sağlık payı 

tablo 69’da yer aldığı gibidir1136. 

Yıllar Yıl Sonu Genel Bütçe TL Sağlık Harcamaları TL Sağlık Payı % 

1924 188.338.260 3.204.806 1,57 

1925 281.376.806 5.312.190 1,78 

1926 234.728.720 3.738.544 1,45 

1927 241.765.093 3.385.029 1,22 

1928 232.723.958 3.438.809 1,21 

1929 233.297.741 4.517.997 1,62 

1930 242.908.055 4.638.589 1,63 

1931 226.804.224 4.270.749 1,63 

1932 228.643.460 3.826.220 1,46 

1933 216.634.286 4.280.867 1,58 

1934 249.942.885 5.045.862 1,74 

1935 278.901.389 4.955.831 1,52 

1936 279.904.769 8.662.583 2,63 

1937 322.363.128 14.485.457 3,79 

1938 329.508.187 12.596.396 3,16 

1939 403.626.346 12.328.873 2,47 

1940 559.792.873 11.970.260 1,80 

1941 603.408.460 12.378.426 1,73 

1942 948.556.095 20.882.784 1,85 

1943 1.080.356.651 17.424.621 1,33 

1944 1.154.552.105 25.825.042 1,81 

1945 649.295.013 19.488.256 2,41 

 Tablo 69: 1924-1945 Yılları Arasında Sağlık Giderleri İçin Ayrılan Bütçe 

Tabloya göz atıldığında 1924-1935 yılına kadar ortalama 4.200.000 liralık bir 

ödenek ayrıldığı, aynı zamanda bu ödeneğin genel bütçedeki payı 1.53 civarında 

olduğu görülmektedir. 1936-1939 yılları arasında sağlık giderlerine harcanan payın ve 

bütçenin arttığı gözlenmektedir. Ancak II. Dünya Savaşıyla beraber sağlık giderlerine 

                                                           
1136 Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri (1924-1995), 1-43. 
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ayrılan pay 1935 yılına kadarki miktardan fazla olsa da genel bütçe içerisindeki oran 

1.82’ye düşmüştür. 1945 yılındaki genel bütçe ve sağlık giderlerine ayrılan miktar 

1944 yılına göre az olsa da sağlığa ayrılan pay 0.6 oranında artırılarak 2.41’e 

yükseltilmiştir.    

3.1.1. 1946-1950 Yılları Arasında Sağlık Alanında Yapılan Faaliyetler ve 

Harcamalar 

II. Dünya Savaşı sırasında ülke, doğrudan savaşa girmese de ekonomik olarak 

bu durumdan olumsuz etkilenmiş ve bu bağlamda genel bütçeden sağlık giderlerine 

ayrılan payı azaltmak zorunda kalmıştır. Yine bu dönemde özellikle bulaşıcı 

hastalıklarla mücadele edilmiş, ancak aşı ve ilaç temini noktasında yaşanan 

sıkıntılardan dolayı arzu edilen başarı elde edilememiştir.   

Savaşın sona ermesiyle bütün dünyada sosyal ve ekonomik yaşantının 

değişmesi birçok sağlık sorununu ve hastalıkları beraberinde getirmiştir. Gelişmiş 

ülkeler bu sorunları ele alarak çözüm yolları aramaya başlamışlardır. Bu bağlamda 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, sağlık sorunlarının çözüm yolları arayışına önderlik 

ederek Başbakan Şükrü Saraçoğlu ve Sağlık Bakanı Hulusi Alataş’la konuyu istişare 

ederek bir sağlık plan taslağı hazırlanmasını istemiştir. Hazırlanan “Milli Sağlık Planı” 

Yüksek Sağlık Şurasına sunulmuş ve şura tarafından kabul edilmiştir. Milli Sağlık 

Planı özellikle ülkemizdeki sağlık sorunlarına acil, yerinde ve zamanında çözüm 

bulabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlamda planın hedefleri şunlardır1137;  

1) İleri ülkelerin öncelikle ele aldıkları koruyucu sağlık hizmeti için gerekli 

örgütü kurmak ve geliştirmek, 

2) Mevcut sağlık personelini ve yenilerini günün ihtiyaçlarına göre 

yetiştirmek, 

3) Mevcut hastaneleri ve diğer sağlık müesseselerini ilmin ve zamanın yeni 

icaplarına uygun bir hale getirmek, 

4) Köylük bölgeleri sağlık örgütüne kavuşturmak, 

5) Bütün illerimizi içine almak üzere yurdumuzun lüzumlu bölgelerinde 

personel ve örgüt bakımından tam teşekküllü sağlık tesisleri kurmak, 

                                                           
1137 Rıdvan Ege, Türkiye’nin Sağlık Hizmetleri ve İsmet Paşa, Ankara, 1992, 27-28. 
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6) Bu işleri en verimli bir tarzda gerçekleştirmek içinde Milli Sağlık Bankası 

veya Milli Sağlık Sigortası Kurumu ve Sağlık Sandıkları kurmak. 

Böylece Milli Sağlık Planı çerçevesinde gelişmiş ülkeler düzeyinde sağlık 

sorunlarıyla baş edecek ilk plan dâhilinde amaçlar ve hedefler belirlenmiştir. Sağlık 

bağlamda özellikle gelişmiş ülkelerin örnek alınması, sağlık çalışanlarının ve 

kurumların bilgi ve teknoloji bakımından yenilenmesi ile hizmetlerin en ücra köşelere 

kadar götürülmek istenmesi oldukça önemlidir. 

7 Ağustos 1946 yılında Sağlık Bakanlığına atanan Dr. Behçet Uz1138 

döneminde toplanan 9. Milli Tıp Kongresi’ne1139 sunulan ve kabul edilerek yürürlüğe 

giren “Birinci On Yıllık Sağlık Planı”na1140 göre; ülke 7 sağlık bölgesine ayrılmıştır. 

Van Gölü Havzası, merkezi Erzurum olan 6. sağlık bölgesinde yer almıştır. Diğer iller 

Elazığ, Erzincan, Malatya, Bingöl, Kars, Ağrı, Hakkâri ve Muş şeklinde sıralanmıştır. 

Bu bölgelerden birincisinde 200, ikincisinde 150, üçüncüsünde 100, dördüncüsünde 

200, beşincisinde 200, altıncısında 100 ve yedincisinde de 50 olmak üzere toplam 

1.000 sağlık merkezi kurulması öngörülmüştür. Ayrıca bu sağlık bölgelerinin her 

birinde 500 yataklı bir bölge hastanesi, 300 yataklı çocuk hastalıkları hastanesi, 300 

yataklı akıl ve ruh sağlığı hastanesi, 250-300 yataklı verem hastanesi, 100 yataklı 

prevantoryum (veremli çocuklar için), 300 yataklı sanatoryum, 100 yataklı bulaşıcı ve 

sağlık hastalıkları hastanesi ile 200 yataklı dinlenme yurdu kurulması planlanmıştır. 

Bunlarla beraber 100’er yataklı birer hemşire, ebe ile sağır-dilsiz ve körler okulu 

açılması öngörülmüştür1141. Böylece hükümet kapsamlı bir program hazırlamış, sağlık 

kurumlarının nicelik ve niteliklerini artırarak hizmetlerin yurt geneline yayılmasını 

amaçlamıştır. 

Sağlık hizmetlerinin yayılması için uygulamaya alınan bu programın yanında 

trahomla mücadele kapsamında dispanserlere önem verilmiştir. Bu çerçevede 

Diyarbakır Trahom Savaş Kurulu Başkanlığına bağlı Van ve Ahlat’ta birer dispanser 

ile Van’da 20 yataklı kadın ve çocuk bakımevi havzada hizmet vermiştir. Ancak çocuk 

                                                           
1138 Gamze Nesipoğlu, “Olgusal Bir Yapı Olarak Sağlık Politikaları: 1920-1960 Yılları Arasında 

Cumhuriyet Döneminin Tarihsel İzleği”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21, 1, 2018, 172. 
1139 Cumhuriyet, 22 Ekim 1946. 
1140 Cumhuriyet, 17 Kasım 1946; Recep Akdur, “Cumhuriyet’ten Günümüze Türkiye’de Sağlık 

Politikaları”, 3.http://www.recepakdur.com/upload/CUMHUR%C4%B0YETTEN_G%C3%9CN%C3 

%9CM%C3%9CZE__T%C3%9CRK%C4%B0YE.pdf [Erişim Tarihi: 01.04.2019]. 
1141 Ulus, 2 Aralık 1946. 
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ölümlerinin azaltılması ve ülke nüfusunun arttırılması bağlamındaki en önemli sağlık 

kuruluşu olan doğum evlerinin bu dönemde ödeneğinin bir önceki yıla göre 50.000 lira 

azaltılması sonrasında çalışmaların olumsuz etkilemesinden endişe edilmiştir1142. 

Ayrıca 31 Mayıs 1946 yılında meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı 

İsmet İnönü bölgeyi ziyaret ederek tetkiklerde bulunmuştur.  Halkın özellikle trahom 

hastalığından etkilendiğini gören İnönü, yetkililerden trahom salgınıyla ilgilenmelerini 

istemiş, bunun üzerine ekipler tarafından salgın hastalıklarla mücadele kapsamında 

bölgedeki halk sağlık taramasından geçirilmiştir1143. 

1947 yılında yeni hükümeti kuran Hasan Saka döneminde de Sağlık Bakanlığı 

görevini yürüten Dr. Behçet Uz, salgın hastalıklarıyla ilgili bir önceki seneye oranla 

başarılı sonuçlar alındığını ve bu sonuçları daha iyi bir hale getirmek için çalışmaların 

özellikle köylere kadar yayılacağını bildirmiştir1144. Ayrıca bu dönemde Özel 

Muhasebeye ait 30 yataklı hastanenin ihtiyaçları için 10.000 lira1145 ve Şamran Kanalı 

etrafındaki bataklıkların kurutulması ve kanalın tamiri için 150.000 lira ödenek 

ayrılmıştır. Yine bu dönmede Bitlis’in ilçeleri ile Van’ın merkez ve ilçelerinde eczane 

bulunmamaktaydı1146. Bu durum Sağlık Bakanlığının bulaşıcı hastalıklarda birçok 

aşıyı ve serumu ücretsiz vermesine neden olduğu gibi özellikle doğu bölgesinin bir 

kısım il ve ilçelerinde eczanenin olmayışı farklı sağlık sorunları açısından önemli bir 

eksiklik oluşturmuştur. 

Havzada yaşanan bu eksikliğin yanı sıra 18 Şubat 1947 tarihinde Afyon 

Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban, TBMM Başkanlığına bir dilekçe vererek 

Van’da yaptırılan askeri hastanenin yapım işlerinde yolsuzluklar yapıldığına dair 

iddiaların doğru olup olmadığını konusunda Milli Savunma Bakanlığından açıklama 

istemiştir1147. Milli Savunma Bakanı Orgeneral C. Cahit Toydemir, 19 Şubat’ta yaptığı 

ilk açıklamada Van’da inşa edilmek üzere müteahhite ihale edilen askeri hastane işinde 

bazı yolsuzlukların yapıldığını belirtmiştir1148. Ancak Kemal Bey, 21 Haziran 1948 

yılında aynı soru önergesini tekrar vermiştir. Bunun üzerine dönemin Milli Savunma 

                                                           
1142 TBMM TD. VIII/3, B. 18, (18.12.1946) 222, 226-227. 
1143 Van, 3 Ağustos 1946. 
1144 TBMM TD. VIII/8, B. 27, (30.12.1947) 740-741. 
1145 BCA. 490.1.193.764.2. 
1146 TBMM TD. VIII/8, B. 23, (26.12.1947) 218/6, 250. 
1147 BCA. 30.10.8.50.24. 
1148 TBMM TD. VIII/4, B. 46, (19.2.1947) 244. 
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Bakanı Hüsnü Çakır şu cevabı vermiştir1149: “Van Askerî Hastanesinin inşası 20 

Temmuz 1939 tarihinde kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş, muhammen keşif bedelinin 

yüzde 12 noksanı ile 225.016 lira 15 kuruşa müteahhit Hüsnü Yörük’e ihale edilmiştir. 

Temelde su çıkması sebebiyle mukavele müddeti bir müddet uzatılmış ve harp yılları 

içinde demir temin edilememesi sebebiyle de inşaat durdurulmuş ve Danıştay kararına 

istinaden tasfiyesi yapılmıştır. Tasfiye sebebiyle, müteahhite 71.003 lira 91 kuruş 

verilmiş, müteahhite verilen bu paranın fazla olduğu iddia edilmesi üzerine mahalline 

bir tahkik heyeti gönderilmek suretiyle olay tahkik ettirilmiş ve yapılan işe göre 

müteahhite 27.665 lira 75 kuruş fazla tediyede bulunulduğu bildirildiğinden sorumlu 

durumda görülen iki albay, beş yüzbaşı ve muhasebeci haklarında yetkili adli âmir 

7’nci Kolordu Komutanlığınca kovuşturma yapılmış ve yapılan yargılamaları sonunda 

mezkûr komutanlık mahkemesince beraat kararı verilmiştir. Hastanenin inşası tahsisat 

temin edilemediğinden henüz ikmal edilememiştir.” 1947 yılındaki ilk açıklamada 

yolsuzluk iddiaları kabul edilirken 1948 yılındaki ikinci açıklamada yolsuzluk 

iddiaları reddedilerek müteahhite yapılan ödemede bir hata yapıldığı belirtilmiştir. 

Böylece konu kapatılmış ancak bu dönemde hastane için gerekli tahsisat 

gönderilmediğinden çalışmalar durmuştur. 

Yaşanan bu sıkıntılar göz önünde bulundurularak 1948 yılında Doğu 

Anadolu’nun ve Van Gölü Havzası’nın geri kalmışlığının giderilmesi için “Doğu 

Kalkınma Programı” hazırlanmış ve bu bağlamda program için 1949 yılı bütçesinden 

10.000.000 lira ödenek ayrılmıştır1150. Bu ödeneğin 5.000.000 lirası Bayındırlık 

Bakanlığına, 3.000.000 lirası Milli Eğitim Bakanlığına, 2.000.000 lirası da Sağlık 

Bakanlığına tahsis edilmiştir1151. Ancak dönemin Sağlık Bakanı Dr. Kemali Bayizit, 

doğu bölgesi ödeneğinden sağlık bakanlığına 1.200.000 lira ayrıldığını, bu ödenekle 

de bölgede Doğubayazıt, Özalp, Hakkâri merkez, Nusaybin ve Akçakale’de olmak 

üzere 5 sağlık merkezi tesis etmek üzere hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını 

belirtmiştir. Ayrıca bu sağlık merkezlerinin mayıs ayı içerisinde ihalelerin yapılması 

öngörülmüştür. Bunun yanı sıra yine kalkınma programı bağlamında en ücra köşelere 

dahi sağlık hizmetlerinin ulaştırılabilmesi için motorlu vasıtalarla donatılmış, 20 hasta 

                                                           
1149 TBMM TD. VIII/12, B. 74, (21.6.1948) 287-288. 
1150 Cumhuriyet, 29 Kasım 1948; T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Aralık 1948, 40. 
1151 Şen, a.g.e., 145. 
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kapasiteli ve bu hastaların her türlü ilaçlarını parasız verebilecek 3 seyyar hastanenin 

yapımına başlanmıştır1152. Böylece memleketin en ücra noktalarına dahi sağlık 

hizmetlerinin götürülmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır.  

Doğu Kalkınma Programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı, doğu illeri ve Van 

Gölü Havzası’nda gezici sağlık ekipleriyle çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalar 

doğrultusunda bölgedeki vatandaşlar sağlık taramalarından geçirilerek ücretsiz ilaç 

dağıtılmış ve başta salgın hastalıklar olmak üzere özellikle köylülerin maruz 

kalabileceği hastalıklar hakkında vatandaşlar bilgilendirilmiştir1153. Bunun yanı sıra 

Sağlık Bakanlığı, Van’daki Memleket Hastanesinin yatak sayısını artırmak amacıyla 

hususi idare bütçesine 7.500 lira göndermiştir1154. Bitlis’teki Memleket Hastanesinin 

tamir masrafları için de Bitlis Belediyesine 10.000 lira tahsis edilmiştir1155.  Bu 

dönemde Van’ın tüm ilçelerinde şarbon ve ruam haslıkları yayılmış bunun üzerine 

ekipler hastalığın yayılmasını engellemek için girişimlerde bulunmuştur1156. Ayrıca 

1949 yılı bütçesinden Şamran Kanalı’nın onarımı ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi 

bağlamında kanal çevresindeki bataklıkların kurutulması için 50.000 lira ödenek 

ayrılmıştır1157. Böylece ayrılan tahsisatlar ile havzadaki sağlık kurumları 

iyileştirilmeye ve bataklıkların kurutulmasıyla da sıtma hastalığına karşı tedbirler 

alınmaya çalışılmıştır. 

Her ne kadar sıtma hastalığına karşı tedbirler alınmaya çalışılmışsa da 1950 

yılına gelindiğinde doğuda en sık karşılaşılan hastalıkların başında sıtma ve trahom 

gelmekteydi. Sıtma ile mücadele kapsamında bölgedeki halkın hemen hepsi dalak ve 

kan muayenesi suretiyle taramadan geçirilmiştir. Taramalar sonrasında hastalığın 

Güneydoğuda oldukça yüksek seviyelere ulaştığı tespit edilmiştir. Bununla beraber 

halk arasında sonradan körlük olarak adlandırılan trahom hastalığı için yapılan 

taramalar sonrasında doğuda 1 milyonun üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Trahom 

hastalığı Urfa’da % 56, Mardin’de % 45, Malatya’da % 49, Bingöl’de % 21, Elazığ ve 

Diyarbakır’da % 20, Van, Erzurum ve Muş’ta % 15, Tunceli’de % 14, Kars’ta % 8.5 

                                                           
1152 TBMM TD. VIII/19, B. 83, (9.5.1949) 289. 
1153 Van Sesi, 4 Temmuz 1949. 
1154 Van Sesi, 27 Nisan 1949. 
1155 TBMM TD. VIII/21, B. 4, (14.11.1949) S. Sayısı 1[24]. 
1156 BCA. 490.1.193.764.2. 
1157 TBMM TD. VIII/16, B. 48, (21.2.1949) 237. 
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ve Bitlis’te % 7 olarak tespit edilmiştir1158. Bu bağlamda Bitlis’in 71.950, Van’ın da 

127.858 olan nüfusu dikkate alındığında Van’da 19.178, Bitlis’te de 5.033 kişi trahom 

hastalığına yakalanmıştır1159. İstatistiksel veriler Bitlis’in Van’a göre % 46 oranında 

trahom hastalığına daha az yakalandığını gösterse de iki vilayet arasındaki nüfus 

dikkate alındığında bu oran % 26’ya kadar düşmektedir. 

Bununla beraber Van Milletvekili Muzaffer Koçak, 1950 yılındaki bütçe 

görüşmeleri esnasında Van’da özel idareye bağlı Memleket Hastanesinin ve Bakanlığa 

bağlı doğumevi ile ilgili 1943 yılından beri hekim olmadığını, 1948 yılında Memleket 

Hastanesine bir dâhiliye mütehassısının geldiğini, onun da 1 yıl sonra tayininin çıktığı 

bildirmiştir. Ayrıca hastanelerde askeri hekimlerin vekâleten baktıklarını ve bunların 

asli vazifelerini dahi yetiştirmekte sıkıntı yaşadıklarını belirterek ivedilikle bu 

hastanelere hekim gönderilmesini talep etmiştir1160. Daha sonra kürsüye gelen Sağlık 

Bakanı Dr. Kemali Bayizit, taleple ilgili herhangi bir konuya değinmeyerek salgın 

hastalıklarla ilgili bilgi vermiştir. Kemali Bayizit, açıklamasında geçen yıllara göre 

salgın hastalıklarla ilgili mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini, sıtma, verem, 

trahom ile ilgili mücadelelerin devam ettiğini ve dışarıdan gelen salgın hastalıklarına 

olduğu yerde müdahale edildiğini bildirmiştir. Kemali Bayizit açıklamasının 

devamında doğu vilayetlerinde sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri 

vermiştir1161: “Yüksek Meclisin tahsis buyurduğu doğu kalkınması ödeneğinden 1949 

senesinde Bakanlığımıza 1.200.000 lira ayrılmıştır. Bu paradan 750 bin lirasını 

doğuda hudut bölgelerimizde Güney ve Güneydoğudan gelecek olan sâri hastalıkları 

önleyici ve aynı zamanda bu bölgelerin koruyucu hekimlik vazifesini yapıcı olan sağlık 

merkezleri inşasına ayırdık. Akçakale, Nusaybin, Hakkâri, Özalp, Doğubayazıt’ta 

birer sağlık merkezi kuruyoruz. Bunların ihaleleri yapılmış ve inşalarına başlanmıştır. 

Geri kalan para ile de hastanesi, laboratuvarı, ilâcı ve her nevi malzemesi olan 

motorlu seyyar sağlık ekipleri teşkil ettik. Temmuz başında; çalışmaya başlayan bu 

ekiplerden bir numaralısı Van İlinin Özalp, Başkale, Muradiye ilçeleriyle Hakkâri'nin 

merkez, Yüksekova, Şemdinli ilçelerinde ve Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesinde 

çalışmıştır… Hastalık taramaları yapılmış, hastalar tedavi edilmiş, vatandaşlara 

                                                           
1158 Doğu Üniversitesi…, 31. 
1159 1945 Yılı Genel Nüfus Sayım, VIII. 
1160 TBMM TD. VIII/24, B. 54, (23.2.1950) 1065-1066. 
1161 TBMM TD. VIII/24, B. 54, (23.2.1950) 1082-1083. 
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parasız ilâç dağıtılmış, aşı tatbik edilmiş ve ayrıca her köyün bütün evleri ve giyecek 

eşyaları DDT1162 lenmiştir.” Yapılan bu çalışmalarla özellikle de motorlu seyyar sağlık 

ekipleriyle uzak yerlerdeki halka ulaşılması, tedavilerin, ilaçların ve aşıların ücretsiz 

olması ve ilaçlama yöntemiyle haşerelerin öldürülmesi birçok hastalığın başlamadan 

önlenmesi bağlamında oldukça önemlidir. Ancak havzada yaşanan hekim sıkıntısıyla 

ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştır.  

1946-1950 yılları arasında Sağlık Bakanlığının doğuda yapmış olduğu kamu 

harcamaları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir1163. 

 Nüfus Ödenek TL Yüzde % Kişi Başı TL 

Bitlis 71.950 442.846.52 0.37 6.15 

Van 127.858 570.770.53 0.48 4.46 

Doğu ve Güneydoğu İlleri 

Toplamı 
3.675.972 22.313.042.63 18.60 6.63 

Diğer İller Toplamı 14.664.006 97.652.166.04 81.40 6.33 

Türkiye Geneli  18.790.174 119.965.208.67 100.00 6.38 

Tablo 70: 1946-1950 Yılları Arasında Sağlık Bakanlığının Doğu Anadolu Bölgesinde 

Yapmış Olduğu Harcamalar 

Tabloya bakıldığında Türkiye genelinde kişi başına 6.38 TL iken doğu 

vilayetlerinde bu oran 6.63 TL çıktığı görülmektedir. Ayrıca Doğu, diğer ve Türkiye 

geneli dikkate alındığında oranların birbirine çok yakın olduğu gözlenmektedir. 

Bununla beraber 1946-1950 döneminde sağlık alanındaki kamu harcamalarının 5/1’i 

doğu illerine aktarıldığı söylenebilir. Sağlık harcamalarında Bitlis ili kişi başına 6.15 

TL ile genel ortalamaya yakınken Van ili kişi başına 4.46 TL ile ortalamanın altında 

kalmıştır. Ancak ödenek bakımından Van, Bitlis’ten daha fazla ödeneğe sahip olduğu 

halde Van’ın nüfusunun Bitlis nüfusundan yaklaşık 55.908 kişi fazla olması sebebiyle 

kişi başına düşen gelir azalmıştır.  

1946-1950 yılları arasında toplam devlet bütçesi içerisindeki sağlık 

harcamaları ve sağlık payı aşağıdaki şekildedir1164. 

Yıllar Genel Bütçe TL Sağlık Harcamaları TL Sağlık Payı % 

1946 1.109.136.993 33.408.275 2,38 

1947 1.651.772.107 42.847.628 2,06 

1948 1.486.495.924 47.358.923 2,45 

1949 1.669.276.351 61.516.839 2,84 

                                                           
1162 1939 yılında keşfedilen DDT, dünyada en yaygın biçimde kullanılan böcek ilacıydı. 
1163 Tablo DİE 1945 Yılı Nüfus Sayım Sonuçları ile Aşgın, a.g.e., 170 yararlanılarak hazırlanmıştır. 
1164 Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri (1924-1995), 45-53. 
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1950 1.621.351.535 55.192.711 2,59 

  Tablo 71: 1946-1950 Yılları Arasında Türkiye Geneli Sağlık Harcamaları 

Tablo incelendiğinde genel bütçeden sağlık giderlerine ayrılan ödeneğin 1950 

yılı haricinde her yıl düzenli olarak arttığı görülmektedir. Ancak 1946 ödeneğine göre 

1947 yılındaki ödenek arttırılsa da genel bütçedeki payı bir öncekine göre % 0.32 

oranında düştüğü gözlenmektedir. Bununla beraber 1946-1950 yılları arasında 

ortalama sağlık harcamalarına % 2.46 oranında pay ayrılmıştır. 

Sonuç olarak I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadeleden çıkmış bir ülkeyi idare 

etmeye talip olan CHP iktidarı her alanda olduğu gibi sağlık alanında da hemen hemen 

sıfırdan devraldığı ülkede ilk olarak Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti kurarak 

çalışmalara başlamıştır. Ancak bir taraftan ekonomik sıkıntılar bir taraftan da kolera, 

sıtma, frengi, trahom, tifo, kuduz, çiçek ve dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklarla 

mücadele etmek zorunda kalmıştır. Özellikle ülke nüfusunun büyük bir kısmının 

köylerde yaşaması bu durumu daha da zorlaştırmıştır. Bununla beraber başta 1929 

Dünya Ekonomik buhranı ve sonrasındaki II. Dünya Savaşı ister istemez tüm alanlarda 

olduğu gibi sağlık alanında da ekonomik sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştur. 

Ayrıca ülkedeki hekim sayısının ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmayışı da ayrı bir 

sorun oluşturmuştur. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen CHP iktidarı döneminde 

ayrı bir bakanlığın kuruluşu ve çalışmaları yeterli olmasa da düzenli bir ödeneğin 

ayrılması bağlamında hükümetin sağlık alanında konuya verdiği önemi 

göstermektedir.  

3.1.2. 1950-1960 Yılları Arasında Sağlık Alanında Yapılan Faaliyetler ve 

Harcamalar 

14 Mayıs 1950 yılındaki seçimler sonrasında hükümet değişikliği yaşanmış ve 

DP iktidara gelmiştir1165. Başbakan Adnan Menderes hükümet programında sağlık 

konusundaki1166 “Sıhhat işlerimizin hatta komşu memleketlere nispetle ne derece 

ihmal olunduğu ve hususiyle köylümüzün sağlık meselesi hakkında hemen hiçbir şey 

yapılmadığı acı bir hakikattir. Bu vaziyeti göz önüne alan Hükümetimiz, bir taraftan 

                                                           
1165 Cihad Baban, Politika Galerisi Büstler ve Portreler, İstanbul, 1970, 49, 54; Karpat, Türk Siyasi 

Tarihi…, 94. 
1166 TBMM TD. IX/1, B. 3, (29.5.1950) 29; Cumhuriyet, 30 Mayıs 1950. 
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şehirlerimizdeki hastanelerin tanzimine ve çoğaltılmasına çalışırken, diğer taraftan da 

köylümüzün tıbbi ve sıhhi ihtiyaçlarının tatminini ehemmiyetle ele almak kararındadır. 

Yeni portatif hastaneler ve sağlık merkezleri tesisi hususunda şimdiden teşebbüslere 

geçmiş bulunuyoruz. Verem, sıtma ve sair bu gibi içtimai bir musibet halini alan 

hastalıklara karşı daha geniş ve ciddî bir mücadele programı hazırlamak ve bu arada 

koruyucu tababete lâyık olduğu ehemmiyeti vermek azmindeyiz. Bu tedbirler, 

memleketin iktisadi kalkınmasıyla ve halkımızın yaşayış şartlarının yükselmesiyle 

mütenasip olarak umumi sıhhat durumumuzun da iyiliğe doğru gitmesini temin 

edecektir.” sözleriyle DP’nin meseleye ne kadar önem verdiğini, sorunların ve 

eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara ivedilikle başlandığını ve portatif 

hastanelerle de sağlık hizmetlerinin ülkenin her yerine ulaştırılması için gayret 

edileceğini belirtmiştir. 

 Hükümet, halkın yaşam standartlarını yükseltmek ve şehirlerdeki hastane 

sayısını arttırmak için 1951 yılı bütçesinden Van, Rize, Siirt ve Sivas’taki hastaneler 

için 1.000.000 lira ödenek ayrılırken 1952 yılında da bu hastaneler için 4.650.000 

liranın daha ayrılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca yeni inşa edilecek olan Bitlis hastanesi 

için de 100.000 lira tahsisat ayrılmıştır1167. Ancak 1952 yılında Edirne, Bartın, Siirt ve 

Van hastanelerine 300.000 lira ödenek ayrılabilmiştir. Bununla beraber Sivas, Rize, 

Trabzon, İzmir, Bitlis ve Van hastane inşaatlarının 1952 yılındaki taahhütlerini 

karşılayabilmek için 2.210.000 lira bütçeye konulmuştur. Bu arada Cumhurbaşkanı 

Celal Bayar da Van Devlet Hastanesinin bir an evvel bitirilerek faaliyete geçmesi için 

çalışmaların ivedilikle yapılması yönünde talimat vermiştir1168. Bunun üzerine Sağlık 

Bakanı inşaat için 1950 yılında 200.000 lira, 1951 yılında da 100.145 lira olmak üzere 

toplam 300.145 lira ödenek ayrıldığını ve 1952 mali yılın sonuna kadar hastanenin 

ikmal edileceğini belirtmiştir1169. İhalesi 1951 yılında yapılan yeni Bitlis hastanesinin 

temeli 1952 yılında Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ’da katıldığı törenle 

atılmıştır1170. Ayrıca Van’daki askeri hastanenin varlığından dolayı Hakkâri’deki 

hastanenin lüzumsuzluğuna kanaat getirilmiş ve bu dönemde Hakkâri hastanesinin 

                                                           
1167 BCA. 30.18.1.2.126.48.1; TBMM TD. IX/5, B. 45, (19.2.1951) 317-318; Zafer, 25 Şubat 1951. 
1168 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/3-26 1451-30. 
1169 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/3-26 1451-29. 
1170 Zafer, 14 Ağustos 1952; Bitlis, 26 Ekim 1953. 
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yapımı durdurularak hastane kapatılmıştır1171. Hastane inşasının durdurulması 

Hakkâri’deki sağlık sorunlarının Van’a taşınmasına sebep olduğu için Van’daki sağlık 

hizmetlerinin yükünü daha da arttırmıştır. 

Hastane çalışmalarının yanı sıra bu dönemde verem aşısı uygulayacak sağlık 

ekipleri seyyar röntgen cihazlarıyla donatılarak ülke genelinde görevlendirilmiş ve bu 

iş için 100.000 lira ödenek ayrılmıştır. Ayrıca köy sağlık memurları ve köy ebeleri 

talimatnamesinde yapılan değişiklik sonrasında köy ebeleri ve köy sağlık memurları 

guruplarına giren köylerde ayda 15 gün tetkik gezisi yapmak mecburiyeti getirilmiş ve 

bu sağlık uygulaması için de 341.000 lira tahsisat konulmuştur1172. Tüm bu 

uygulamalar ile özellikle sağlık faaliyetlerinin çok fazla götürülemediği köylere sağlık 

hizmetleri ulaştırılmaya çalışılmıştır. 

Sağlık alanında gerçekleştirilen bu çalışmalar 1953 yılında havza genelindeki 

sağlık harcamalarının il ve ilçe bazında önemli bir yer tutmasına neden olmuştur. Bu 

çerçevede Bitlis Belediye gelirlerinden sağlık giderlerine 31.009 lira ayrılırken 

Ahlat’ta 7.258 lira, Hizan’da 235 lira, Mutki’de 1.100 lira, Tatvan’da 2.050 lira ve 

Adilcevaz belediyesinden de 1.018 lira tahsisat ayrılmıştır. Van Belediyesinden ise 

17.740 lira, Başkale’den 1.660 lira, Erciş’ten 1.880 lira, Gevaş’tan 1.220 lira, 

Gürpınar’dan 175 lira, Muradiye’den 1.760 lira, Özalp’tan 650 lira ve Çatak’tan 80 

lira ödenek ayrılmıştır. Bunun yanı sıra Van Özel İdare’den 48.956 lira, Bitlis Özel 

İdare’den de 201 lira sağlık giderleri için ayrılması öngörülmüştür1173. İl ve ilçeler ile 

özel idare bağlamında bakıldığında Bitlis’te 11.862 lira, Van’da ise 74.121 lira sağlık 

giderleri için ayrıldığı görülmektedir. Özellikle Van sağlık giderleri için ayrılan 

tahsisatın Bitlis’ten fazla olmasında Van’ın nüfusu ve buna bağlı olarak da il için 

ayrılan ödeneklerin yüksek oluşundan kaynaklanmaktadır.  

Bu dönemde sağlık harcamalarının yanında hastane inşasında ise temeli bir yıl 

önce atılan 75 yataklı Bitlis hastanesi 1953 yılında müteahhitin işiyle ilgilenmemesi 

yüzünden işler aksamış ve getirilen kereste, çimento ve tuğla gibi malzemeler 

                                                           
1171 TBMM TD. IX/13, B. 42, (20.2.1952) 184, 193, 218. 
1172 TBMM TD. IX/20, B. 44, (16.2.1953) 208. 
1173 TBMM TD. IX/20, B. 44, (16.2.1953) 336, 338, 344/2. 
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çürümeye terk edilmiştir1174. Böylece hastane inşası yarıda kalarak vilayetin önemli 

bir sağlık hizmetine kavuşması gecikmiştir.  

Van’da ise yapılmakta olan devlet hastanesinin büyük bir kısmı tamamlanmış 

ve iki aya kadar hizmete açılması öngörülmüştür1175. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 

tarafından Van’ın Başkale ilçesinde bir sağlık merkezinin açılmasına karar 

verilirken1176 Muradiye ilçesinde de sağlık merkezi için girişimlerde 

bulunulmuştur1177.  

Havzadaki hastane ve sağlık merkezi çalışmalarının yanı sıra bu dönemde 

havzada salgın hastalıkları baş göstermiştir. Özellikle Bitlis’te bulunan piyade 

alayında ortaya çıkan tifo salgını sonrasında 28 er tifoya yakalanmış ve bunlardan ikisi 

vefat etmiştir1178. Bitlis ilinin bir diğer salgın hastalığı da bu dönemde verem olmuştur. 

Bitlis’te 1947 yılında kurulan Verem Savaş Derneğinin bir müddet sonra 

kapanmasıyla hastalığa yakalanan vatandaşlar farklı illere gönderilmeye çalışılmıştır. 

Ancak yoksulluk sebebiyle tedavi için dahi farklı illere gidemediklerinden Bitlis’te 

yeniden Verem Savaş Derneğinin açılması için çalışmalar başlatılmıştır1179.  

Havzada yürütülen salgın hastalıklarıyla mücadele, hastane ve sağlık 

merkezlerinde yaşanan eksiklerin yanında havzanın sağlık alanında önemli bir ihtiyacı 

olan sağlık personeli konusuyla alakalı 1953 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Çoruh 

Milletvekili Ali Rıza Sağlar, Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ’a doğu 

(mahrumiyet) bölgesindeki hekimlerin arttırılması konusunda bir soru yöneltmiştir. 

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ, Türkiye’deki toplam hekim 

sayısının 3.723’e ulaştığını ancak Sağlık Teşkilatına bağlı 688 hekimin olduğunu ve 

teşkilata bağlı olmayan 3.035 hekimin serbest doktorluk yaptığını bildirmiştir. Ayrıca 

konuşmasının devamında1180; “Gel oğlum seni Van’a gönderelim dediğim zaman Van 

hastanesine kimse gitmiyor. Ben bunları, kulağından tutup gönderemem ya.” diyerek 

doğuya neden hekim gönderemediğini açıklamıştır. Bu dönemde 3.723’e ulaşan hekim 

sayısı illerdeki nüfus oranına göre yurt geneline dağıtılabilse bir nebze de olsa ülke 

                                                           
1174 Bitlis, 26 Ekim 1953. 
1175 Van Sesi, 30 Temmuz 1953. 
1176 Van Sesi, 23 Haziran 1953. 
1177 Van Sesi, 8 Mayıs 1953. 
1178 Bitlis, 9 Kasım 1953. 
1179 Bitlis, 19 Kasım 1953. 
1180 TBMM TD. IX/20, B. 49, (21.2.1953) 663, 666. 
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ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Ancak hekimler, uzaklık ve ekonomik sebeplerden 

dolayı doğuya gitmek istememişlerdir.  

Bunların yanı sıra 1954 yılında gerçekleşen seçimler sonrasında ikinci DP 

hükümetini kuran Başbakan Adnan Menderes, hükümet programında sağlıkla ilgili bir 

önceki dönemde olumlu neticeler alındığını vurgulayarak konuşmasının devamında şu 

açıklamayı yapmıştır1181: “1950 yılında sağlık işleri için tahsis edilen 60 milyon liraya 

mukabil 1954’te 123 milyon lira tahsis edilmiş bulunduğuna, devralınan 16 sağlık 

merkezinin 242’ye, yatak adedinin 7.759’dan 15.871’e çıkarılmış olduğuna, sadece 7 

adetten ibaret bulunan verem hastane ve pavyonlarının 84’e ve bunlardaki yatak 

adedinin de 1.097’den 6.357’ye çıkarıldığına işaret etmek sağlık sahasındaki 

gayretlerimizi açıkça gösterebilir. Önümüzdeki devre zarfında da sağlık sahasında 

girişilen bu gayretlerimize devam edeceğimiz gibi milli sağlığın ve onunla çok sıkı bir 

irtibat halinde bulunan nüfus artımının kıymet ve ehemmiyetini göz önünde tutarak 

vatandaş sağlığını mutlak koruma ve bu husustaki çalışmaları köylere kadar götürme 

kararındayız.” Adnan Menderes yaptığı bu açıklamayla 1950-1954 yılları arasındaki 

çalışmalardan ve neticelerden memnuniyetini dile getirmiş, milli sağlığın gelişimi 

bağlamında sağlıklı nesillerin önemini vurgulayarak özellikle ülke nüfusunun 

çoğunluğunun köylerde olması nedeniyle köylere sağlık hizmetlerinin götürülmesinin 

ne denli zaruri olduğunu vurgulamıştır. Bu iyimser yaklaşımlar doğuda da etkisini 

göstermiştir. 

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı, Van’daki Doğum ve Çocuk Bakımevi 

hastanesini Devlet Hastanesi ile birleştirme kararı almış1182 ve ekim ayında da 

uygulamıştır. Bu karar bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanmıştır1183. Bitlis 

ise yapımı devam eden hastane hala tamamlanamamış ve müteahhitle yapılan ihalenin 

feshedildiği, yeni bir ihalenin yapılacağı gibi söylentiler ortaya çıkmıştır. Bunun 

üzerine Bitlis DP İl Başkanı Paşo Barut, DP Genel Merkezine müracaat ederek hastane 

mevzusunun bir an evvel neticeye bağlanmasını talep etmiştir1184. Yapılan incelemeler 

sonrasında inşaat çalışmalarının 2 yıldır durduğu tespit edilmiş ve müteahhitle 

mukavele feshedilmiştir. Yeni ihalenin keşif bedeli 565.194 lira 68 kuruş olarak 

                                                           
1181 TBMM ZC. X/1, İ. 3, (24.5.1954) 984-985. 
1182 Van Sesi, 13 Ağustos 1954. 
1183 Van Sesi, 21 Ekim 1954. 
1184 Yeşil Bitlis, 31 Mayıs 1954. 
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belirlenmiş ve 20 Ağustos’ta yapılması öngörülmüştür1185. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 

tarafından Bitlis’te bir trahom tedavi evi açılması kararlaştırılmıştır1186. Yine bu 

dönemde vilayette 3 kişide tifo vakası görülmüş ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 

gerekli önlemler alınmıştır1187. Ayrıca Van Devlet hastanesi hekim kadrosu dar olsa 

da vilayetin ve bölgenin sağlık hizmetlerini karşılamada etkin bir rol oynamıştır1188. 

Dönemin Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz, özellikle Başbakan Adnan Menderes 

gibi asıl sağlık meselesini, sağlıklı nüfus yetiştirme bağlamında kaza ve köylerin sağlık 

sorunları olarak görmüştür. Dr. Behçet Uz, 1955 yılındaki meclis konuşmasında bu 

konuyla ilgili olarak şimdiye kadar ki yapılanları ve bundan sonra yapılacakları şu 

şekilde açıklamıştır1189: “Hükümet programında belirtildiği gibi biz, şu dört sene 

içinde her kazamızda bir kaza sağlık merkezi kurmaya söz verdik. Bugün 170 sağlık 

merkezini çalıştırmakta bulunuyoruz. Şayanı şükran olan şudur ki, her kazada en aşağı 

bir iki doktor vardır. Sağlık merkezi yapılmış kazalarımızda ve hatta benim yakinen 

gördüğüm 10-15 vilayetimizde ve bundan başka, sağlık merkezlerimizin idareleri ve 

işleyiş tarzlarını tetkik için yaptığım diğer seyahatlerde gördüğüm gibi 3-5 doktorla 

idare edilmekte olan sağlık merkezlerimiz de vardır. İlerde bunların hepsi 4-5 yetişmiş 

doktorla idare edileceklerdir... Bugün ancak 12 kazamız doktorsuz kalmıştır. Tahmin 

ederim ki birkaç ay sonra yeni terhislerle bunlar da tamamlanacaktır. 

Kaza sağlık teşkilatındaki arkadaşlarımız, köyleri daima tarayacaklar, fişler 

hazırlamak, istatistik ve sair mevzular üzerinde ve memleketin hakiki nüfus sayımında 

ve sosyal, çalışmalarımızda mütekâmil bir yol tutacaklardır. Asıl neticeyi üç, dört sene 

sonra istihsal edince hepimiz pek sevineceğiz. Sağlık merkezlerinde ayrıca bir 

hemşire, ebe ve sağlık memuru da bulunmaktadır. Lüzumunda hastalar en yakın 

vilayete motorlu vasıtalarla gönderilmektedir.”  Dr. Behçet Uz’un yaptığı açıklamada 

hala hekim ihtiyacı olan kazaların olduğunu ve bunlarında en kısa sürede 

tamamlanacağını bildirmiştir. Özellikle kazalardaki sağlık teşkilatının yeniden 

yapılandırılması ve köylerdeki vatandaşların muntazaman olarak sağlık 

                                                           
1185 Yeşil Bitlis, 19 Temmuz 1954. 
1186 Yeşil Bitlis, 8 Temmuz 1954. 
1187 Bitlis, 19 Ekim 1954. 
1188 Türk Sesi, 16 Mayıs 1954; Van Sesi, 6 Ekim 1954.  
1189 TBMM ZC. X/5, İ. 49, (25.2.1955) 754-756. 
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kontrollerinden geçirilmesi hastalıkların erken teşhisinde ve yayılmasının 

engellenmesinde önemli katkı sağlayacaktır. 

1955 yılında Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz, sağlık alanındaki çalışmaları 

yerinde tetkik etmek amacıyla doğu vilayetlerinde incelemelerde bulunmuştur. Bu 

bağlamda havza genelinde 7 Mart’ta Bitlis’i1190 ve 8 Mart’ta da Van’ı ziyaret ederek 

tetkiklerde bulunmuştur1191. Ayrıca bu dönemde Van vilayet merkezinde bulunan ve 

eskiden beri askeri hastane olarak kullanılan 8.170 m2 gayrimenkul Milli Müdafaa 

Vekâletine terk ve tahsis edilmiştir1192.   

1951-1955 yılları arasında Sağlık Bakanlığının doğuda yapmış olduğu kamu 

harcamaları tablo 72’de yer aldığı gibidir1193. 

 Nüfus Ödenek TL Yüzde % Kişi Başı TL 

Bitlis 88.634 1.058.619.02 0.35 11.94 

Van 145.944 1.428.741.98 0.47 9.79 

Doğu ve Güneydoğu İlleri 

Toplamı 
4.187.599 48.567.652.02 15.94 12.59 

Diğer İller Toplamı 17.369.487 256.148.980.60 84.06 14.99 

Türkiye Geneli  20.947.188 304.716.632.62 100.00 14.55 

Tablo 72: 1951-1955 Yılları Arasında Sağlık Bakanlığının Doğu Anadolu Bölgesinde 

Yapmış Olduğu Harcamalar 

Tabloya göz atıldığında sağlık harcamaları Türkiye genelinde kişi başına 14.55 

TL iken doğu vilayetlerinde bu oranın 12.59 TL’ye düştüğü görülmektedir. Ayrıca 

diğer iller kişi başına 14.99 TL ile Türkiye genelinden 0.44, doğu illerinden de 2.40 

TL daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Özellikle 1946-1950 yıllarında doğu illeri 

6.63 TL ile hem diğer illerden hem de Türkiye ortalamasından yüksek iken bu 

dönemde her ikisinden de aşağıda kalmıştır. Bu dönemde bir önceki döneme göre 

sağlık yatırımlarının batıya kaydığını söylemek yerinde olacaktır. Van Gölü Havzası 

içerisindeki Van ve Bitlis’te kişi başına düşen sağlık harcamaları doğu illeri 

ortalamasından da daha da aşağıdadır. Bununla beraber Van’a ayrılan ödenek 

Bitlis’ten fazla olsa da tahsisat oranı nüfus dikkate alınarak yapılmadığından kişi 

başına düşen sağlık harcamalarında Bitlis, Van’dan 2.15 TL daha yukarıdadır.  

                                                           
1190 Bitlis, 7 Mart 1955. 
1191 Van Sesi, 8 Mart 1955. 
1192 BCA. 30.18.1.2.139.35.2. 
1193 Tablo DİE 1950 Yılı Nüfus Sayım Sonuçları ile Aşgın, a.g.e., 172 yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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1951-1955 yılları arasında toplam devlet bütçesi içerisindeki sağlık 

harcamaları ve sağlık payı aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir1194. 

Yıllar Genel Bütçe TL Sağlık Harcamaları TL Sağlık Payı % 

1951 1.876.039.888 58.571.331 2,45 

1952 2.712.309.544 80.135.029 2,57 

1953 2.803.650.113 90.932.855 2,79 

1954 3.020.285.078 116.268.384 3,63 

1955 3.876.157.009 137.911.234 3,40 

       Tablo 73: 1951-1955 Yılları Arasında Türkiye Geneli Sağlık Harcamaları 

Tabloya bakıldığında genel bütçeden sağlık giderlerine ayrılan ödeneğin her 

yıl düzenli olarak arttığı görülmektedir. Ancak 1954 ödeneğine göre 1955 yılındaki 

ödenek arttırılmış olsa da genel bütçedeki payının bir öncekine göre % 0.23 oranında 

düştüğü görülmektedir. Bununla beraber 1951-1955 yılları arasında ortalama sağlık 

harcamalarına % 2.96 oranında pay ayrılmıştır. 

Behçet Uz’dan sonra Sağlık Bakanlığına 9 Aralık 1955 yılında Nafiz Körez 

getirilmiştir. Nafiz Körez, 1956 yılında bütçe görüşmeleri sırasında sağlık 

çalışmalarıyla ilgili açıklamalarında devlet, numune, göğüs, doğum ve çocuk 

hastaneleri ile sağlık merkezlerindeki yatak sayılarının 1953’de 10.366’ya, 1954’de 

22.598’e ve 1955 yılında da 27.633’e ulaştığını bildirmiş ve aynı yıl içerisinde 60 yeni 

sağlık merkezinin açılacağını belirtmiştir. Ayrıca hekim ihtiyacı konusunda 

sıkıntıların yaşandığını ve bunun da iki sebebinin olduğunu vurgulamıştır. Bunlardan 

birincisini ücret yetersizliği, ikincisini de hekimlerin iyi bir yerde ihtisas yapmak 

istemeleri olarak belirtmiştir. Bu sorunların giderilmesi için ücretlerin arttırılması ve 

Hıfzıssıhha mektebinde hekimlerin bir iki sene ihtisas yapmaları yönünde çalışmaların 

yapıldığını bildirmiştir1195. DP iktidarı 1950 yılında CHP iktidarından devraldığı 

sağlık hizmetleri sektöründeki hastanelerde yatak sayısını ülke genelinde 2.5 katından 

daha fazla arttırmıştır. Bu durum DP iktidarının sağlık hizmetlerine ne kadar önem 

verdiğini göstermektedir.   

Bu önem 1956 yılında havza genelindeki hastane çalışmalarında da kendini 

göstermiş ve inşasına 1952 yılında başlanan 75 yataklı Bitlis Devlet Hastanesi 1956 

yılının Eylül ayında büyük oranda tamamlanmış ve bir takım eksikliklerin 

                                                           
1194 Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri (1924-1995), 55-63. 
1195 TBMM ZC. X/10, İ. 46, (27.2.1956) 993-995. 
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giderilmesine müteakip 29 Ekim’de açılması öngörülmüştür1196. Yine bu dönemde 

yeniden açılması için girişimlere 1953 yılında başlanan Verem Dispanseri de 

açılmıştır1197. Böylece yapımı 5 yıl süren hem hastanenin hem de dispanserin hizmete 

girmesiyle Bitlis önemli sağlık hizmetlerine kavuşmuştur.  

1956 yılındaki hastane ve sağlık kuruluşlarına yönelik çalışmalara karşın 1957 

yılındaki bütçe görüşmelerindeki komisyon raporunda 94 kazada sağlık merkezine 

ihtiyaç duyulduğunu belirtilmiştir. İhtiyaç duyulan sağlık merkezleri arasında Van’ın 

Erciş ve Bitlis’in Hizan kazası yer almıştır1198. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı bu 

dönemde Bitlis’in Hizan ve Tatvan kazalarında sağlık merkezi açılmasına karar 

vermiştir1199. Ayrıca bu dönemde Van’da görülen tifo vakalarından dolayı bütün 

vilayette tifo aşısı yapılmasına karar verilmiş ve bu bağlamda vilayetin üç noktasında 

aşı istasyonları kurulmuştur. Bu istasyonlar, İskele caddesindeki Göz Dispanseri, 

Belediye binası ve Hükümet tabipliği olarak belirlenmiştir1200. Böylece vilayet 

makamları tarafından il genelinde oluşabilecek bir salgın hastalık başlamadan önü 

alınmaya çalışılmış ve gerekli yerlerde sağlık merkezleri oluşturulmuştur.  

Havza genelindeki tüm sağlık çalışmalarının yanı sıra 1957 yılında sağlık 

kurumlarıyla ilgili yeni bir program hazırlanmıştır. Bu yönde işçi sigortaları kurumu 

Hastalık ve Analık Sigortalarının bütün yurtta tatbikini temin için sağlık tesislerinin 

kurulmasını planlamıştır. Bu plan ve programa göre bütün memlekette 6.000 hasta 

yatağını ihtiva edecek 12 bölge hastanesi, 15 kısım hastanesi, 4 yataklı dispanser ve 

29 yataksız dispanser kurulması kararlaştırılmıştır. Bu tesisler için 200 milyonun 

üzerinde bir paranın sarf edilmesi planlanmıştır. Program dâhilinde Van Gölü 

Havzası’ndaki Van ve Bitlis’te birer yataksız dispanser açılmasına karar 

verilmiştir1201.    

Bununla beraber 1958 yılında dönemin Sağlık Bakanı Dr. Lütfi Kırdar, genel 

kurulda DP iktidarının sağlık hizmetleri konusundaki çalışmalarını anlatmış ve bu 

doğrultuda bakanlığa bağlı hekim sayısının 3.416’ya, hemşirenin 1.030’a, sağlık 

                                                           
1196 Bitlis, 4 Eylül 1956. 
1197 Dideban, 25 Kasım 1957. 
1198 TBMM ZC. X/17, İ. 41, (20.2.1957) 394. 
1199 Bitlis, 22 Nisan 1957. 
1200 İkinisan, 9 Aralık 1957. 
1201 Cumhuriyet, 3 Kasım 1957; Yeşil Bitlis, 30 Aralık 1957. 



236 
 

memurunun 2.951’e, köy ebelerinin 2.240’a ve hastane sayısının 126’ya ulaştığını 

belirtmiştir. Bunun üzerine son CHP iktidarı döneminde Sağlık Bakanlığı görevini 

yürüten Kemali Bayizit, Kırdar’ın özellikle hastane sayısını 126 olarak kendi 

iktidarları tarafından yapıldığı yönündeki sözlerini eleştirerek şu açıklamayı 

yapmıştır1202: “Hükümetin gerekçesinde 1950 senesinde 39 Devlet hastanesi varken 

1957’de bunun 126’ya baliğ olduğu bildirilmekte ve 7 sene içinde yeniden 87 hastane 

yapılmış gibi hizmetin bu nispette inkişaf ettiği evvela Büyük Meclise saniyen de efkârı 

umumiyeye duyurulmak istenmektedir. Hakikat ise bu değildir. Yeni yapılan tesislerle 

birlikte Cumhuriyet Halk Parti iktidarı zamanında başlanmış olup da halk hizmetine 

ancak 1950, 1951 ve 1952 senelerinde girebilmiş olan hastaneler vardır. Aynı 

zamanda artırıldığı bildirilen 87 Devlet hastanesinin içinde bir kanunla tahsisatları 

Sıhhat Vekâletine devrolunan 54 özel idare hastanesi de bulunmaktadır.” DP iktidarı 

döneminde 1950 yılına göre sağlık personeli sayısı bakımından önemli bir artış söz 

konusu olsa da bu dönemde Bitlis Devlet Hastanesinin 3 hemşire ve 1 hekimle idare 

edildiği göz önüne alınırsa ulaşılan personel sayısının hala ülke ihtiyacını karşılayacak 

seviyede olmadığı görülmektedir. Bununla beraber DP’nin 126 olarak lanse ettiği 

hastane sayısından CHP dönemindeki 39 ve özel idarelere bağlı 54 hastane 

çıkarıldığında geriye 33 hastane kalmaktadır. Bunun da bir kısmının CHP döneminde 

temellerinin atıldığı göz önüne alındığında yeni hastane yapımı konusunda istenilen 

başarı elde edilemediği görülmektedir.  

Sağlık Bakanı Dr. Lütfi Kırdar’ın sağlık personeli açıklamalarının aksine bu 

dönemde Bitlis’te özellikle sağlık personeli konusunda sıkıntılar yaşanmıştır. Vilayet 

merkezinde bulunan devlet hastanesi tek bir hekim tarafından idare edilirken, trahom, 

verem ve sıtma dispanserlerinde hiçbir hekimin olmayışı sağlık hizmetlerini olumsuz 

yönde etkilemiştir1203. Yaşanan sıkıntının bir nebze olsun giderilebilmesi için bu 

dönemde Vali ve Sıhhat Müdürü, Dr. Zeki Öztorun’u verem dispanserinin başına 

getirmiştir1204. Ayrıca 1958 yılında Diyarbakır’dan başlayarak Muş, Bitlis1205 ve Van 

vilayetlerinde tetkik incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Dr. Lütfi Kırdar’ın1206 Bitlis 

                                                           
1202 TBMM ZC. XI/2, İ. 48, (27.2.1958) 932-933. 
1203 Dideban, 28 Ocak 1958. 
1204 Dideban, 29 Ocak 1958. 
1205 Yeşil Bitlis, 22 Ağustos 1958; Dideban, 23 Ağustos 1958. 
1206 İkinisan, 23 Ağustos 1958; Van Postası, 23 Ağustos 1958. 
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ziyaretinde vilayet genelindeki hekim sıkıntısı Bakan Bey’e arz edilmiş, bunun üzerine 

Kırdar1207; “Ne yapalım hekim yok siz bulun biz tayin edelim.” şeklinde cevap 

vermiştir. Bu durum bakanlığın doğuya gönderecek hekim bulmada ne kadar sıkıntı 

yaşadığının apaçık ortaya koymaktadır. Özellikle ülke genelinde hekim sayısı her yıl 

artarak devam etse de birçok konuda mahrumiyet bölgesi olarak adlandırılan bu 

bölgenin ekonomik olarak cazibesi arttırılmadığı sürece bu sıkıntılar yaşanmaya 

devam edecektir. 

Havzadaki personel sayısının arttırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra 

sağlık kurumlarının arttırılması ve bu kurumların gerekli modern cihazlarla 

donatılması yönünde de çalışmalar yürütülmüştür. Bu doğrultuda Bitlis’in Hizan1208 

ve Tatvan ilçelerinde birer sağlık merkezi kurulması kararlaştırılmış1209 ve devlet 

hastanesine daha önceden tahsis edilen röntgen cihazının montajı tamamlanmış ve 

hizmete açılmıştır1210. Ancak DP, sağlık kurumlarının sayısını arttırsa da havza 

genelinde sağlık personeli sayısında istenilen seviyelere ulaşılamaması ister istemez 

sağlık hizmetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. 

1958 yılında havza genelindeki hastane ve personel sayısında yapılan 

faaliyetlere salgın hastalıklarına yönelik çalışmalar da eklenmiştir. Bu çerçevede 

yaşanan salgın hastalıklarla mücadele kapsamında da Van’da 1340 kişiye tifo asışı 

yapılırken,1211 verem haftası dolayıyla da okullarda hekimler tarafından konferanslar 

verilmiştir1212. Ayrıca Muradiye köylerinde difteri salgın hastalığı görülmüş, ancak 

devlet hastanesi başhekimi ve hükümet tabibinin yerinde müdahalesiyle salgın 

hastalığın geniş bir alana yayılması önlenmiştir1213. Yine hastalıklarla mücadele 

doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkemizde ve havza genelinde 

taramalar gerçekleştirilerek verem aşısı (BCG) çalışmalarına başlanmış1214 ve 

çalışmaların iki ayda tamamlanması planlanmıştır1215. 

                                                           
1207 Halkın Sesi, 6 Ekim 1958. 
1208 Dideban, 28 Ağustos 1958. 
1209 Dideban, 1 Eylül 1958. 
1210 Dideban, 8 Mart 1958. 
1211 İkinisan, 4 Ocak 1958. 
1212 İkinisan, 8 Ocak 1958. 
1213 Van Postası, 1 Mart 1958. 
1214 Yeşil Bitlis, 4 Eylül 1958; Dideban, 6 Eylül 1958. 
1215 Dideban, 22 Eylül 1958; Yeşil Bitlis, 29 Eylül 1958. 
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1959 yılında ise havzadaki salgın hastalıklar kapsamında Bitlis’in Erciş 

kazasında difteri salgını görülmüş, bunun üzerine bakanlıktan aşı talebinde 

bulunulmuş1216 ve temin edilen difteri, boğmaca aşıları gezici sağlık elemanı 

bulunmadığından Sağlık Müdürlüğü binasında yapılmıştır1217. Yine bu dönemde 

verem dispanseri tarafından öğrenciler verem taramasından geçirilmiştir1218. Ayrıca 

doğu bölgesi Etibba (Tabipler) odası toplantısı Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri 

hekimlerinin katılımıyla Van Verem Savaş Dispanserinde gerçekleştirilmiştir. Bu 

toplantıda tabipler odasının bir senelik çalışmaları ile bölgenin sağlık durumu 

değerlendirilmiş ve bölgenin sağlık hizmetlerinde alınacak tedbirler 

görüşülmüştür1219. Özellikle yapılan toplantıyla havzanın sağlık hizmetlerinde 

istişareye önem verilmiş ve birlikte hareket edilmeye çalışılmıştır.  

Havza yürütülen sağlık çalışmalarının yanı sıra 1959 yılında gerçekleşen bütçe 

görüşmelerinde Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar, şimdiye kadar yapılan devlet, numune, 

verem, doğum ve çocuk hastaneleri ve sağlık merkezleri ile ilaç, serum ve aşılar 

hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca bu dönem yapılacak çalışmalar hakkında da sağlık 

memurları ve ebeler için yeni okulların açılacağı, devlet hastanelerine 300, verem 

hastanelerine 120 yatak ilave edileceği, hemşire ve burslu talebe kadrolarının bine 

çıkarılacağını belirtmiştir. Ayrıca kazalarda sağlık merkezleri ve bunlar içerisinde 

verem mücadele şubeleri ile köylerde sağlık istasyonlarının kurulacağını bildirmiştir. 

Bununla beraber Van, Ağrı ve Kars’ta birer cüzzam dispanseri açılması 

öngörülmüştür1220. 

Bu doğrultuda 1959 yılında Van’da Sağlık Bakanının açıkladığı cüzzam 

dispanseri için bina kiralanmış ve hazırlıklar son aşamasına getirilmiştir1221. Yine 

Bitlis’te de verem dispanseri açılması için merkezde yer tespiti yapılmış ve bina 

planları hazırlanmaya başlanmıştır1222. Havza genelindeki diğer hastane 

çalışmalarında ise Van Milletvekili Ferit Melen, devlet hastanesinin ihtiyaçları 

hususunda sağlık bakanlığı nezdinde teşebbüslerde bulunmuştur. Bunun üzerine 

                                                           
1216 Yeşil Bitlis, 10 Ocak 1959. 
1217 Dideban, 9 Mart 1959; Yeşil Bitlis, 9 Mart 1959. 
1218 İkinisan, 29 Nisan 1959. 
1219 İkinisan, 24 Ekim 1959. 
1220 TBMM ZC. XI/7, İ. 48, (25.2.1959) 916-918. 
1221 İkinisan, 31 Temmuz 1959. 
1222 Yeşil Bitlis, 7 Eylül 1959; Kalkınan Tatvan, 7 Aralık 1959. 



239 
 

Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar, Van Devlet Hastanesine 1959 yılı mali bütçesiyle 190.000 

lira tahsilat ayrıldığını ve temin edildiği takdirde bir adet röntgen cihazı 

gönderileceğini belirtmiştir1223. Ayrıca temelleri 1938 yılında atılan Van Askeri 

Hastanesi 15 Eylül 1959 yılında tamamlanarak 21 yıl sonra hizmete açılmıştır1224. Bu 

hastane yaklaşık 1.500.000 liraya mal edilmiştir1225. Özellikle sınır bölgesi olması 

dolayısıyla askeri hastanenin tamamlanması ve hizmete girmesi hem askeri hem de 

yaşanan hekim sıkıntısı bağlamında bölge sağlığı açısından da oldukça önemli 

olmuştur. 

1959 yılında havzadaki sağlık kuruluşlarının sayısının arttırılmasına karşın 

1960 yılında sağlık personeli konusunda yaşanan sorunlar devam etmiştir. Bu 

çerçevede 1960 yılında Bitlis’te vilayet merkezinde bir operatör bir de hükümet tabibi 

bulunmaktaydı. Operatör hekim 75 yataklı devlet hastanesiyle ilgilendiğinden geri 

kalan Sıhhat Müdürlüğü vekilliğine, Belediye, Ziraat Bankası, Sümerbank, PTT, 

Tütün fabrikası, Verem ve Trahom Dispanserleri ile ilk, orta, lise ve sanat okulları 

hekimlikleriyle Hükümet tabibi ilgilenmek zorunda kalmıştır. Bu durum gerekli 

mercilere defalarca bildirilmiş olsa da olumlu bir netice alınamamıştır1226. Ayrıca 

valiliğin girişimleri sonrasında1227 Sağlık Bakanlığı tarafından vilayette bir ambulans 

tahsis edilmiştir1228. Özellikle bu dönemde tüm girişimlere rağmen havza genelinde 

sağlık alanında en önemli sorunlardan biri olan hekim ihtiyacı bir türlü istenilen 

seviyelerde karşılanamamış, bu durum sağlık hizmetlerini olumsuz etkilemiştir.  

Havzadaki bu olumsuz tabloya rağmen ülke genelindeki sağlık hizmetleriyle 

alakalı DP Milletvekili Servet Bilir, 1960 yılında bütçe görüşmelerindeki meclis 

konuşmasında CHP ile DP dönemlerinde sağlık alanında yapılan çalışmaları şu şekilde 

değerlendirmiştir1229: “Muhterem arkadaşlar, 1950 senesinde Halk Partisi 

Hükümetinin sağlık işlerine ayırdığı para 60 milyon liradır. Bu sene için ise bu bütçe 

ile 380 küsur milyon lira ayrılmıştır. Demek ki yüzde 519 gibi bir fark göstermiştir. 

Para farkı da nazarı itibara alınırsa yine bir buçuk mislinden fazladır. Hizmetlerinin 

                                                           
1223 İkinisan, 23 Mart 1959. 
1224 İkinisan, 16 Eylül 1959. 
1225 Van Sesi, 16 Eylül 1959. 
1226 Dideban, 25 Ocak 1960; Yeşil Bitlis, 2 Nisan 1960. 
1227 Dideban, 22 Şubat 1960. 
1228 Dideban, 1 Nisan 1960. 
1229 TBMM ZC. XI/12, İ. 48, (26.2.1960) 739. 
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belkemiği olan sağlık merkezlerine onların ayırdığı paranın yekûnu bugün bizim bir 

sağlık derneğine ayırdığımız paranın üzerinde bile değildir. Muhterem arkadaşlarım, 

sağlık işlerini bir bütün olarak kabul edersek, memleketin nafia hizmetleri, su işleri, 

enerji işleri, dolayısıyla sağlık hizmetlerine yardımcıdırlar. Bu suretle 384 milyonun 

üstüne çıkıldığı meydandadır.”  

Konuşmasının devamında ise 1949 yılında 10 olan sağlık merkezi sayısının DP 

döneminde 256’ya, bu merkezlerdeki yatak adedinin 160’tan 3.590’a, devlet ve 

numune hastanelerinin 39’dan 60’a, yatak adedinin 2.889’dan 10.290’a doğum 

hastanelerindeki yatak adedinin de 710’dan 2.950’ye çıkarıldığını belirtmiştir1230. 

Belirtilen bu istatistik veriler ışığında bakacak olursak CHP iktidarına göre DP 

döneminde sağlık hizmetlerine oldukça önem verilerek büyük oranda harcama 

yapıldığını söylememiz mümkündür. 

1956-1960 yılları arasında Sağlık Bakanlığının doğuda yapmış olduğu kamu 

harcamaları aşağıdaki şekildedir1231. 

 Nüfus Ödenek TL Yüzde % Kişi Başı TL 

Bitlis 111.187 2.645.872.30 0.32 23.80 

Van 175.250 3.644.931.25 0.44 20.80 

Doğu ve Güneydoğu İlleri 

Toplamı 
4.861.189 125.618.343.70 15.29 28.06 

Diğer İller Toplamı 19.927.590 696.047.882.92 84.71 35.22 

Türkiye Geneli  24.064.763 821.666.226.62 100.00 34.14 

Tablo 74: 1956-19650 Yılları Arasında Sağlık Bakanlığının Doğu Anadolu Bölgesinde 

Yapmış Olduğu Harcamalar 

Tablo incelendiğinde sağlık harcamaları Türkiye genelinde kişi başına 34.14 

TL iken doğu vilayetlerinde bu oranın 28.06 TL’ye düştüğü görülmektedir. Ayrıca 

diğer iller kişi başına 35.22 TL ile Türkiye genelinden 1.08, doğu illerinden de 7.16 

TL daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bununla beraber Van Gölü Havzası içerisinde 

bulunan Van ve Bitlis illerindeki kişi başına düşen ortalama meblağ 22.30 TL’dir. Bu 

oran doğu illerinden 5.76 TL, diğer illerden 12.92 TL ve Türkiye ortalamasından 11.84 

TL oranında düşüktür. Bu bağlamda özellikle sağlık harcamalarında diğer illere, Van 

ve Bitlis vilayetlerine göre % 50 oranında daha fazla harcandığı görülmektedir. Ayrıca 

                                                           
1230 TBMM ZC. XI/12, İ. 48, (26.2.1960) 739. 
1231 Tablo DİE 1955 Yılı Nüfus Sayım Sonuçları ile Aşgın, a.g.e., 174 yararlanılarak hazırlanmıştır. 



241 
 

bir önceki döneme göre ödenek ve kişi başına düşen meblağ artmış olsa da yüzdelik 

dilimde her iki vilayette de küçük bir düşüş söz konusudur.     

1956-1960 yılları arasında toplam devlet bütçesi içerisindeki sağlık 

harcamaları ve sağlık payı tablo 75’te yer aldığı gibidir1232. 

Yıllar Genel Bütçe TL Sağlık Harcamaları TL Sağlık Payı % 

1956 4.006.907.654 160.732.879 3,82 

1957 4.734.950.421 172.896.298 3,48 

1958 5.539.430.103 199.194.986 3,41 

1959 7.495.564.250 296.748.625 3,76 

1960 8.101.570.872 344.385.052 4,01 

   Tablo 75: 1956-1960 Yılları Arasında Türkiye Geneli Sağlık Harcamaları 

Tabloya göz atıldığında genel bütçeden sağlık giderlerine ayrılan ödeneğin her 

yıl düzenli olarak arttığı görülmektedir. Ancak 1956 ödeneğine göre 1957 ve 1958 

yılındaki ödenekler arttırılmış olsa da genel bütçedeki payın 1956 yılına göre her iki 

dönemde de düştüğü gözlenmektedir. Bunun yanı sıra 1956 yılındaki sağlık 

harcamalarına ayrılan meblağ, 1960 yılında 2 katını aşmıştır. Bununla beraber 1956-

1960 yılları arasında ortalama sağlık harcamalarına % 3.69 oranında pay ayrılmıştır. 

DP iktidarıyla beraber sağlık alanına verilen önem daha da artmış ve ülkenin 

birçok yerine devlet, askeri, numune, doğum ve çocuk hastaneleri ile sıtma, trahom, 

verem dispanserleri, sağlık merkezleri, sanatoryumlar açılmış, özel idareye ait olan 

hastaneler devlet bünyesine eklenmiştir. Bununla beraber hekim, hemşire, ebe ve 

sağlık memur sayıları oldukça arttırılmıştır. Ayrıca 1950 yılında 55 milyon olan sağlık 

harcamaları 1960 yılında 344 milyon lira ile hemen hemen 6 katına çıkarılmıştır. 

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Doğu Anadolu ve Van Gölü Havzası’nda sağlık 

alanında istenilen gelişmeler elde edilememiştir. Özellikle hekim bağlamında havza 

genelindeki vilayetler oldukça sıkıntı yaşamıştır. Sonuç olarak DP iktidarı 

dönemindeki sorunlar bir nebze olsun giderilmişse de arzu edinilen başarı elde 

edilememiştir.     

 

 

 

                                                           
1232 Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri (1924-1995), 65-73. 
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4. BÖLÜM 

TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA YAPILAN KAMU YATIRIMLARI 

VE HARCAMALARI 

4.1.Tarım Alanında Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

4.1.1. 1923-1945 Yılları Arasında Tarım Alanında Yapılan Faaliyetler ve 

Harcamalar 

Cumhuriyet Hükümetleri tarımı kalkındırmak için ziraatı sağlam temeller 

üzerinde yeniden inşa etmek amacıyla girişimlere başlamıştır. Bunun için asayiş ve 

emniyeti sağlamak, çiftçiyi koruyan kanunlar oluşturmak, aşarın kaldırmak, vergilerde 

indirim yapmak; bataklıkları kurutmak, kara, deniz ve demiryolu ulaşımını yaygın hale 

getirmek, zirai mektepler açmak gibi faaliyetler yapılmıştır1233. Hükümet, aldığı tüm 

bu tedbirlerle tarımı ülke genelinde tekrar yaygınlaştırmayı ve modern tarımla beraber 

daha fazla üretim elde etmeyi amaçlamıştır. Ayrıca tarımla beraber diğer ekonomik 

sektörlerde de hammadde ihtiyacını tarım aracılığıyla karşılayarak ülke kalkınmasını 

topyekûn sağlamayı hedef edinmiştir. 

Bu bağlamda kalkınma hamlesinde en önemli sektör tarım sektörü olduğu 

ilkesi hükümet tarafından benimsenmiştir. Tarımın gelişmesi için üreticilere örnek 

olma gayesiyle Devlet Üretme Çiftlikleri açılmıştır. Bunun yanı sıra özellikle Devlet 

Üretme Çiftlikleri ile büyük çiftliklerde daha önceden elde edilen ürün miktarını 

artırmak için makinalı tarıma geçilerek ülke genelindeki çiftçilere örnek olunmaya 

çalışılmıştır. Bu amaçla, çiftçilere banka kredisi kolaylığı ile ithal makine parçalarında 

gümrük muafiyeti uygulandığı gibi ucuz mazot temini için de tedbirler alınmıştır. 

Ayrıca 1924 yılında çeşitli markalarda getirilen 221 adet traktör uygun bölgelere 

dağıtılarak tarımın hizmetine sunulmuştur1234. Böylece tarımın bir an evvel 

geliştirilmesi için uygun ortam oluşturulmaya çalışılmıştır.   

Bu iyimser havaya karşın 1929 yılında dünyadaki ekonomik buhranın ülke 

tarımına olumsuz etkisinin yanında hükümetin tarımı geliştirmek için aldığı 

                                                           
1233 Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, Ankara, 1938, 299. 
1234 Osman Özbek, “Doğu Anadolu’da Ziraatın Geliştirilmesinin Ana İlkeleri”, Doğu Anadolu’nun 

(Sosyal, Kültürel ve İktisadi) Meseleleri Simpozyumu Tebliğleri, Tunceli, 13-15 Mayıs 1985, 272.  
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önlemlerin de yetersiz kalması sonrası tarım üretimindeki verimi ve ürün kalitesini 

arttırmak maksadıyla yeni adımlar atılmıştır. Bu minvalde tarım araçlarının 

geliştirilmesi, makinalı tarımın yaygınlaştırılması ile tohumların iyileştirilmesi ve 

topraksız çiftçiye toprak verilmesi özellikle bu dönemde üzerinde hassasiyetle durulan 

konular arasında yer almıştır1235. Bu bağlamda hükümet, ziraatın kalkınmasını 

zorlaştıran engellerin ortadan kaldırılması ve tarımın elverişli hale getirilmesi için 

asayiş ve emniyeti temin etme, çiftçiyi koruyacak kanunlar çıkarma, ulaşım 

imkânlarını arttırma, bataklıkları kurutma ve sulama şebekelerini iyileştirme gibi 

çalışmalara başlamıştır1236. Çünkü tarım ve tarıma bağlı sanayinin gelişmesi ülke 

ekonomisinin ilerlemesi anlamına geldiği gibi halkın çoğunluğunu teşkil eden çiftçi 

kısmının da hayat seviyesi ve içtimai vaziyetinin artması demekti.  

Bu amaç doğrultusunda 10 Aralık 1936 tarihinde Doğu Anadolu ve havza 

genelinde yapmış olduğu tetkik incelemeleri bir rapor halinde Mustafa Kemal 

Atatürk’e sunan İktisat Vekili Celal Bayar arazi dağıtımı ve buna bağlı olarak tarım 

üretiminin geliştirilmesiyle ilgili1237 “Şark vilayetlerinde toprak tevzi etmenin, halkı 

toprak sahibi kılmanın ehemmiyeti aşikârdır. Gayemiz bunları sadece toprak sahibi 

yapmakla iktifa etmekte değildir. Mümkün olduğu kadar kredi vasıtalarını, istihsal 

imkânlarını da aynı zamanda vermek lazımdır. Mahsullerinin satışlarını da temin 

etmek icap eder. Bu suretle hükümet, ağaların yerini alır ve bu hareket tarzı, halkla 

hükümeti birbirine bağlar. İstihsal vasıtası meselesinde ‘mümkün olduğu kadar’ 

kaydını koydum, bu muvaffakiyetin esası olmakla beraber, sadece toprak isteyen, üst 

tarafını kendilerinin halledeceğini söyleyen köylülere de rastladım… Köylüyü toprak 

sahibi yapmak, köylüyü hükümete bağlayacak çok müessir bir tedbirdir. Bu tedbirin 

tam semere verebilmesi için de ikinci bir şart vardır: O da muhitteki nüfuz sahibi 

mütegallibenin (Yerel zorbalar, ağa) aileleriyle birlikte iç vatana nakledilmesi 

keyfiyetidir. Bu hareket, devlet nüfuz ve kuvvetini göstermekle beraber halkın 

tagallüpten fiilen kurtulmasına yardım etmektedir. Bu itibarla muhitte memnuniyeti 

mucip olmaktadır.” tespitleriyle bölgede ve havzada halkın devlete nasıl bağlanacağı, 

                                                           
1235 Cumhuriyet, 12 Şubat 1937. 
1236 Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, 299; Yeşil, a.g.e., 43. 
1237 Nurşen Mazıcı, Celal Bayar Başbakanlık Dönemi 1937-1939, İstanbul, 1996, 161; Celal Bayar, 

Şark Raporu, Sad. Nejat Bayramoğlu, İstanbul, 2006, 65; Samet Ağaoğlu, Demokrat Partinin Doğuş ve 

Yükseliş Sebepleri Bir Soru, İstanbul, 1972, 139. 
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verimin nasıl arttırılacağı ve güvenliğin nasıl sağlanacağı konularında teferruatlı bilgi 

vermiştir.  

Yine tarımı geliştirmek maksadıyla 1937 yılında Sıhhiye Vekâletince topraksız 

halka toprak dağıtımıyla ilgili bir kanun tasarısı hazırlanırken,1238 Ziraat Vekâleti 

tarafından da zirai kalkınmayı temin edecek bir kanun projesi hazırlanmıştır. Ayrıca 

yine bu doğrultuda bin kombinanın kurulmasına da karar verilmiştir1239. Bunun 

üzerine kısa sürede kombina kuruluşlarına başlanmıştır. Kombinalar 5.000 dönümlük 

bir büyük veya iki küçük köyü içine alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kombinaların 

başına zirai mektebi mezunlarından bir kişinin bölge başı olarak verilmesi 

öngörülmüştür. Kombinalarda harman makinesi, traktör, binek hayvanlar ve diğer 

çiftçi aletleri bulunması ve bu araç ve gereçlerin bölge başının idaresinde çalıştırılması 

kararlaştırılmıştır. Özellikle kombinaların Doğu ve Orta Anadolu mıntıkaları ile 

Trakya’nın bir kısmında inhisar edilmesi öngörülmüştür. 1937 yılında 250 ve bu yılı 

takip eden üç yıl içerisinde de 1.000 kombinanın kurulması planlanmıştır. Ayrıca 

kombinaların sayılarının artması sonrasında ihtiyaç duyulacak olan zirai mektep 

mezunlarının sayısının arttırılması için de bu mekteplerin kapasitelerinin 

genişletilmesi öngörülmüştür1240. Ancak daha sonra ilk etapta kombinaların Ankara, 

Batı Anadolu ve Trakya bölgelerinde kurulmasına karar verilmiştir1241. Bu bağlamda 

Doğu Anadolu’da ve Van Gölü Havzası’nda kurulmasına karar verilen kombinalardan 

istenilen ölçüde faydalanılamamıştır. Özellikle bunda havzanın dağlık ve engebeli 

yapısından dolayı ulaşım imkânlarının yetersizliği ve iklim koşullarının oldukça sert 

olması etkili olmuştur.  

Özellikle 1938 yılında dünyada savaş rüzgârlarının esmesiyle beraber Türk 

hükümeti iktisadi savunma planı hazırlayarak yürürlüğe geçirmiştir. Ancak 1939 

yılında II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle beraber savaş ekonomisine geçilmiş ve 

ülkede hemen hemen hiçbir alanda yeni bir yatırım yapılamamıştır. Türkiye savaşa 

doğrudan iştirak etmese de 1939-1945 yılları arasında siyasi ve ekonomik olarak 

büyük sıkıntılar yaşamıştır. Savaşın başlamasıyla beraber ülkede seferberlik ilan 

                                                           
1238 Cumhuriyet, 12 Ocak 1937. 
1239 Cumhuriyet, 20 Ocak 1937; Koçak, İkinci Parti…, I, 173-174.  
1240 Cumhuriyet, 5 Şubat 1937. 
1241 Cumhuriyet, 17 Şubat 1937. 
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edilmiş ve yaklaşık bir milyon kişi askere alınarak ülke gelirinin büyük bir kısmı 

savunma ihtiyacına ayrılmıştır. Özellikle sanayi, çiftçi ve hizmet sektöründe yetişmiş 

aktif nüfusun askere alınması ülke genelindeki üretim ve tarım ürünlerinin azalmasına, 

ekonominin gerilemesine neden olmuştur. Ayrıca 1939-1945 yılları arasındaki 

savunma harcamaları, toplam bütçe giderlerinin %54’ünü oluşturmuştur1242. Bu durum 

ülke genelinde olduğu gibi havza genelinde de tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemiş 

ve üretimin azalmasına neden olmuştur.  

Hükümet bu dönemde, daha önce şahıslar tarafından kurulan işletmelere 

ordunun ihtiyacını karşılamak maksadıyla el koymuştur. Bu bağlamda Milli Müdafaa 

Vekâleti tarafından “görülen lüzum üzerine” 1940 yılında Bitlis’teki un fabrikasını 

denetimi altına almıştır. Böylece Milli Müdafaa Vekâleti, Van, Bitlis, Muş ve 

çevresinde bulunan ordu birliklerinin un ihtiyacını karşılamıştır1243. Ancak bu durum 

havza halkının temel ihtiyacı olan un gereksinimini karşılamasında sıkıntılar 

yaşamasına neden olmuştur. 

Savaş döneminde tüm halkın ihtiyacını bir nebze de olsa karşılamak için 

Yüksek Ticaret Vekâleti tarafından getirilen karne usulü ve tanzim satışı Ekim 1942 

yılı itibariyle kaldırılmıştır. Bununla beraber bu dönemde hububat üretimi kendilerine 

yeterli olmayan illere hububatı fazla olan illerden yardım yapılmıştır. Bu kapsamda 15 

Eylül 1942 yılında Birinci Umum Müfettişliğinden Başvekâlete bir rapor 

gönderilmiştir. Bu raporda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Diyarbakır, 

Siirt, Mardin ve Hakkâri gibi vilayetlerin hububat mahsulü kendilerine yetmediğinden 

Konya, Eskişehir, Adana ve Sivas gibi illerden yardım aldıkları; Van, Bitlis, Muş ve 

Urfa gibi vilayetlerin ise hububat üretimlerinin kendilerine yetecek miktarda olup 

başka vilayetlere yardım edemeyecek düzeyde olduğu belirtilmiştir1244. Havza 

içerisindeki vilayetler diğer vilayetlere yardım edemese de bölgenin coğrafi yapısı, 

iklimi ve tarımsal alanda makineleşmede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Van 

Gölü Havzası’nın kendi ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde ürün elde etmesi oldukça 

önemlidir.   

                                                           
1242 Metin Kopar, Doğu Anadolu’ya Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımlar (1923-1950), Ankara, 

2009, 17-18; Timur, Türkiye’de Çok Partili…, 10. 
1243 Kardaş, a.g.e., 337. 
1244 BCA. 30.10.70.461.9. 
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1944 yılında bölge halkının 3/4’ünün tarımla uğraştığı göz önüne alındığında 

bölgede başta buğday ve arpa olmak üzere diğer hububatlarda da halkın bir sıkıntı 

yaşamadığı görülmektedir. Ayrıca bölgede bahçecilik ve meyvecilik gibi tarımsal 

faaliyet de yapılmaktadır1245.  

Hükümet, savaşın sonlarına doğru ülke tarımını yeniden arttırmak ve 

yaygınlaştırmak1246 amacıyla 11 Haziran 1945 tarihinde 4753 sayılı “Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu”nu çıkarmıştır1247. Bu kanunun amacı; toprağı olmayan veya 

yetmeyen çiftçiye, aileleriyle birlikte iş güçlerinin değerlendirilmesine yetecek ölçüde 

toprak sahibi yapmak ve üretimin sürekliliğini sağlamaktır. Dağıtılacak bu arazilerin, 

hazine arazileri ile özel büyük arazi mülklerinden kamulaştırılacak olan arazilerden 

karşılanması kararlaştırılmıştır. Özellikle kamulaştırma konusu mecliste büyük 

tartışmalara sebep olmuştur. Tasarıya yöneltilen ısrarlı eleştiriler sonrası etkili olan 

muhalefet, düzenli işletmeleri (büyük arazilerin) kamulaştırma dışında bırakmıştır1248. 

Böylece büyük toprak sahipleri içerisinde arazilerini düzenli işleyenler ve üretim 

yapanlar bu kamulaştırmanın dışında kalmayı başarmışlardır. Ayrıca bu kanun sadece 

topraksız köylüye toprak verilmesi değil, aynı zamanda bütün memleketin refah 

seviyesinin arttırılması yönünde atılan önemli bir adımdır.     

Bununla beraber Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile havza genelinde tarımsal 

faaliyetlerin gelişmesi için alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralanabilir1249;  

1) Doğu-Güneydoğu sınırlarından yapılan kaçakçılığın bir iktisadi zorunluluk 

(üretim fonksiyonlarının ihracını mümkün kıldığı mallara piyasa bulunması) 

sonucu kabul etmek ve bu ülkelerle ticari ilişkileri bu yönde geliştirmek, 

2) Bölgede yoğun tarımın gelişmesini kârlı hale getirecek üretim fonksiyonları 

değişimini gerçekleştirecek yatırımları yapmak; azot fabrikası gübre 

fiyatlarını, zirai donatımın diğer tarımsal girdi fiyatlarını Türkiye’nin diğer 

                                                           
1245 Van, 22 Temmuz 1944. 
1246 Toker, Tek Partiden Çok Partiye…, 40, 58; Yeşil, a.g.e., 47. 
1247 T.C. Resmi Gazete, 15 Haziran 1945, No: 6032; Karpat, Kısa Türkiye Tarihi…, 165-166; Aydemir, 

İkinci Adam…, II, 350. 
1248 Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), İstanbul, 2015, 460-462; 

Koçak, İkinci Parti…, I, 182-185; Oya Silier, Türkiye’de Tarımsal Yapının Gelişimi (1923-1938), 

İstanbul, 1981, 17; Toker, Tek Partiden Çok Partiye…, 58-62. 
1249 Gülten Kazgan, “Doğu-Güneydoğu Anadolu’nun Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Araştırma”, 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 24, 1-2, 1964, 143. 
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bölgelerinden daha yüksek tutmamak; yoğun tarım, büyük ölçüde mevsimlik 

ve gizli işsizliği azaltacak, köy dışına göç veren illeri kapsayan bölgede hiç 

olmazsa kısmen bu nüfusu tutma olanağı yaratacaktır, 

3) Bölgede toprak mülkiyet rejimi ve altyapı ilişkilerini öncelikle değiştirecek 

toprak reformu tedbirlerini uygulamak; aksi halde yoğun tarım için yapılacak 

kamu yatırımları bir takım toprak sahiplerinin rantını yükseltmekten ileri bir 

etki yaratmamak tehlikesindedir,  

4) Üretim kooperatifleri ve pazarlama marjlarının aracılara gitmesini 

önleyecek satış kooperatifleri kurmak, 

5) Ulaştırma olanakları ve devletçe düzenlenen stok hareketleri yoluyla 

bölgede şiddetli tarımsal fiyat dalgalanmalarını önlemek. 

1927-1945 yılları arasında Van ve Bitlis vilayetlerindeki hububat üretimi 

aşağıdaki şekildedir1250. 

Yıllar İller Buğday Arpa Çavdar Pirinç Darı Mısır 
Hububat 

İl Toplam 

Genel Toplam 

(Ton) 

1927 
Van 4.934 1.191 241 -- 46 -- 6.413 

12.550 
Bitlis 3.817 583 412 66 1.244 12 6.137 

1934 
Van 23.270 2.568 569 139 242 217 27.050 

27.050 
Bitlis -- -- -- -- -- -- -- 

1935 
Van 26.087 3.825 265 7 234 40 30.744 

30.744 
Bitlis -- -- -- -- -- -- -- 

1936 
Van 15.355 1.238 342 -- 29 -- 16.964 

28.158 
Bitlis 7.640 2.116 115 427 821 75 11.194 

1937 
Van 15.900 12.000 300 -- 115 10 28.361 

34.640 
Bitlis 4.490 1.265 41 75 406 2 6.279 

1938 
Van 20.360 1.026 996 -- 90 10 22.482 

33.704 
Bitlis 8.550 2.017 63 67 510 15 11.222 

1939 
Van 18.310 799 816 -- 77 12 20.014 

30.067 
Bitlis 5.811 2.007 241 395 1.447 81 10.053 

1940 
Van 27.000 3.193 1.283 -- 137 16 31.629 

40.272 
Bitlis 6.522 1.025 110 28 948 10 8.643 

1941 
Van 20.550 2.600 1.950 -- 120 15 25.235 

27.912 
Bitlis 2.213 238 20 22 183 1 2.677 

1942 
Van 39.967 3.525 1.978 -- 172 15 45.657 

53.541 
Bitlis 6.134 803 184 82 640 5 7.884 

1943 
Van 7.289 3.105 955 -- 166 31 11.546 

23.642 
Bitlis 7.572 1.514 179 33 1.669 71 12.096 

                                                           
1250 İstatistik Yıllığı 1929, 115, 121; İstatistik Yıllığı 1936-1937, 160, 162; İstatistik Yıllığı 1938-1939, 

164, 176; İstatistik Yıllığı 1939-1940, 198, 210; İstatistik Yıllığı 1940-1941, 290, 300; İstatistik Yıllığı 

1942-1945, 224, 236. 
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1944 
Van 21.662 4.166 1.101 -- 1.072 106 28.107 

38.744 
Bitlis 4.610 401 233 45 3.464 193 10.637 

1945 
Van 17.834 2.072 1.206 -- 804 89 23.447 

33.350 
Bitlis 4.650 460 420 30 3.311 181 9.903 

Tablo 76: 1927-1945 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerinde Hububat Üretimi 

Tabloya bakıldığında havza genelinde bütün yıllar göz önüne alındığında Van 

vilayetinin buğday, arpa ve çavdar ürünlerinde, Bitlis vilayetinin ise pirinç, darı ve 

mısır ürünlerinde önde olduğu görülmektedir. Üretimde, ürün ve buna bağlı olarak da 

genel toplam bazında sürekli bir dalgalanma söz konusudur. Bunda özellikle bölgede 

su kanallarının ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmayışı ve su ihtiyacının yağmur 

sularıyla karşılanması etkili olmuştur. Bölgede kurak geçen dönemlerde su ihtiyacının 

yeterince karşılanamaması ve ekinlerin olgunlaşma dönemi için gerekli olan sürenin 

de bölge itibariyle kısa süreli olması da bir başka etkendir. Bunun yanı sıra özellikle 

1939-1945 yılları arasında (1942 yılı hariç) üretimin azalmasındaki en önemli sebep 

II. Dünya Savaşına bağlı olarak iş gücünün ülke savunması için silahaltına alınmasıdır.  

4.1.1.1. Tütün Alanında Yapılan Faaliyetler ve Harcamalar 

Cumhuriyetin ilk yıllarında havzanın önemli bir tarım faaliyeti de tütün 

üretimidir. Özellikle Bitlis, Mutki ve çevresi ile az da olsa Van’da tütün 

yetiştirilmektedir. Üretilen tütünün işlenmesi için kuruluşu 1883 yılına kadar dayanan 

Bitlis Tütün Atölyesi, 1925 yılında yeniden teşkil edilmiştir1251. Bu dönemde fabrika 

yıllık 4 ton üretim kapasitesine sahiptir. Kuruluş yıllarında 150 işçi çalıştıran fabrika 

havza genelinde üretilen tütünleri işleyerek 5 ve 8 kuruşa satılan orta kalite ile kaliteli 

tütünlerden oluşan ve 32 kuruşa satılan (Hususi Tütün) tütün paketleri fabrikanın 

başlıca üretimidir. Fabrika ayrıca bu dönemde Asker, Köylü ve Doğu isimlerinde 

sigara üretimini de gerçekleştirmiştir1252. Havzada yeniden oluşturulan bu fabrika 

başta Bitlis olmak üzere havza için önemli bir ekonomik gelir kaynağıdır. 

1936 yılında havza genelindeki tütün üretimini arttırmak için Bitlis’in Mutki 

ilçesindeki halk, kendilerine daha geniş alanlarda tütün ekim yapabilme izni verilmesi 

yönünde talepte bulunmuşlardır. Ziraat Vekilliğince uygun görülen bu talep Gümrük 

                                                           
1251 Nadir Yurtoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Tütün Tekeli ve Sigara Fabrikalarının Tarihsel Gelişimi 

(1923-1950)”, Akademi Tarih ve Düşünce Dergisi, 5, 17, 2018, 104-105. Hüseyin Orak, Türkiye 

Kılavuzu, I, Ankara, 1946, 615. 
1252 Sönmez, a.g.e., 112; Yurtoğlu, a.g.m., 105. 



249 
 

ve İnhisarlar Vekilliğince, İcra Vekilleri Heyetine sunulmuş ve 19 Ağustos 1936 

yılında onaylanmıştır1253. Bu durum havza genelinde kendisini kısa sürede 

göstermiştir. 1936 yılında Bitlis’te 169.823 kilo olan tütün üretimi 1937 yılında 

227.956 kiloya çıkmıştır1254. Böylece ekim alanlarının genişletilmesiyle hem 

havzadaki tütün üretimi artmış hem de çiftçi ekonomik olarak önemli bir gelir elde 

etmiştir.  

Bitlis Tütün Atölyesi 1938 yılında iş kanunu kapsamına alınarak, 1940 yılında 

da Tekel Tütün Fabrikası adını almıştır1255. 1940 yılına kadar İnhisarlar İdaresi (Bitlis 

Tekel İdaresi) elle yapılan üretimden makineli üretime geçme kararı almıştır. Bu yönde 

1940 yılında yeni bir bina yaptırılarak modern makineler tedarik edilmiştir1256. 

Böylece bu fabrika günlük 400 kg sigara ve 2.000 kg tütün üretim kapasitesine 

ulaştırılmıştır. Bununla beraber 1939 yılında 213 ton olan kapasite 1940 yılında 226’ya 

çıkarılmıştır1257. Fabrikanın özellikle geleneksel üretimden vazgeçerek modern üretim 

yöntemlerini kullanması üretim kapasitesini arttırdığı gibi bölge halkının da tütün 

ekimine daha çok önem vermesini sağlamıştır. 

II. Dünya Savaşıyla beraber temel geçim kaynağı olan başta buğday olmak 

üzere hububat üretiminin öneminin artması ve iş gücünün büyük bir kısmının 

silahaltına alınması tütün üretiminin azalmasına neden olmuştur. Bu durum 1943 

yılına kadar devam etmiştir1258. 1943 yılında İnhisarlar İdaresi tütün üretimini yeniden 

arttırmak için köylüye avans vererek ürün fiyatını önceki yıllara göre yukarıya 

çekmiştir1259. Bu gelişme halkın yeniden tütün üretimine yönelmesini sağlamıştır. 

Böylece 1943 yılında 60.000 kilo olan tütün üretimi 1944 yılında 177.000 kiloya 

çıkmıştır.  

1925-1945 yılları arasında Van ve Bitlis vilayetlerindeki tütün üretimi tablo 

77’de yer aldığı gibidir1260. 

                                                           
1253 BCA. 30.18.1.2.67.70.1. 
1254 İstatistik Yıllığı 1936-1937, 170-171. 
1255 Yurtoğlu, a.g.m., 105. 
1256 Yurd Yolu, 15 Ocak 1940. 
1257 Yurtoğlu, a.g.m., 105. 
1258 İstatistik Yıllığı 1942-1945, 225. 
1259 BCA. 490.1.1574.408.2. 
1260 İstatistik Yıllığı 1929, 116; İstatistik Yıllığı 1936-1937, 170-171; İstatistik Yıllığı 1938-1939, 179; 

İstatistik Yıllığı 1939-1940, 213; İstatistik Yıllığı 1940-1941, 291; İstatistik Yıllığı 1942-1945, 225; 

Kardaş, a.g.e., 145. 
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Yıllar Van (Kilo) Bitlis (Kilo) 

1925 3.317 50.050 

1926 -- 29.848 

1927 -- 88.906 

1928 -- 70.097 

1929 -- 77.909 

1930 -- 100.763 

1931 -- 187.945 

1932 4.013 120.890 

1933 730 118.298 

1934 3.240 212.492 

1935 3.940 194.836 

1936 3.999 169.823 

1937 2.040 227.956 

1938 -- 290.040 

1939 -- 343.323 

1940 -- 348.000 

1941 -- 184.000 

1942 -- 57.000 

1943 -- 60.000 

1944 -- 177.000 

1945 -- 164.000 

Tablo 77: 1925-1945 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerinde Tütün Üretimi 

 Tablo incelendiğinde ilk etapta iki vilayet arasında üretim miktarı 

değerlendirildiğinde Bitlis 1925-1945 yılları arasında her zaman Van’dan daha fazla 

üretim gerçekleştirmiştir. Ayrıca 1938 yılından itibaren de Van’da tütün üretimi 

tamamen yasaklanmıştır. Bu yasaklamalardaki amaç, ilk olarak kalitesiz tütün yerine 

kaliteli ürün elde etmek, ikinci olarak ta kalitesiz tütün yetiştirilen yerlerde tütün 

üretimine mani olarak ülke ihtiyacını karşılayacak farklı hububatlar yetiştirilmesini 

sağlamaktır. Bununla beraber Merkez ve Mutki ilçesi haricinde Bitlis’in diğer 

ilçelerinde tütün üretimi yasaklansa da üretime izin verilen yerlerde ekim alanlarının 

genişletilmesi üretimin artmasında etkili olmuştur. Bitlis’teki tütün üretiminde yıllara 

göre dalgalanmalar olsa da beş yıllık periyodlar incelendiğinde 1945 yılı hariç 

tutulursa bir öncekine göre üretim 2 katı oranında artmıştır. Örneğin; 1925 yılı 50.050 

kilo olan üretim 1930 yılında 100.763 kiloya, 1935 yılında 194.836 kiloya ve 1940 

yılında da 348.000 kiloya ulaşmıştır.  
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4.1.1.2. Sulama Alanında Yapılan Faaliyetler ve Harcamalar 

Cumhuriyet Hükümetinin ülkeyi muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak ve 

milletimizin gelir ve refah seviyesini arttırmak için takip ettiği iç politikada su işleri 

çalışmaları oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle başıboş suları düzene 

koyarak, çiftçiye sulama suyu ulaştırmaya ve su taşkınları önlenmeye çalışılmıştır1261. 

Özellikle bu faaliyetler ile ülke tarımı geliştirmeye ve milli ekonomi artırılmaya gayret 

edilmiştir.   

Bu yöndeki çalışmalar bilhassa Başbakan İsmet İnönü’nün 8 Temmuz 1935 

yılında doğu illerini kapsayan bir tetkik seyahate çıkmasıyla yoğunluk kazanmıştır1262. 

Özellikle Van, Gevaş ve Edremit ile Şamran Kanalı’nda incelemelerde bulunmuş1263 

ve tetkikler sonrasında Şamran Kanalı ile Havasor Deresinin birleştiği yerde bir köprü 

yapılmasını ve bozulan Bey Kanalı’nın tamir edilmesini istemiştir1264. Doğu 

illerindeki incelemelerini tamamlayarak Ankara’ya dönen Başbakan, Van’a bir fen 

heyeti göndererek etüt ve keşiflerin yapılmasını sağlamıştır. Etütler sonrası Şamran 

Kanalı’nın üç kısım halinde inşa edilmesine karar verilmiş ve ilk iki kısım için 80.000 

lira ödenek ayrılarak inşasına başlanmıştır1265. Daha sonra 1936 yılı bütçesinde de bu 

iş için 300.000 lira ödenek ayrılmıştır1266. Ayrılan bu ödenek sonrasında Şamran 

Kanalı onarım çalışmaları hız kazanmış ve 1937 yılında onarım çalışmalarının yarısı 

tamamlanmıştır. Geri kalan kanal çalışmaları için ise aynı yılın mayıs ayında ihaleye 

çıkarılması kararlaştırılmıştır1267. 1937 yılının sonunda Van’ın 50 km güneyinde ve 

Hakkâri yolu üzerinde Mıcıngır membasından başlayan Şamran Kanalı’na kadar 15 

kilometrelik kanal bu dönemde 35.000 lira harcanarak esaslı tamire tâbi tutulmuş ve 

köprüleri yapılmıştır. 1938 yılında ise 50.000 lira daha sarf edilerek bu ıslah ve tevsi 

işi 35’inci kilometreye kadar uzatılmıştır1268. Böylece havzadaki tarımsal faaliyetlerin 

geliştirilmesi bağlamında oldukça önemli olan bir mesele büyük oranda halledilmiştir.  

                                                           
1261 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Ekim 1945, 45. 
1262 Cumhuriyet, 9 Temmuz 1935. 
1263 Cumhuriyet, 12 Temmuz 1935; Van, 8 Temmuz 1944. 
1264 BCA. 30.10.157.106.16; İnönü, Defterler I (1919-1973), 169. 
1265 Van, 7 Mart 1942. 
1266 TBMM ZC. V/11, İ. 69, (27.5.1936) 257. 
1267 TBMM ZC. V/18, İ. 65, (26.5.1937) 267. 
1268 TBMM TD. VIII/8, B. 23, (26.12.1947) S. Sayısı 30[47]. 
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Şamran Kanalı’nın tamir işleri II. Dünya Savaşı döneminde de aralıklarla 

devam etmiştir. 1941 yılında kanalın her iki tarafına dolgu yapılması için Nafia 

Vekâleti tarafından 4.197 liralık bir ödenek ayrılmıştır1269. Ancak bu ödeneğin kâfi 

gelmemesi üzerine Nafia Vekâleti 1943 yılında çalışmalar için 150.000 liralık bir 

ödenek daha ayırmıştır1270. 1945 yılında ise 120.000 liralık bir ihale ile kanal, Van 

içine kadar getirilmeye çalışılmış1271 ancak bu dönemde Van’da meydana gelen 

yersarsıntıları sonrasında kanalda tahribatlar meydana gelmiştir. Depremler 

sonrasında havzayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, bölgede yaptığı 

incelemeler sonrasında Şamran Kanalı’nın tamamlanması ile Van hududu dâhilinde 

bulunan bataklık ve suların ıslahı hususunda gereğinin yapılmasını istemiştir. Bu istek 

dâhilinde Şamran Kanalı yapım ve onarım giderleri maddesi genişletilmiş ve ödenek 

miktarı da 300.000 liraya çıkarılmıştır1272. Böylece deprem sonrası bölgede oluşan 

tahribatın giderilmesinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün gelişi ve konular üzerinde 

hassasiyetle durması oldukça etkili olmuştur.  

Türkiye, Osmanlı’dan çok ağır şartlar altında harap bir ziraat devralmış ve bu 

sebeple Cumhuriyet Hükümeti, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve üretimin artması 

yönünde oldukça gayret göstermiş, bu doğrultuda birçok kanunla düzenleme yapmaya 

çalışmıştır. Bunlardan hiç şüphesiz en önemlilerinden biri aşar vergisinin kaldırılması 

olmuştur. Bir diğeri ise topraksız çiftçiyi topraklandırma mevzusudur ki bu konu daha 

çok DP hükümeti döneminde uygulanmıştır. Ayrıca üreticiye örnek olmak için devlet 

üretim çiftlikleri kurulmuş, haralar, tarımda bilhassa makineleşmeye önem verilerek 

çiftçiye kredi imkânı sunulmuştur. Ancak doğuda ve havza genelinde tarımsal 

faaliyetlerin geliştirilmesi bağlamında bölgenin coğrafi yapısı ve iklim koşullarından 

dolayı makineli tarım uygulamaları burada ülkenin diğer bölgelerine göre ikinci 

planda bırakılmıştır.  

Bunların yanı sıra hububat üretiminde sürekliliği sağlamak ve hem üretici hem 

de tüketici bakımından fiyat artışlarını önlemek için toprak mahsulleri ofisi kurulmuş 

ve ülke genelinde yaygınlaştırılarak tarımsal ekonominin gelişmesi sağlanmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca havza için önemli bir tarımsal gelir kaynağı da tütün üretimidir. 

                                                           
1269 T.C. Nafia Vekâleti, Nafia Dergisi, 7, 7, Birincikanun/Aralık 1941, 99. 
1270 Mutlu, a.g.e., 323. 
1271 TBMM TD. VIII/8, B. 23, (26.12.1947) S. Sayısı 30[47]. 
1272 TBMM TD. VII/20, B. 12, (17.12.1945) S. Sayısı 5[71]. 
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Özellikle Bitlis vilayetinde üretilen tütünler kalite bakımından yüksek bir değere sahip 

olduğu için burada bir fabrika inşa edilmiş ve Asker, Köylü, Doğu isimlerinde sigara 

üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde tarımsal üretimi artırmak için sulama 

kanallarına önem verilerek özellikle havzadaki Şamran Kanalı’nın yapım faaliyetleri 

üzerinde de durulmuştur.   

Özellikle 1939-1945 yıllarında meydana gelen dünya savaşı sonrası iş gücünü 

oluşturan büyük bir kesimin silahaltına alınması hem ülkede hem de havzada tarımsal 

üretimi olumsuz yönde etkilemiştir. Tek partili CHP hükümeti döneminde tarımsal 

faaliyetlerin geliştirilmesi ve üretimin artmasına büyük önem verilse de bu dönemde 

yaşanan olumsuzluklar tarımsal faaliyetlerde istenilen seviyeye ulaşılamamasına 

neden olmuştur.  

4.1.2. 1946-1950 Yılları Arasında Tarım Alanında Yapılan Faaliyetler ve 

Harcamalar 

Cumhuriyetin ilanıyla beraber tarımda başlayan tohum ıslah, makineleşme, su 

kanalları, bataklıkların kurutulması, tarımsal üretimin farklı yerlere ulaştırılması 

şeklindeki yol yapım çalışmaları gibi tüm faaliyetler II. Dünya Savaşı döneminde 

büyük ölçüde sekteye uğramış ve durma noktasına gelmiştir. Savaşın sona ermesiyle 

beraber tarım ve üretimin gelişimini sağlayacak faaliyetlere yeniden önem verilerek 

bu yönde çalışmalara başlanmıştır.  

Özellikle 1946 seçimlerine denk gelen bu dönemde Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü, seçim beyannamesinde çiftçilere toprak dağıtımıyla ilgili1273 “Toprak Kanunu, 

bugün, bize karşı olan muhalefetin başlıca sebeplerindendir. Esasen gerek geniş, 

gerek dar topraklı bölgelerde arazi kamulaştırılırken, sahibine yeter miktarda arazi 

bırakılacağı gibi, mahalli imkân ve şartlara göre gerekli tesisleri ve donatımı bulunan 

arazi de kanunca göz önünde tutulmuştur. Bununla beraber vatandaşları, çiftliklerinde 

ortakçı ve yarıcı, olarak çalıştıra gelen bazı politikacılarımız, çiftliklerinin ortakçı ve 

yarıcılara dağıtılması ihtimalini, bizi affetmemişlerdir. Memleketin büyük dâvasını 

düşünmeyip de, yalnız iktidar mevkiinde kalmayı emel edinseydik, büyük toprak sahibi, 

                                                           
1273 Ulus, 18 Temmuz 1946; Cumhuriyet, 18 Temmuz 1946; Koçak, İktidar ve Demokratlar…, II, 472-

473; Timur, Türkiye’de Çok Partili…, 52.  
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Mecliste ve memlekette, her yerde nüfuzlu vatandaşları, bize karşı ayaklandırmazdık. 

Biz, dâvanın, milletimiz için selâmet çaresi olduğunu biliyoruz ve büyük arazi sahibi 

birçok vatandaşlarımızın sağduyusuna ve milletseverliğine güveniyoruz. 

…Hem memlekette esaslı ıslahat davacısı olmak, hem de Türk vatandaşlarının 

köle hayatı sürmelerine göz yummak, partimiz için imkânı olmayan şeylerdir. Türk 

köylüsünü serf halinden kurtaracağız. Bu, bizim ana dâvamızdır. Bu uğurda 

uğrayacağımız tarizlere şerefle göğüs gereceğiz.” ifadeleriyle bu kanunun kendileri 

için bir memleket davası olduğunu açıkça ortaya koymuş ve bu uğurda karşılaşılacak 

zorluklara da göğüs gereceklerini belirtmiştir. Ayrıca amaçlarının ise ülkeyi tarımsal 

açıdan geliştirmek ve üretimi arttırarak ülke ekonomisini güçlendirmek olduğunu 

vurgulamıştır.  

Bu dönemde tarımda ıslah çalışmalarına da önem verilmiştir. Bu bağlamda Van 

Tarım Müdürlüğü, mevcut ağaçların ıslah çalışmaları için Tokat, Malatya, Niğde, 

Amasya, Kütahya gibi illerden çeşitli meyve ağaçlarının çubukları getirilerek halka 

ücretsiz dağıtılmıştır. Yine sebze üretiminin arttırılması için de halka ıslah edilmiş 

kaliteli tohum dağıtılmıştır. Her iki uygulama da olumlu sonuç vermiştir1274. Böylece 

yapılan çalışmaların olumlu sonuç vermesi havzadaki meyve, sebze üretimini arttırdığı 

gibi çiftçinin de ıslah edilmiş tohum ve meyve çubuklarına ağırlık vermesini 

sağlamıştır.  

1948 yılında mevsim koşullarının değişmesiyle baş gösteren kuraklık Van’da 

tarım ürünlerini olumsuz yönde etkilemiş ve özellikle de buğdaydan istenen verimin 

alınamamasına neden olmuştur. Bu nedenle kış aylarında buğday sıkıntısı 

yaşanmaması için Van Belediyesi, Diyarbakır’dan 500 ton buğday satın alırken, Ziraat 

Bankası da köylüye 150.000 liraya kadar kredi imkânı açmıştır1275. Böylece bu zor 

dönemde yetkililerin yerinde aldığı tedbirlerle büyük sıkıntılar yaşanmadan 

atlatılmıştır. 

Havzada olduğu gibi hükümet de aynı şekilde ülke genelindeki tarımsal üretimi 

arttırmak ve milli ekonomisini güçlendirmek için savaş sonrasında batı bloku 

içerisinde yer almayı tercih etmiştir. Bu çerçevede özellikle ABD ile yakın ilişkiler 

                                                           
1274 Van, 4 Mayıs 1946. 
1275 Van Sesi, 13 Kasım 1948. 
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kurulması sonucunda da başta 1947 yılında Truman Doktrini kapsamında 100 milyon 

dolar ve 1948 yılında da Marshall Planı çerçevesinde (Ekonomik İşbirliği Anlaşması) 

18.5 milyon dolar yardım sağlanmıştır1276. Bununla beraber 1948-1951 yılları arasında 

ABD, Türkiye’ye dolaylı, ödünç, hibe ve teknik olmak üzere dört başlık halinde 

264.738.000 dolar yardımda bulunmuştur. Bu yardımlar dolaylı olarak 126.522.000 

dolar; ödünç olarak 72.840.000 dolar, hibe olarak 62.376.000 dolar ve teknik olarak 

da 3.000.000 dolar şeklinde gerçekleşmiştir1277. Bu dönemde alınan yardımlar 

sonrasında üretimi artırmak amacıyla modern tarım aletleri alınmasına karar 

verilmiş1278 ve bu doğrultuda 1948-1949 yıllarında 22 milyon dolar, 1949-1950 

yıllarında 14 milyon dolar ve 1950-1951 yıllarında da 11 milyon dolar 

harcanmıştır1279. İstihsalin arttırılması ve köylünün teknik vasıtalardan faydalanması 

için Marshall planı çerçevesinde alınan tarım aletlerinden bir kısmı 1949 yılında Van’a 

gönderilmiştir1280. Ayrıca 1949 yılında Doğu Kalkınma projesi çerçevesinde tohum 

ıslah istasyonları, bakteriyoloji ve seroloji enstitüleri, aygır deposu, Van bölge 

laboratuvarı ile teknik okul ve fidanlık inşalarına başlanmıştır1281. Yaşanan bu 

gelişmeler havzaya olumlu yansıyarak, bu dönemde tarım ve hayvancılığın 

gelişmesinde etkin bir rol oynamıştır. 

Bölgede yaşanan bu olumlu hareketliliğe karşı 1949-1950 yıllarında meydana 

gelen kuraklık ile uzun ve sert geçen kış dolayısıyla vatandaşların muhtaç duruma 

düştükleri valiliklerce hükümete bildirilmiş, bunun üzerine İçişleri Bakanlığı halka 

yardım yapılması konusunda Başbakanlığa bir teklifte bulunmuştur. Başbakanlık 16 

Şubat 1950 tarih ve 6/580 sayılı bir yazı ile aynı maksat için daha önceden Kızılay 

Derneği Genel Merkezi emrine verilen ancak sarf edilmeyen 177.000 liranın 

kullanılması salâhiyetini İçişleri Bakanlığına vermiştir. Bu miktar daha sonra 200.000 

lira daha eklenmiştir. 377.000 lirayı bulan bu yardım Vali ve Kaymakamlar 

aracılığıyla muhtaç düşen arazi sahibi, maraba, ortakçı, amele gibi vatandaşlara 

dağıtılmıştır. Bu paranın 15.000 lirası 18 Şubat 1950 tarihinde Van’a, 10.000 lirası da 

                                                           
1276 Cumhuriyet, 9 Temmuz 1948; Mutlu, a.g.e., 337; Oran (Ed.), a.g.e., 541; Yeşil, a.g.e., 137-138; 

Aydemir, İkinci Adam…, II, 417. 
1277 Barış Ertem, “Türkiye-ABD İlişkilerinde Truman Doktrini ve Marshall Planı”, Balıkesir 

Üniversitesi Sosyal Bilirler Enstitüsü, 12, 21, Haziran 2009, 392-393. 
1278 TBMM TD. VIII/16, B. 48, (21.2.1949) 346. 
1279 Cumhuriyet, 6 Aralık 1950. 
1280 BCA. 490.1.193.764.2; Uyar, a.g.e., 110. 
1281 T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık Dergisi, Aralık 1949, 142. 
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8 Mayıs 1950 tarihinde Bitlis’e gönderilmiştir1282. Ayrıca bu dönemde şiddetli kış ve 

kuraklık nedeniyle çiftçi ve köylülerin hububat ve tohumluk ihtiyacı da baş 

göstermiştir. Bunun üzerine Tarım Bakanlığı tarafından 600 ton tohumluk 

gönderilirken Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından da halkın buğday ihtiyacı 

karşılanmıştır1283. Böylece havza genelinde kurak geçen ve yeteri derecede hububat 

elde edilmeyen bu dönemde çiftçi hem tohum hem de yardımlar sayesinde bir nebze 

olsa da rahatlama imkânı elde etmiştir. 

Havzadaki şiddetli kış ve kuraklık nedeniyle tarımda yaşanan sorunların 

giderilmesi için 1950 yılında Van Milletvekili İbrahim Arvas, meclisteki 

konuşmasında1284 “Ziraat Bakanlığının ziraatın makineleştirilmesi hususundaki 

siyasetini memnuniyetle müşahede ediyoruz… Ancak şimdiye kadar gelen makineler 

büyük çiftçilerin eline düşmüştür. Orta ve küçük çiftçiler için bir formül bulsunlar, 

onlar da istifade etsinler... Tohum ıslah istasyonları elhamdülillah memleketin her 

tarafında vardır, yalnız Van’ımız bundan mahrumdur. Aziz arkadaşıma çok rica 

edeceğim, Van’da ve bilhassa Albak ovasında yani Başkale Kazasında bir tane tohum 

ıslah istasyonu tesisini lütfetsinler. Sonra bizim Albak ovası en eski Türk yuvasıdır, 

200 bin dönüm sulak arazisi vardır. Bu ovanın da makineye kavuşturulmasını çok rica 

ederim. Bu arada Erciş ovasını, Van ovasını da lütfen unutmasınlar, bütün bu ovaları 

bu vasıtalardan müstefit kılsınlar.” sözleriyle Van vilayetinde tarımda makineleşme 

ve tohum ıslahı konusundaki eksiklikleri dile getirmiştir.   

Bu dönemde havza genelinde yaşanan bu sıkıntıların birlikte aşılması yönünde 

de Van’da tarım ve hayvancılığın gelişmesi için “Van Çiftçi Birliği” kurulmuştur1285. 

Böylece yöre halkı birlikte hareket ederek hem tarımsal hem de hayvansal bağlamda 

üretimi ve çeşitliliği arttırarak havzanın ekonomik seviyesini arttırmaya çalışmışlardır. 

Tüm girişimlere ve çalışmalara rağmen havza genelinde istenilen tarımsal başarı bu 

dönemde de elde edilememiştir. Bunda; tarım ve hayvancılık için elverişli olan 

havzada özellikle modern tarım bilgisinin eksikliği ve maddi imkânsızlıklar ilk sırada 

yer almaktadır. Maddi olanakların yetersizliği bölge genelinde tarımda 

makineleşmenin az olmasına, bu durum da tarıma elverişli arazilerin büyük bir 

                                                           
1282 TBMM TD. IX/2, B. 5, (13.11.1950) 52-53. 
1283 BCA. 490.1.193.764.2. 
1284 TBMM TD. VIII/24, B. 55, (24.2.1950) 1143. 
1285 Van Sesi, 22 Şubat 1950. 



257 
 

kısmının kullanılamamasına neden olmuştur. Ayrıca kaliteli tohum kullanılamaması, 

ilaçlama, kredi ve faiz oranlarının yüksek oluşu gibi nedenler tarımın gelişememesinde 

etkili olmuştur1286. 

Bunun üzerine hükümet, ülke ve havza genelindeki tarımsal faaliyetleri 

arttırabilmek için 1950 seçimleri öncesinde (27 Mart 1950) toprak reformunun yer 

aldığı 5618 sayılı kanunla kamulaştırılmasına karar verilen arazilerin genişliği, niteliği 

ve değerleri konularında yeniden düzenlemeler yapmıştır1287. Ancak bu düzenlemeler 

geniş arazi sahiplerinin lehine olmuştur1288. Kanunda yapılan düzenlemeler sonrasında 

Van merkez ve ilçelerinde 4753 sayılı kanunun 5618 sayılı kanunla değiştirilen 15. 

maddeye göre araziler hak sahiplerine dağıtılırken,1289 ülke genelinde ise 1947 

yılından 1950 yılına kadar geçen zaman zarfında yaklaşık 1.463.833 dönüm arazi 

halka tevzi edilmiştir1290. 

1946-1950 yılları arasında Tarım Bakanlığının, doğuda yapmış olduğu kamu 

harcamaları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir1291. 

 Nüfus Ödenek TL Yüzde % Kişi Başı TL 

Bitlis 71.950 132.965.92 0.15 1.85 

Van 127.858 316.957.95 0.35 2.48 

Doğu ve Güneydoğu İlleri 

Toplamı 
3.675.972 11.336.229.79 12.45 3.37 

Diğer İller Toplamı 14.664.006 79.741.743.82 87.55 5.17 

Türkiye Geneli  18.790.174 91.077.973.61 100.00 4.85 

Tablo 78: 1946-1950 Yılları Arasında Tarım Bakanlığının Doğu Anadolu Bölgesinde 

Yapmış Olduğu Harcamalar 

Tabloya göz atıldığında Türkiye genelinde kişi başına 4.85 TL iken doğu 

vilayetlerinde bu oran 3.37 TL’ye düştüğü görülmektedir. Ayrıca doğu, diğer iller ve 

Türkiye geneli dikkate alındığında bu üçü arasında %1 oranında bir fark olduğu 

gözlenmektedir. Bununla beraber 1946-1950 döneminde tarım alanındaki kamu 

harcamalarına bakıldığında ancak 10’da 1.2’sinin doğu illeri için aktarıldığı 

söylenebilir. Tarım harcamalarında Bitlis ilinde kişi başına 1.85 TL, Van ilinde de 2.48 

                                                           
1286 Van Sesi, 28 Şubat 1950. 
1287 TBMM TD. VIII/25, B. 70, (22.3.1950) 763; T.C. Resmi Gazete, 27 Mart 1950, No: 7467. 
1288 Duran Taraklı, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Uygulama Sonuçları, Ankara, 1976, 117.  
1289 BCA. 30.18.1.2.123.75.17. 
1290 Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti 1946-1960, Ankara, 2004, 341. 
1291 Tablo DİE 1945 Yılı Nüfus Sayım Sonuçları ile Aşgın, a.g.e., 177 yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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TL ayrıldığı bunun da hem genel hem diğer iller hem de doğu illeri ortalamasının 

altında kaldığı görülmektedir. Ancak ödenek bakımından Van, Bitlis’ten yaklaşık 3 

katı kadar daha fazla ödenek aldığından, Bitlis’e oranla Van’da kişi başına düşen 

gelirin daha fazla olduğu gözlenmektedir.  

1946-1950 yılları arasında toplam devlet bütçesi içerisindeki tarım 

harcamaları, tarım payı, toprak ve iskân harcamaları ile toprak payı aşağıdaki 

gibidir1292. 

Yıllar Genel Bütçe TL 
Tarım 

Harcamaları TL 

Tarım Payı 

% 

Toprak ve İskân 

Harcamaları TL 

Toprak 

Payı % 

1946 1.109.136.993 25.076.631 1,98   

1947 1.651.772.107 27.256.219 1,43   

1948 1.486.495.924 28.606.485 1,59   

1949 1.669.276.351 38.759.389 1,88   

1950 1.621.351.535 35.070.722 1,79 2.836.124 0,15 

Tablo 79: 1946-1950 Yılları Arasında Türkiye Geneli Tarım, Toprak ve İskân 

Harcamaları 

Tabloya bakıldığında genel bütçeden tarım giderlerine ayrılan ödeneğin 1950 

yılı haricinde her yıl düzenli olarak arttığı görülmektedir. Ancak 1946 ödeneğine göre 

1947 yılındaki ödenek arttırılsa da genel bütçedeki payı bir öncekine göre % 0.55 

oranında düştüğü gözlenmektedir. 1946-1950 yılları arasında ortalama tarım 

harcamalarına % 1.73 oranında pay ayrılmıştır. Bu oran tarım ülkesi olan bir ülke için 

oldukça düşük bir orandır. Toprak reformu uygulamasında kamulaştırma işlemleri için 

20 Mart 1950 yılında Tarım Bakanlığına bağlanan Toprak ve İskân Genel 

Müdürlüğü1293 için de bu dönemde bütçeden 2.836.124 TL ayrıldığı ve bunun genel 

bütçede %0.15 tekâmül ettiği görülmektedir.   

Çok partili CHP iktidarı döneminde savaş sonrası zirai üretimin gelişimini 

sağlayacak faaliyetlere yeniden önem verilerek bu yönde çalışmalara başlanmıştır. Bu 

dönemde özellikle tarımsal üretimi arttırabilmek için 1945 yılında çıkarılan çiftçiyi 

topraklandırma kanunu bu dönemde uygulamaya geçirilmiş ve topraksız çiftçi toprak 

sahibi yapılmaya başlanmıştır. Hububat başta olmak üzere tohumların ve ağaçların 

ıslahı üzerinde durularak ülke ve havza genelinde ıslah edilmiş tohumlar dağıtılmıştır. 

Ayrıca ABD’den Türkiye’ye dolaylı, ödünç, hibe ve teknik olmak üzere dört başlık 

                                                           
1292 Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri (1924-1995), 45-53. 
1293 T.C. Resmi Gazete, 24 Mart 1950, No: 7465. 
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halinde gelen yardımların bir kısmıyla modern tarım aletleri alınmıştır. Ancak satın 

alınan bu aletler havzanın dağlık ve engebeli yapısından dolayı daha çok geniş ve düz 

ovalara tahsis edildiğinden havzadaki tarımsal gelişimde çok fazla etkili olmamıştır. 

Bu durum havzadaki tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemiş ve üretimin azalmasına 

neden olmuştur. 

4.1.3. 1950-1960 Yılları Arasında Tarım Alanında Yapılan Faaliyetler ve 

Harcamalar 

29 Mayıs 1950 yılında DP’nin iktidara gelişiyle beraber tarımsal faaliyetlere 

büyük önem verilmiş1294 ve bu doğrultuda hükümet programını açıklayan Başbakan 

Adnan Menderes, ziraatla ilgili1295 “Yeni iktidarı Halk Partisinden ayıran mühim bir 

görüş farkı da, ziraat işlerimizin ele alınışında tecelli edecektir. Nüfusumuzun yüzde 

sekseni ziraatla meşgul bulunmakta, Türkiye’de ziraat millî ekonominin ticaretimizin 

ana kaynağını teşkil etmektedir. Bunun içindir ki, millî gelirin artması ve her sahada 

kalkınmanın ana şartı bu temelin kuvvetlenmesi suretiyle mümkün olabilecektir. 

Ziraatın iktisadi bünyemizin temelini teşkil ettiğini hiçbir zaman gözden uzak 

tutmayacağız. Eski iktidarın yaptığı gibi gösterişçi ve pahalıya mal olan bir devlet 

müessesesinin, karasaban ve kağnının mahkûmu olan geri bir zirai bünye üzerine 

kurulamayacağı, kurulmak istendiği takdirde ise millî ekonomiyi takatsiz düşüreceği 

hakikati daima hesap olunmak lâzımdır. Bugüne kadar takip olunan yol şayet şu kısaca 

ifade ettiğimiz görüşe mutabık olsaydı, yalnız ziraatımız inkişaf etmekle kalmaz diğer 

bütün istihsal ve iktisadi faaliyet şubelerinde de çok feyizli gelişmelere şahit olmak 

mümkün olurdu. Ziraatı ön plâna alan böyle bir görüşle hareket ederek zirai kredi 

dâvasını, ziraat alet ve vasıtaları meselelerini hastalık ve haşerelerle mücadele, iyi 

tohum ve tohumlan ıslah mevzularını ziraat tekniğini ilerletme çarelerini ehemmiyetle 

yeni baştan gözden geçireceğiz… Topraklandırma işini daha emniyetli, pratik ve 

süratli usullere bağlamak niyetindeyiz.” sözleriyle tarımsal faaliyetler çerçevesinde 

kendilerinden önceki hükümetleri eleştirerek, ülke için zirai faaliyetlerin ne denli 

                                                           
1294 Karpat, Türk Demokrasi Tarihi…, 491; Baban, Politika Galerisi…, 145; Timur, Türkiye’de Çok 

Partili…, 33; Burçak, a.g.e., 52. 
1295 TBMM TD. IX/1, B. 3, (29.5.1950) 29; Milliyet, 30 Mayıs 1950. 
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önemli olduğunu vurgulamış ve DP’nin zirai konularda (tohum ıslahı, ilaçlama, 

makineleşme, kredi, toprak reformu) süratle işe başlayacaklarını belirtmiştir.  

Bu minvalde 1951 yılında toprak reformu kapsamında daha önceki dönemlerde 

yasaklı bölge iken 1950 yılında Van ilinin Erciş ilçesindeki Altındere Harası hudutları 

içinde kalan bazı kişilere ait toprakların kamulaştırılarak, bu şahısların Toprak Kanunu 

mucibince topraklarının kamulaştırılması zaruretine binaen kendilerine 30.000 lira 

ödenek teklif edilmiştir. Ayrıca bu bölgeden önce burada 710.000 lira sarf edilerek bir 

tesisat kurulmuş olduğundan, bu müessesenin idamesi ve doğuda lüzumlu olan 

faaliyetin devamını için şahıslara ait üçer, beşer, onar dönümlük arazilerin istimlâk 

edilmesi devlet tarafından zaruri görülmüştür1296. Böylece özellikle hayvancılık için 

son derece önemli olan ancak yasaklı olunduğundan dolayı istifade edilemeyen bu 

topraklardan kamulaştırma yoluyla faydalanılmıştır. Daha sonraki yıllarda yasak 

kaldırılmış ve halkın istifadesine sunulmuştur.  

Yine tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi doğrultusunda daha önceki 

dönemlerde statik bir tarım üretiminden ibaret olan dar ölçülü bir tarım kredi politikası, 

bu dönemde yeniden şekillenerek dinamik, yapıcı ve zirai üretim faaliyetlerini 

destekleyen bir kredi politikasına dönüştürülmeye çalışılmıştır1297. Ziraat Bankasının 

1950 yılında çiftçiye sunduğu toplam tarım kredisi tutarı 400 milyon lira iken bu oran 

DP’nin iktidara gelişiyle beraber 1951 yılında 615 milyon liraya çıkarılmıştır1298. 

Böylece çiftçiye verilecek kredi miktarı arttırılmaya çalışılırken özellikle hükümetin 

yapıcı ve destekleyici politikalarıyla daha çok vatandaşın uygun koşullarla 

faydalanması amaçlanmıştır. 

Bu konuda Cumhurbaşkanı Celal Bayar 1 Kasım 1951 yılında meclis 

açılışındaki konuşmasında hem tarımsal kredi oranları hem de toprak mahsulleri ofisi 

çalışmalarıyla ilgili1299 “Zirai kredinin, zirai istihsalimizin ana mesnetlerinden biri 

olduğunu söylemiştim. Ziraat Bankasının, yeni bir zihniyetle çalışması son iki senelik 

zirai kalkınmamızın amilleri arasında yer almıştır. Bankanın 14 Mayıs 1950 tarihine 

                                                           
1296 TBMM TD. IX/5, B. 45, (19.2.1951) S. Sayısı 50[369]. 
1297 Demirel, a.g.e., 137; Karpat, Türk Demokrasi Tarihi…, 496; Toker, DP’nin Altın Yılları…, 229; 

Bayar, Başvekilim…, 108-109. 
1298 Nadir Yurtoğlu, Demokrat Parti Dönemi Tarım Politikaları ve Siyasi, Sosyal, Ekonomik Hayata 

Tesirleri (1950-1960), (Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2014, 95-96. 
1299 TBMM TD. IX/10, B. 3, (1.11.1951) 7; Cumhuriyet, 7 Kasım 1951. 
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kadar, yurt çiftçisine yapmış olduğu yardım tutarı (319) milyon lira olduğu halde, bu 

yardım bu yıl (207) milyon lira fazlasıyla (526) milyon lirayı bulmuştur. Banka, başta 

gıda maddeleri olmak üzere, Millî sanayiimizin hammaddelerini teşkil eden 

mahsullere de (80) milyon lira fazlasıyla (200) milyon liralık, sürüm ve satış kredisi 

açmak suretiyle çiftçi malının piyasada korunmasına hizmet etmiştir.” ifadeleriyle 

önceki dönemlere göre tarımsal faaliyetler bağlamında her iki konuda da olumlu 

gelişmelerin yaşandığını sayısal verilerle vurgulamıştır.   

Bununla beraber Cumhurbaşkanı Celal Bayar konuşmasının devamında 

hükümetin temel amacının tarımı buna bağlı olarak milli ekonomiyi güçlendirmek, 

tarımsal faaliyetlerin gelişmesi için ilk olarak çiftçileri gerekli teknik vasıta ve bilgiyle 

donatmak olduğunu belirtmiştir. Tarımda makineleşme konusunda ise ülkede 15.000 

traktörün olduğunu ve 1952 yılının Mart ayında bu sayının 22.000 ulaşacağını 

bildirmiştir. Ayrıca makineli tarımın sürekliliği içinde şu an itibariyle 3.192 

makinisttin yetiştiğini belirtmiştir. Bunların yanı sıra topraktan elde edilen ürün 

miktarını ve kalitesini arttırmak için Devlet Üretme Çiftliklerince tohumluk istihsaline 

büyük önem verilmekte olduğunu ve hazırlanan tohum miktarının 54.000 tona 

ulaştığını vurgulamıştır. Bu miktarın önümüzdeki yıllarda daha da artacağını ve 

ülkenin tohum davasının hal olacağını belirtmiştir. Ayrıca iskân ve toprak dağıtımı 

konusunda da daha önceki hükümetlerin 1950 yılına kadar 14.099 aileyi 

topraklandırırken alınan yeni tedbirlerle bu sayının kısa sürede 18.589’a çıkarıldığını 

ve 1951 yılının Ekim ayının başlarında kendi dönemlerinde bu sayının 10.700 aileye 

ulaşıldığına değinmiştir. Bu doğrultuda 501 köyde 8 milyon dekarlık arazi 

dağıtılmıştır1300. Dağıtılan bu araziler içerisinde 28 numaralı Toprak Komisyonu 

tarafından Van’ın Erciş ilçesine bağlı dört köyde bulunan 251 aileye 24.591 dönüm 

arazi tevzi edilmiştir1301. Toprak dağıtımı konusunda yaşanan bu gelişme havza 

genelinde sonraki dönemlerde de süratle tatbik edilmiş ve böylece bölgede birçok 

çiftçi torak sahibi yapılmıştır. 

Yine Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 1 Kasım 1952 yılında yaptığı meclis 

konuşmasında ise DP’nin toprak dağıtımıyla ilgili çalışmalarını sayısal verilerle şu 

                                                           
1300 TBMM TD. IX/10, B. 3, (1.11.1951) 6-7; Toker, DP’nin Altın Yılları…, 229. 
1301 Van Sesi, 27 Aralık 1954. 
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şekilde açıklamıştır1302: “Toprak dağıtımı, sosyal ve ekonomik bünyemizde, ferahlık 

yaratan bir memleket hizmeti olarak ele alınmıştır. Gaye, çiftçiliği meslek ittihaz eden 

vatandaşların, aileleriyle birlikte geçimlerini sağlayacak ve emeklerini 

değerlendirecek araziye sahip olmalarıdır. Bu yoldaki çalışmalar süratlendirilmiştir. 

1950 yılı ilk yarısına kadar 17 Toprak Komisyonu faaliyette iken, bugün, 1952 yılında 

bu komisyonlarım adedi 64’e çıkarılmıştır. 1950 ortalarından 1952 Ekim sonuna 

kadar, iki sene on ay içinde, 972 köyde, 62.712 çiftçi ailesine 2.887.509 dönüm arazi 

tevzi edilmiş ve bu köylerin hükmi şahsiyeti namına 1.968.852 dönüm mera tahsis 

olunmuştur.” Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 1951 ve 1952 yıllarındaki meclis 

konuşmalarına göre 1952 yılındaki toprak tevziyi hektar olarak bir önceki seneden az 

olsa da azımsanmayacak derecede olduğu gözlenmektedir. Yine bir önceki yıla göre 

hem kurulan komisyon hem ulaşılan köy hem de topraklandırılan çiftçi aile sayısı 

bakımından oldukça önemli bir orana ulaşılmıştır. Bu çalışmalar DP’nin konuya 

verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır.  

Toprak dağıtımı çerçevesinde bu dönemde 62 numaralı Toprak Komisyonu 

tarafından Van’ın iki köyünde 60 aileye 4.639 dönüm arazi tevzi edilmiştir1303. 1952 

yılının Ekim ayında ise İçişleri Bakanı Ethem Menderes’in Bitlis’i ziyareti sırasında 

halk Ethem Bey’den Toprak Mahsulleri Ofisinin bir şubesinin Bitlis’te açılmasını 

talep etmiştir. Bunun üzerine Ethem Bey’in girişimleriyle burada bir şube açılmasına 

karar verilmiş ve bu bağlamda Diyarbakır Ofis Müdürlüğü hazırlıklara başlamıştır1304. 

Özellikle bu döneme kadar Van ve Bitlis’te Toprak Mahsulleri Ofisinin bir şubesinin 

olmayışı, kurak geçen mevsimlerde vatandaşların hububat temini konusunda büyük 

sıkıntılar yaşamalarına sebep olmuştur.  

Yine toprak tevziyle ilgili 1953 yılının Haziran ayında 71 çiftçiye 10.0461305 

dönüm olmak üzere toplamda altı köyde 241 aileye 36.591 dönüm arazi tevzi 

edilmiştir1306. Bitlis’te ise aynı yıl 63 numaralı komisyon tarafından 390 aileye 20.646 

dönüm arazi dağıtılırken, 1.904 dönüm mera da köy hükmî şahsiyetine tahsis 

edilmiştir. Ayrıca bu dönemde Tatvan’da ise ilk olarak 39 çiftçiye 6.103 dönüm arazi, 

                                                           
1302 TBMM TD. IX/17, B. 1, (1.11.1952) 9-10; Milliyet, 2 Kasım 1952. 
1303 Van Sesi, 27 Aralık 1954. 
1304 Yeşil Bitlis, 3 Ekim 1952. 
1305 Van Sesi, 27 Haziran 1953; Van Sesi, 4 Temmuz 1953. 
1306 Van Sesi, 27 Aralık 1954. 
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2.896 dönüm mera1307 daha sonra ise 78 çiftçiye 12.150 dönüm arazi ve 3.172 dönüm 

de mera köy halkının kullanımına verilmiştir1308. Böylece toprak tevzinde sadece tarım 

faaliyetleri gözetilmemiş özellikle hayvancılıkla geçimlerini sağlayan çiftçiler de 

düşünülerek ortak mera alanları da oluşturulmuştur. 

Bu dönemde Van’da özel idareye ait 16 köyde bulunan toplam 10.000 dekarlık 

arazinin köylüye dağıtılması uygun bulunmuştur. Bu arazilerin 20-25 yıldan beri 

müstecir sıfatıyla arazileri işleyenler ile bu topraklar üzerinde ev ve diğer tesisler 

yapanlara tevzi edilmesi kararlaştırılmıştır1309. Ayrıca bu dönemde Van’ın Özalp 

ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi Ekip Şefliği kurulmuştur1310. Van’ın ilçeler 

genelinde buğday ambarı sayılan Özalp’ta ofisin temsil edilmesi çiftçiyi büyük oranda 

rahatlatmış ve fiyatların aşırı yükselmesi engellenmiştir.  

Bununla beraber Toprak Mahsulleri Ofisinin Van merkezindeki inşasına ise 

1953 yılının Temmuz ayında başlanmıştır. Şehrin İskele mevkiinde kurulumuna 

başlanan tesis, yaklaşık 4.000 ton buğdayın temizlenmesini sağlayacak ve aynı 

zamanda ambardan gemi ambarlarına otomatik sevkiyat yapabilecek şekilde 

planlanmıştır1311. Böylece hububat konusunda önemli bir sorun giderildiği gibi kış 

aylarında da halkın ihtiyacını karşılayacak bir tesise kavuşulmuştur.  

Bitlis’te özellikle bu dönemde tarımsal ürünlerin korunması için ilaçlama 

faaliyetleri yürütülmüştür. Bu bağlamda Merkez kazada 500, Ahlat’ta 2.500, Mutki’de 

de 3.000 dekarlık arazide çekirge, yine Ahlat’ta 12.000 dekarı tamamen, 5.000 dekarı 

da kısmen olmak üzere tarla faresiyle mücadele edilmiştir. Bunun yanı sıra Merkez ve 

Tatvan ilçesinde 5.000 meyve ağacı kurtlanmaya karşı ilaçlanmıştır. Ayrıca ikisi 

önceki sene ikisi de bu sene olmak üzere tahsis edilen selektör makinalarıyla 1954 

yılında ekim faaliyetleri için tohum temizleme çalışmalarına başlanmıştır1312. Bununla 

beraber 28 Aralık 1953 yılında Bitlis Valisi Nadir Tüzün’ün başkanlığını yürüttüğü 

tarımda koordineli çalışma ile ilgili bir toplantı tertip edilmiştir. Bu toplantıda hayvan 

                                                           
1307 Yeşil Bitlis, 5 Eylül 1953. 
1308 Bitlis, 16 Kasım 1953. 
1309 Van Sesi, 19 Şubat 1953. 
1310 Van Sesi, 16 Haziran 1953. 
1311 Van Sesi, 15 Temmuz 1953. 
1312 Yeşil Bitlis, 7 Kasım 1953. 
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yemi ve hastalıkları bakımından bazı kararlar alınmıştır1313. Ancak toplantının aralık 

ayında gerçekleşmesi nedeniyle tarımsal çalışmalarda bir etkisi olmamıştır.  

1954 yılında tarımsal faaliyetleri geliştirmek için yürütülen toprak dağıtımı 

konusunda çalışmalar arttırılmış1314 ve bu doğrultuda Van’da bulunan 62 numaralı 

toprak komisyonu on iki köyde 608 çiftçiye 44.249 dönüm toprak dağıtılmıştır. Ayrıca 

bir önceki sene dağıtımı tespit edilen 30.000 dönüm toprak da çiftçilere teslim edilerek 

tapuları verilmiştir1315. Bununla beraber Van’da inşasına başlanan ofis çalışmalarının 

diğer bir etabı olan lojman ve kantar gibi çalışmalara da 1954 yılında başlanmıştır1316. 

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ise bu dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi Ambar Şefliği ihdas 

edilmiş ve 90.000 lira sarf ile ambar şefliği binası inşaatına başlanmıştır1317. 

Bunların yanı sıra 24 Mayıs 1954 yılında DP’nin üçüncü dönem hükümet 

programını açıklayan Başbakan Adnan Menderes, tarım ve toprak tevziyle ilgili1318 

“Ziraat istihsal mevzuunda, Hükümetinizin isabetli tedbirleri sayesinde elde olunan 

neticeler, eski devirlerle kabili kıyas olmayacak derecede farklı ve memleketimizin 

yüzünü güldürür mahiyette olmuştur. Bu mevzu da dört seneden beri takip etmekte 

olduğumuz ziraat politikası, yeni Hükümetinizin de üzerimde dikkatle yürüyeceği 

politika olacaktır… Ekmeklik buğdayı hariçten ithal edenken iki, üç sene gibi çok kısa 

bir devre zarfında hububat istihsal eden memleketler arasında altıncı ve ihracatçı 

memleketler arasında da dördüncülük gibi ehemmiyetli bir mevki almış bulunmamız 

sarahatle göstermektedir… Zirai kalkınmamızın başlıca mevzularından zirai 

mücadele, köy sulama, kimyevi, gübre ve toprak, bağcılık ve meyvecilik, çayır mera ve 

yem nebatları, hayvancılık, zirai öğretim ve bakım işleri de ön plânda ve ehemmiyetle 

ele aldığımız ve geniş ölçüde tatbikatına geçtiğimiz zirai meselelerimiz arasındadır… 

Toprak tevzi ve tapulama işlerine gelince, bu işlerde son dört yıl zarfında elde edilmiş 

bulunan ve iktidarımızdan önceki devrelere nazaran 12 misli bir hacım ifade eden 

büyük başarılar, Büyük Meclisçe 9’ncu devrede kabul edilen kanunlar ve yapılan bazı 

tadillerden de istifade olunarak hızlandırılacağı gibi, metot değişiklikleri ve idarelerin 

                                                           
1313 Yeşil Bitlis, 27 Ocak 1954. 
1314 Ahmad, a.g.e., 144; Aydemir, İkinci Adam…, III, 222. 
1315 Van Sesi, 27 Aralık 1954. 
1316 Van Sesi, 5 Temmuz 1954. 
1317 Yeşil Bitlis, 25 Ocak 1954. 
1318 TBMM ZC. X/1, İ. 3, (24.5.1954) 30-32; Cumhuriyet, 25 Mayıs 1954; Milliyet, 25 Mayıs 1954. 
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teknik cihazlarla teçhizi sayesinde daha süratli ve daha müspet neticeler alınacağı 

şüphesiz bulunmaktadır.” ifadeleriyle her iki konu için uyguladıkları politika ve 

gösterdikleri gayret ile elde ettikleri başarıları vurgulamıştır. Ayrıca bu durum DP 

hükümetinin konuya gösterdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. 

Yine DP hükümeti bu dönemde toprak dağıtımı alanını genişletmek için 

girişimlerde bulunmuştur. Bunun için de 20 Mayıs 1955 tarihinde kabul ettiği 6603 

sayılı kanun ile 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun 41 ve 43. 

maddelerine ilaveler yapılırken 45. maddede de değişiklik yapılmıştır. Bu kanuna 

göre1319; 41. maddeye “Lüzum görülen bölgelerden topraksız ya da yeter derecede 

toprağı bulunmayanlarla topraksız duruma düşecek olan çiftçi ailelerine birinci fıkra 

hükümleri dışında ve muvafık görülecek yerlerde, istekleri üzerine norm dâhilinde 

toprak verilebilir.” 43. maddeye de “Ancak elden çıkarılan toprak geçimi 

sağlayamayacak miktarda olduğu ve elden çıkarma keyfiyeti zaruri ve mücbir 

sebeplerden ileri geldiği takdirde bunlara da toprak verilir.” ibareleri eklenmiştir. 

Bununla beraber 45. madde de ise “Bu kanun hükümlerine göre istimlâk edilecek 

gayrimenkullerin bedelleri istimlâk kararının kesinleşmesi tarihinde, Toprak ve İskân 

İşleri Umum Müdürlüğü Bütçesinde mevcut tahsisattan nakden ve peşinen ödenir.” 

şeklinde değişiklik yapılmıştır. Böylece hükümet çiftçi aileleri içerisinde muhtaç 

durumda olanlara bölge sınırı olmada uygun görülen yerlerde toprak verebilme 

hakkına sahip olmuştur. Ayrıca bu arazilerin kamulaştırılması konusunda Toprak ve 

İskân Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.  

Özellikle bu dönem havzadaki üretimin arttırılması ve sıkıntıların giderilmesi 

bağlamında 27 Haziran 1954 yılında Zirai Donatım Umum Müdürü1320 İhsan Gürsan, 

Van’ı ziyaret ederek vilayette tetkiklerde bulunarak çiftçilerin sorunlarını ve isteklerini 

dinlemiştir. Umum Müdürü özellikle küçük çiftçilerin ihtiyaçlarının giderilmesine 

önem vermiş ve bunun için de ekim ve biçim makinelerini temin ederek çiftçilerin 

hizmetine sunmuştur1321. Van’da daha önceki yıllarda kurulan Zirai Donanım 

                                                           
1319 TBMM ZC. X/7, İ. 78, (20.5.1955) 435-436; T.C. Resmi Gazete, 27 Mayıs 1955, No: 9013; 

Cumhuriyet, 21 Mayıs 1955. 
1320 1 Temmuz 1944 tarihinde 4604 sayılı kanunla kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. (TBMM ZC. 

VII/11, İ. 67, (2.6.1944) 2-8; T.C. Resmi Gazete, 1 Temmuz 1944, No: 5745.) 
1321 Van Sesi, 28 Haziran 1954; Ahmad, a.g.e., 144.  
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Şubesi’nin bu hizmeti çiftçilere büyük kolaylık sağlamış ve üretimin artmasında etkili 

olmuştur.  

1951-1955 yılları arasında Tarım Bakanlığının, doğuda yapmış olduğu kamu 

harcamaları tablo 80’de yer aldığı gibidir1322. 

 Nüfus Ödenek TL Yüzde % Kişi Başı TL 

Bitlis 88.634 608.973.40 0.33 6.87 

Van 145.944 1.419.074.39 0.76 9.72 

Doğu ve Güneydoğu İlleri 

Toplamı 
4.187.599 28.090.372.92 15.13 7.28 

Diğer İller Toplamı 17.369.487 157.515.346.87 84.87 9.22 

Türkiye Geneli  20.947.188 185.605.719.79 100.00 8.86 

Tablo 80: 1951-1955 Yılları Arasında Tarım Bakanlığının Doğu Anadolu Bölgesinde 

Yapmış Olduğu Harcamalar 

Tablo incelendiğinde tarım harcamaları Türkiye genelinde kişi başına 8.86 TL 

iken doğu vilayetlerinde bu oran -1.58 civarında düşüşle 7.28 TL olarak görülmektedir. 

Ayrıca diğer iller kişi başına 9.22 TL ile Türkiye genelinden 0.36, doğu illerinden de 

1.94 TL daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu dönemde bir önceki dönemde olduğu 

gibi tarım yatırımlarının batıya kaydığını söylemek yerinde olacaktır. Van Gölü 

Havzası içindeki Van’da kişi başına düşen 9.72 TL’lik miktar, hem doğu hem diğer 

hem de genel ortalamanın üzerindeyken, Bitlis’te kişi başına düşen 6.87 TL’lik miktar, 

her üç alanda da en alt seviyededir. Ayrıca ödenek bakımından Van, Bitlis’ten yaklaşık 

2 katından daha fazla ödenek aldığından Bitlis’e oranla Van’da kişi başına düşen 

gelirin daha fazla olduğu gözlenmektedir. 

1951-1955 yılları arasında toplam devlet bütçesi içerisindeki tarım 

harcamaları, tarım payı, toprak ve iskân harcamaları ile toprak payı aşağıdaki 

şekildedir1323. 

Yıllar Genel Bütçe TL 
Tarım 

Harcamaları TL 

Tarım Payı 

% 

Toprak ve İskân 

Harcamaları TL 

Toprak 

Payı % 

1951 1.876.039.888 51.378.336 2,49 8.613.962 0,42 

1952 2.712.309.544 59.346.961 2,25 7.633.019 0,29 

1953 2.803.650.113 67.490.280 2,62 10.332.667 0,40 

1954 3.020.285.078 67.610.191 2,48 11.318.573 0,42 

1955 3.876.157.009 80.460.396 2,33 16.995.079 0,49 

                                                           
1322 Tablo DİE 1950 Yılı Nüfus Sayım Sonuçları ile Aşgın, a.g.e., 184 yararlanılarak hazırlanmıştır. 
1323 Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri (1924-1995), 55-63. 
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Tablo 81: 1951-1955 Yılları Arasında Türkiye Geneli Tarım, Toprak ve İskân 

Harcamaları 

Tabloya göz atıldığında genel bütçeden tarım giderlerine ayrılan ödeneğin her 

yıl düzenli olarak arttığı görülürken, tarımın yüzdelik payında ise aynı artışın olmadığı 

dikkati çekmektedir. 1951 yılına göre 1955 yılında 30 milyon civarında tarım 

harcamalarında bir artış söz konusu olduğu halde yüzdelik payda % 0.16 oranında bir 

düşüş gözlenmektedir. Bununla beraber toprak ve iskân harcamalarında ise 1952 yılı 

hariç düzenli bir artış söz konusudur. Ancak tarımın yüzdelik payında olduğu gibi 

toprak ve iskânın yüzdelik payında da düzensizlik görülmektedir. Genel bütçedeki 

artış her iki alanda da harcama giderlerine yansıdığı halde yüzdeliklere yansımamıştır. 

Bunun yanı sıra 1951-1955 yılları arasında ortalama tarım harcamalarına % 2.43, 

toprak ve iskân harcamalarına % 0.40 oranında pay ayrılmıştır.  

DP döneminde düzenli olarak toprak ve iskân harcamaları arttırılmış ve bu 

bağlamda gerçekleştirilen kamulaştırmalarla birlikte birçok köylü toprak sahibi 

yapılmıştır. Ancak 24 Ağustos 1956 tarihinde Adnan Menderes mecliste yaptığı 

konuşmada toprak tevziyle ilgili bu hususta imkânların sınırlı ve toprakların az 

olduğunu, bu tempo ile toprakların dağıtımı halinde on, yirmi ve otuz sene sonra 

mutlak netice almamızın söz konusu olmadığını belirtmiştir. Ülke insanının farklı 

üretim sektörlerine sevk edilememesi durumunda ve sadece topraktan başka geçim 

kaynağı olmayan vatandaşlar şeklinde hareket edilecek olursa davanın tamamen 

halledilemeyeceğini vurgulamıştır. Adnan Menderes konuşmasının devamında1324; 

“Bir taraftan birçok yeni iştigal sahaları yaratacak, bir taraftan mevcut toprakları âdil 

bir tevziye tabi tutacak, diğer taraftan müstahsili entansif ziraat usulüne götürmeye 

çalışacağız.” diyerek DP hükümetinin nasıl bir yol izleneceğini belirtmiştir. Ayrıca bu 

durum havza genelinde faaliyet yürüten toprak komisyonları çalışmalarını daha 

titizlikle yürüterek önceliği hiç arazisi olmayan köylüye vermiştir. Ayrıca ülke ve 

havza genelinde açılan yeni işletmeler ve iş olanaklarıyla halk başka alanlara da sevk 

edilmeye çalışılmıştır.   

DP’nin toprak dağıtımı konusunda izlenecek yolu belirlemesi sonrasında 1957 

yılında 62 numaralı toprak tevzi komisyonu tarafından Van’ın Gevaş ilçesinde 1.225 

                                                           
1324 TBMM ZC. X/18, İ. 98, (24.8.1956) 641-642. 
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dönüm arazi, 79.905 lira karşılığında kamulaştırılarak 88 aileye 170 parsel şeklinde, 

Erciş ilçesinde ise 6.190 dönüm arazi 215.811 lira karşılığında kamulaştırılarak 878 

aileye 499 parsel şeklinde tevzi edilmiştir. Ayrıca köylülerin ortak kullanımı için de 

19.269 dönümlük mera tahsis edilmiştir1325. Yine bu dönemde Van’ın Erciş ilçesinin 

Tavladır köyünde 98 aileye 610 parselde 7.657 dönüm arazi, 14.694 dönüm mera, 

merkez kazada ise 43 aileye 358 parselde 5.925 dönüm arazi ile köy hayvanatına 2.309 

dönüm mera tahsisi yapılmıştır1326. Bitlis’te 1957 yılı da dâhil olmak üzere bu döneme 

kadar toplam 49.878 dönüm arazi çiftçi ailelerine dağıtılırken,1327  Van’da sadece bu 

dönemde toplam 57.269 dönüm arazi (mera da dâhil) 1.107 çiftçi ailesine tevzi 

edilmiştir. Bu suretle Van’daki toprak dağıtımının Bitlis’e oranla daha fazla olduğu 

görülmektedir.  

1958 yılında ise 63 numaralı toprak tevzi komisyonu tarafından Bitlis’in Ahlat 

ilçesinde 247 çiftçi ailesine 1.165 parselde 23.143 dönüm arazin dağıtılmış ve bu 

arazilerin tapu çalışmaları başlamıştır. Bununla beraber aynı mevkide ileride hak 

sahibi olabilecek çiftçiler için de 73 parselde 3.240 dönüm arazi ayrılmıştır. Ayrıca 

çiftçilerin ortak kullanımı için 17.400 dönüm mera tahsis edilmiştir1328. Bu dönemdeki 

dağıtılan ve ayrılan olmak üzere Bitlis’te toplam 43.783 dönüm arazi üzerinde işlem 

yapılmıştır.  

Toprak tevzi faaliyetleri kapsamında 1959 yılında da 62 numaralı toprak 

komisyonu tarafından Van’ın Erçek nahiyesinde 61 çiftçi ailesine 6.918 dönüm arazi 

dağıtılmış ve 15.700 dönümde mera köy ortak malı olarak tahsis edilmiştir. Yine aynı 

mevki de Ağzıkara köyünde de 58 çiftçi ailesine 4.402 dönüm arazi tevzi edilirken 

11.755 dönüm de köy ortak şahsiyetine tahsis edilmiştir1329. Toprak komisyonu 

vilayetteki çalışmalarına devam ederek Özalp ilçesinde 93 çiftçi ailesine 12.226 

dönüm arazi ile 24.303 dönüm mera tahsis ederken, Gevaş ilçesinde 45 çiftçi ailesine 

602 dönüm arazi ve Erçek nahiyesinde de 11 çiftçi ailesine 952 dönüm arazi tevzi 

                                                           
1325 İkinisan, 4 Aralık 1957. 
1326 İkinisan, 10 Aralık 1957. 
1327 Dideban, 16 Aralık 1958. 
1328 Bitlis, 17 Aralık 1958. 
1329 İkinisan, 11 Aralık 1959. 
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edilmiştir1330. Bu dönemde Van vilayetinde toplamda 268 çiftçi ailesine 25.100 dönüm 

arazi dağıtılırken 51.758 dönüm köy ortak merası olarak tahsis edilmiştir.   

Bu dönemde toprak dağıtımı faaliyetlerinin yanı sıra DP hükümeti yurt 

genelinde ziraatın kalkınması için1331 10 yıllık bir program hazırlanmış1332 ve program 

dâhilinde ülke 9 tarım bölgesine ayrılmıştır. Havza içerisinde bulunan Bitlis 8. 

Bölgede1333, Van ise 9. bölgede yer almıştır. Bitlis’in yer aldığı 8. bölge için yüksek 

yerlerde hayvancılığın diğer yerlerde ise tarla ziraatının teşvik edilmesi; Van’ın yer 

aldığı 9. bölgede ise hayvancılığın ve özellikle büyükbaş (sığır) bölgesi olarak 

ayrılması, yem sanayinin kurulması, hayvan nesillerinin ıslahı ve tarla ziraatı yapılan 

yerlerde nöbetleşme sisteminin tatbik edilmesi kararlaştırılmıştır1334. Böylece ülke 

genelinde planlı ve programlı bir tarım sistemine geçiş yapılmaya çalışılmıştır. Bu 

sistemle kişilerin isteklerine göre ürün yetiştirilmesi engellenerek ülke ihtiyaçlarına 

göre ürün çeşitliliği ve üretim miktarı arttırılmak istenmiştir.  

Bu doğrultuda Bitlis’te kurulan 8. Bölge Koordinasyon Heyeti 31 Ağustos 

1959 yılında Bitlis Valisinin Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. 

Toplantıda hayvancılık konuları (büyükbaş ve arıcılık) ele alınmıştır1335. Bunun yanı 

sıra bu dönemde Bitlis’te yeni zirai tekniklerle şeker pancarı ekimi gerçekleştirilmiş 

ve bölge insanı için bu üretim önemli bir geçim kaynağı olmuştur1336. Özellikle 

bölgede yapımı devam eden demiryolu çalışmalarının tamamlanması halinde şeker 

pancarı ekiminin bölgede zirai, sosyal ve ekonomik hayatı geliştireceği 

düşünülmektedir1337. Ancak çalışmalarının uzun sürmesi sonucu elde edilen üretimin 

demiryolu vasıtasıyla diğer bölgelere gönderilmemesi havzadaki tarımsal ekonomiyi 

olumsuz etkilemiştir.  

Yine zirai kalkınma bağlamında Van Valisinin Başkanlığında 6 Şubat 1960 

yılında çiftçiler toplantısı tertip edilmiştir. Bu toplantıda vilayetin zirai kalkınması ve 

ihtiyaçlarının temini konusunda görüşmelerde bulunulmuş ve özellikle sulama, teknik 

                                                           
1330 İkinisan, 23 Aralık 1959; Van Sesi, 23 Aralık 1959. 
1331 Cumhuriyet, 24 Mart 1959; Demirel, a.g.e., 143.  
1332 Cumhuriyet, 27 Mart 1959. 
1333 Yeşil Bitlis, 18 Eylül 1959. 
1334 Van Postası, 6 Nisan 1959. 
1335 Kalkınan Tatvan, 30 Eylül 1959. 
1336 Kalkınan Tatvan, 26 Ekim 1959. 
1337 Kalkınan Tatvan, 9 Kasım 1959. 
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elaman, kooperatifçilik, ilaçlama ve suni gübre konuları üzerinde durulmuştur. Ayrıca 

toplantının daha geniş katılımla bahar aylarında yenilenmesi istenmiştir1338. Bu tür 

toplantılar vilayetin ve havzanın tarımsal eksikliklerin belirlenmesi ve bu eksikliklerin 

giderilerek zirai kalkınmanın sağlanması yönünde oldukça önemlidir.  

DP döneminde özellikle 1959 yılında başlatılan zirai kalkınma hamlesi, 1960 

yılında da dış yardımlardan elde edilecek finansman kaynağıyla yeni bir atılım daha 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 1960 yılının Nisan ayı başlarında 

ülkemizde zirai, sanayi ve maarif sahalarında tatbik edilecek olan deneme 

mahiyetindeki muhtelif projelerin finansmanını karşılamak maksadıyla Amerikan 

yardımı karşılık paralarından 83 milyon liranın hibe edilmesi hususunda ABD ile DP 

hükümeti arasında mutabakata varılmıştır. Hibe olarak verilen 83 milyon dolarlık 

yardımın bir kısmıyla (15 milyon dolar) tarımda sulama, hayvan besleme, küçük tarım 

aletleri ile çiftçiye kredi ve ıslah çalışmaları yürütülmesi planlanmıştır1339. Ancak bu 

anlaşmadan kısa bir süre sonra 1960 darbesi ile DP hükümetinin iktidardan indirilmesi, 

hükümetin bu anlaşma ile gerçekleştirmek istediği plan ve projelerin 

uygulanamayışına neden olmuştur.   

1956-1960 yılları arasında Tarım Bakanlığının doğuda yapmış olduğu kamu 

harcamaları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir1340. 

 Nüfus Ödenek TL Yüzde % Kişi Başı TL 

Bitlis 111.187 1.011.909.17 0.23 9.10 

Van 175.250 2.614.673.42 0.59 14.92 

Doğu ve Güneydoğu İlleri 

Toplamı 
4.861.189 61.359.102.35 13.81 13.70 

Diğer İller Toplamı 19.927.590 382.910.986.34 86.19 19.37 

Türkiye Geneli  24.064.763 444.270.088.69 100.00 18.46 

Tablo 82: 1956-1960 Yılları Arasında Tarım Bakanlığının Doğu Anadolu Bölgesinde 

Yapmış Olduğu Harcamalar 

Tabloya bakıldığında tarım harcamaları Türkiye genelinde kişi başına 18.46 

TL iken doğu vilayetlerinde bu oranın 13.70 TL’ye düştüğü görülmektedir. Ayrıca 

diğer illerin kişi başına 19.37 TL ile Türkiye genelinden 0.91, doğu illerinden de 5.67 

TL daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bununla beraber Van Gölü Havzası içerisinde 

                                                           
1338 İkinisan, 8 Şubat 1960. 
1339 Cumhuriyet, 2 Nisan 1960; Yeşil Bitlis, 2 Nisan 1960; Toker, Demokrasiden Darbeye…, 147; 

Aydemir, İkinci Adam…, III, 232.  
1340 Tablo DİE 1955 Yılı Nüfus Sayım Sonuçları ile Aşgın, a.g.e., 185 yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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bulunan Van’ın kişi başına düşen 14.92 TL ortalama ile doğu illeri ortalamasından 

1.22 oranında yüksek ancak Türkiye genelinden 3.54 TL ve diğer illerden 4.45 TL 

daha düşük olduğu dikkati çekmektedir. Bitlis’in ise Türkiye genelinden 9.36 TL, 

diğer illerden 10.27 TL ve doğu illerinden ise 4.46 TL daha düşük olduğu 

görülmektedir. Bununla beraber Van ve Bitlis illerinde kişi başına ortalama 12.01 olan 

harcama oranı dikkate alındığında diğer illere göre % 50 oranında daha fazla 

harcamaya sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca bir önceki döneme göre ödenek ve kişi 

başına düşen meblağ artmış olsa da yüzdelik dilimde her iki vilayette de küçük bir 

düşüş söz konusudur.     

1956-1960 yılları arasında toplam devlet bütçesi içerisindeki tarım 

harcamaları, tarım payı, toprak ve iskân harcamaları ile toprak payı tablo 83’te yer 

aldığı gibidir1341. 

Yıllar Genel Bütçe TL 
Tarım 

Harcamaları TL 

Tarım Payı 

% 

Toprak ve İskân 

Harcamaları TL 

Toprak 

Payı % 

1956 4.006.907.654 104.351.617 2,81 15.004.298 0,40 

1957 4.734.950.421 126.027.041 2,88 44.251.476 1,01 

1958 5.539.430.103 131.655.381 2,51 15.360.828 0,29 

1959 7.495.564.250 212.739.336 3,02 38.844.947 0,55 

1960 8.101.570.872 208.631.374 2,68 24.622.341 0,32 

Tablo 83: 1956-1960 Yılları Arasında Türkiye Geneli Tarım, Toprak ve İskân 

Harcamaları 

Tablo incelendiğinde genel bütçeden tarım giderlerine ayrılan ödeneğin 1960 

yılı hariç her yıl düzenli olarak arttığı görülürken, tarımın yüzdelik payında ise aynı 

artışın olmadığı dikkati çekmektedir. Tarım harcamalarında 1956 yılına göre 1960 

yılında 100 milyon (%100) civarında bir artış söz konusu olduğu halde yüzdelik payda 

% 0.13 oranında bir düşüş gözlenmektedir. Genel bütçe içerisinde 1959 yılında hem 

tarım harcamalarında hem de yüzdelik oranında en yüksek payın ayrıldığı dönem 

olmuştur. Bununla beraber toprak ve iskân harcamalarında 1955-1960 yılları arasında 

hem harcamalarda hem de yüzdelik oranlarında bir düzensizlik görülmektedir. Bu 

dönem aralığında toprak ve iskân harcamalarında hem ayrılan ödenek bakımından hem 

de yüzdelik pay bakımından 1957 yılında en yüksek değerlere ulaşılmıştır. Ayrıca 

1956-1960 yılları arasında ortalama tarım harcamalarına % 2.78, toprak ve iskân 

harcamalarına % 0.51 oranında pay ayrılmıştır.  

                                                           
1341 Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri (1924-1995), 65-73. 
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1946-1960 yılları arasında Van ve Bitlis vilayetlerindeki hububat üretimi 

aşağıdaki şekildedir1342. 

Yıllar İller Buğday Arpa Pirinç Mısır 

Mahlût 

(Karışık 

Hububat) 

Hububat 

İl Toplam 

(Ton) 

Genel 

Toplam 

1946 
Van 22 2 -- 19 2 45 

230 
Bitlis 7 -- 100 77 1 185 

1947 
Van 37 3 -- 17 3 60 

316 
Bitlis 5 -- 100 150 1 256 

1948 
Van 28 2 -- 11 2 43 

253 
Bitlis 4 -- 85 120 1 210 

1949 
Van 12 1 -- 8 1 22 

282.5 
Bitlis 3 -- 195 62 0.5 260.5 

1950 
Van 18 4 -- 72 1 95 

207.5 
Bitlis 7 -- 5 100 0.5 112.5 

1951 
Van 52 7 -- 45 0.5 104.5 

373.5 
Bitlis 10 1 165 91 2 269 

1952 
Van 69 18 -- 30 5 122 

308.5 
Bitlis 7 2 130 47 0.5 186.5 

1953 
Van 151 42 -- 28 7 228 

402 
Bitlis 16 6 110 40 2 174 

1954 
Van 108 23 -- 38 31 200 

410 
Bitlis 16 3 110 78 3 210 

1955 
Van 142 28 -- 19 39 228 

420 
Bitlis 22 5 90 70 5 192 

1956 
Van 112 18 -- 6 41 177 

383 
Bitlis 25 4 85 87 5 206 

1957 
Van 65 10 -- 8 9 92 

206 
Bitlis 24 1 55 42 2 114 

1958 
Van 60 9 -- 4 9 82 

219 
Bitlis 24 1 61 49 2 137 

1959 
Van 61 8 -- 4 0.5 73.5 

159.5 
Bitlis 25 1 -- 58 2 86 

1960 
Van  62 8 -- 3 0.5 73.5 

165.5 
Bitlis 25 1 -- 64 2 92 

Tablo 84: 1946-1960 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerinde Hububat Üretimi 

Tabloya göz atıldığında havza genelinde bütün yıllar göz önüne alındığında 

Van vilayetinin buğday ve arpa ürünlerinde, Bitlis vilayetinin ise pirinç ve mısır 

ürünlerinde önde olduğu görülmektedir. Üretimde, ürün ve buna bağlı olarak da genel 

toplam bazında sürekli bir dalgalanma söz konusudur. Bunda özellikle havzanın her 

                                                           
1342 İstatistik Yıllığı 1951, 234-237, 240; İstatistik Yıllığı 1953, 220, 222, 224-225, 229; İstatistik Yıllığı 

1959, 215, 216; Zirai Bünye ve İstihsal 1946-1954, 9, 52, 156; Zirai Bünye ve İstihsal 1954-1958, 9, 

58, 162; Zirai Bünye ve İstihsal 1959-1961, 91-92. 
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yerinde su kanallarının ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmayışı ve su ihtiyacının 

yağmur sularıyla karşılanması etkili olmuştur. Bölgede kurak geçen dönemlerde su 

ihtiyacının yeterince karşılanamaması ve ekinlerin olgunlaşma dönemi için gerekli 

olan sürenin de bölge itibariyle kısa süreli olması bir başka etkendir. Ayrıca bazı 

dönemlerde kış şartlarının oldukça ağır olması ve kışın erken bastırması üretimi 

olumsuz etkileyen bir başka nedendir. Bunun yanı sıra 1946-1960 yılları arasında il 

bazında Bitlis’teki en yüksek üretimin 269 tonla 1951 yılında, en düşük üretimin de 

82 tonla 1958 yılında olduğu görülürken, Van’daki en yüksek üretimin 228 ton ile 

1953 ve 1955 yıllarında, en düşük üretimin de 22 tonla 1949 yılında olduğu 

gözlenmektedir. Ayrıca 1946-1960 yılları arasında havza genelinde ise en yüksek 

üretimin 420 ton ile 1955 yılında, en düşük üretimin de 159.5 tonla 1959 yılında 

olduğunu söylememiz mümkündür.  

DP’nin iktidara gelişiyle beraber milli ekonomiyi yeniden güçlendirmek için 

tarımsal faaliyetlere önem verilerek ivedilikle çalışmalara başlanmıştır. İlk olarak da 

tohum ve hayvan ıslahı, ilaçlama, makineleşme, kredi, hara ve toprak reformu gibi 

meseleler üzerinde ehemmiyetle durulmuştur. Özellikle tarım kredi politikası, bu 

dönemde yeniden şekillenerek dinamik, yapıcı ve zirai üretim faaliyetlerini 

destekleyen bir kredi politikasına dönüştürülmüş ve 1950 yılında 400 milyon olan 

tarım kredisi tutarı 1951 yılında 615 milyon liraya çıkarılmıştır. DP döneminde 

özellikle ülke genelinde toprağı olmayan veya az olan çiftçi ailelerine geçimlerini 

temin edecek düzeyde toprak tevzine ağırlık verilmiştir. Bu suretle de havza genelinde 

62 ve 63 no’lu toprak komisyonları tarafından Van ve Bitlis’te yüzlerce aileye toprak 

dağıtılırken yüzbinlerce dönüm mera da köylülerin ortak kullanımına tahsis edilmiştir. 

Yine ıslah edilmiş tohumların dağıtımına bu dönemde de devem edilirken, havza 

genelinde toprak mahsulleri ofisi yaygınlaştırılmıştır. Ofisler tarafından üretilen 

hububat satın alındığı gibi ihtiyaç halinde de başka bölgelerden hububat temin 

edilmiştir. Yine çiftçiye üretimde örnek olması bağlamında Devlet Üretme 

Çiftliklerinin üzerinde önemle durulmuştur. 

Bununla beraber 1959 yılında Türkiye’de üretim 9 tarım bölgesine ayrılmış ve 

8. bölgede yer alan Bitlis ile 9. bölgede yer alan Van’da özellikle tarımsal üretimden 

çok hayvansal üretimin ön planda tutulması da hububat üretiminin azalmasına neden 

olmuştur.   
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Kısacası DP döneminde özellikle ıslah edilmiş tohum, kredi, zirai ilaçlama, ofis 

çalışmaları, sulama kanalları, tütün ve toprak tevzi yönündeki faaliyetlerle havza, 

tarım yönünden ülke ekonomisinin kalkınmasında etkili kılınmaya çalışılmıştır. 

4.1.3.1. Tütün Alanında Yapılan Faaliyetler ve Harcamalar 

Türkiye 1939-1945 yılları arasında meydana gelen II. Dünya Savaşı’na fiilen 

girmemeyi başarsa da savunma giderlerin ekonomik ve toplumsal hayata yansıyan 

olumsuzluklarından kurtulamamıştır. Bu dönemde kamusal harcamalar içerisinde 

savunma giderlerinin payı her geçen gün artarken yatırım harcamaları oldukça 

düşmüştür. Ülkenin büyük bir nüfusun silahaltına alınması zirai faaliyetleri olumsuz 

etkilemiş ve tarımsal üretimin azalmasına sebep olmuştur1343. Bu durum ister istemez 

tütün üretimini de olumsuz etkilemiştir. Öyle ki Bitlis’te 1940 yılında 348.000 kilo 

olan tütün üretimi 1942 yılında 57.000 kiloya kadar düşmüştür1344. Ancak 1943 

yılındaki İnhisarlar İdaresinin girişimleri ve teşvikleriyle üretim tekrar artmıştır1345. 

Bu artış sonraki dönemlerde de düzenli bir şekilde olmasa da devam etmiştir1346. 

Özellikle İnhisarlar İdaresinin bu zor dönemlerde teşvik uygulamaları bağlamında 

üreticiye avans vermesi hem üreticinin hasat dönemine kadar geçimini temin etmesine 

yardımcı olduğu gibi hem de farklı bir ürün ekmesine engel olmuştur. Böylece 

havzadaki tütün üretimini arttırmıştır.  

Savaş sonrası tütün üretimin daha da artması üzerine Bitlis’te 1948 yılında 

Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir tütün atölyesinin inşasına başlanmıştır1347. 

Bunun üzerine şehrin Karabulak semtinde mazotla çalışan bir tütün atölyesi 

kurulmuştur1348. Ayrıca 1948 yılında Bitlis Tekel Müdürlüğü için yeni bir idari bina 

yapılması istenmişse de bu dönemde hükümetin aldığı tasarruf tedbirleri gereğince 

binanın yapımından vazgeçilmiştir1349. Yeni kurulan fabrika ile imalatın artması 

sağlandığı gibi bu durum Bitlis vilayeti genelindeki tütün üretimini de teşvik etmiştir.  

                                                           
1343 Murat Koraltürk, “Türkiye Ekonomisi (1923-1960)”, Türkler Ansiklopedisi XVII, Ankara, 2002, 

597. 
1344 İstatistik Yıllığı 1940-1941, 291; İstatistik Yıllığı 1942-1945, 225 
1345 BCA. 490.1.1574.408.2. 
1346 İstatistik Yıllığı 1950, 166. 
1347 BCA. 30.18.1.2.115.90.5. 
1348 Orak, a.g.e., 616. 
1349 BCA. 30.10.65.437.12. 
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Vilayetteki tütün üretimiyle ilgili Bitlis Valiliği 17 Ekim 1950 tarihinde 

Başbakanlığa bir yazı göndererek vilayette 1029 çiftçi tarafından 575.667 m2 arazide 

ekim yapıldığını, bu suretle de 373.643 kilo tütün elde edildiğini ve bunun da ortalama 

kilo fiyatının 178 kuruş olduğunu bildirmiştir. Ayrıca Vali Hıfzı Tüz, Bitlis vilayetinin 

tütün üretiminde kalkınmasını sağlamak için yapılması gerekenler şu şekilde 

sıralanmıştır1350: 

1) Bir ıslah istasyonunun açılması ve modern usullerin öğretilmesi, 

2) Tekel alış fiyatlarının arttırılması, 

3) Daha önce tasarlanmış ancak tehir edilmiş tütün bakımevi ve ambar 

inşaatının yapılması,  

4) Gerek işçilerin sıhhati gerekse atölye ve motorların su ihtiyacının 

karşılanması, 

5) Kış aylarında çalışmayan Bitlis atölyesinin yaz aylarında üretiminin 

arttırılması, 

6) Bitlis atölyesi üretimi olan Doğu sigarasının mevcut pazarının arttırılarak 

Diyarbakır’a ithali, böylece kaçakçılığın önlenmesi. 

Bunun üzerine Gümrük ve Tekel Bakanlığı, tarafından 28 Şubat 1951 yılında 

Bitlis Valiliğine bir yazı göndererek daha önceki isteklere1351: 

1) Malatya’da ıslah istasyonu bulunduğundan Bitlis’te yeni bir ıslah istasyonu 

açılmasına gerek olmadığı, 

2) Fiyat bakımından Doğu Anadolu ve diğer bölgelere kıyasla en yüksek 

fiyatın verildiği, 

3) Ambar, tütün bakımevi ve su ihtiyacı meseleleri sıraya konulmuş olup 

ödenek dâhilinde en kısa sürede yapımına başlanacağı, 

4) Atölyenin yaz aylarındaki kapasitesinin arttırılması ve kış bastırmadan 

hinterlanda sevk edilmesinin ekonomik açıdan zararlı olduğu, 

5) Bitlis üretiminin Diyarbakır’a sevk edilmesi durumunda Malatya 

fabrikasının verimini düşüreceği şeklinde cevap verilmiştir. 

                                                           
1350 BCA. 30.10.65.437.12. 
1351 BCA. 30.10.65.437.12. 
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Böylece Valiliğin, Bitlis vilayetinin kalkınması için yapmış olduğu başvuru, 

gerekçeler sunularak reddedilmiştir. Bitlis tütününü fiyatlarının yükseltilmesi 

konusunda Bitlis Belediye Başkanı (DP İl Başkanı) Adil Şerefhanoğlu tarafından da 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına başvurulmuş, ancak bu girişimde olumsuz 

sonuçlanmıştır1352. 

Bu olumsuz girişimlere karşın 1950 yılında vilayet genelindeki özellikle tütün 

üretiminde yaşanan artış imalata da yansımış ve bu dönemde Bitlis tütün atölyesinde 

yaklaşık 300.000 kilo tütün işlenerek imalatta en yüksek seviyeye ulaşılmıştır. Ayrıca 

önceki dönemde Ahlat ve Hizan’da tütün ekimine müsaade verilmişse de kalite 

bakımından istenilen seviyede olmayınca tütün ekim izni iptal edilmiştir1353. Bu durum 

havza genelindeki üretim miktarının azalmasına neden olmuştur.  

Bunların yanı sıra fabrika yapımında gündeme gelen ancak ödenek yetersizliği 

sebebiyle ertelenen Tekel İdare binası ve ambar inşasına 148.460 lira keşif bedeliyle 

1951 yılında Tatvan’da başlanmıştır1354. Fakat inşaat çalışmalarında geçen iki yıl 

zarfında hiçbir ilerlemenin kaydedilememesi üzerine 1953 yılında bina inşası yeni bir 

programa dâhil edilmiştir1355. Bu dönemdeki atölye faaliyetlerinde ise çalışan sayısı 

105 ile 110 arasına ulaşmış1356 ve günde 2.500 kilo, yılda da yarım milyon kiloya yakın 

tütün üretimi gerçekleştirilmiştir. Öyle ki bu dönemde bölge üretiminin kâfi 

gelmemesi üzerine başta Malatya olmak üzere farklı yerlerden tütün getirilmiştir1357. 

Ayrıca kış aylarında ulaşım sıkıntısı sebebiyle tatil edilen fabrikanın tüm yıl boyunca 

üretim yapmasına karar verilmesi1358 ve tütün alım fiyatlarının bir nebze olsun 

arttırılması1359 vilayet genelindeki halkı tütün ekimi için teşvik etmiştir. 

Teşvikin bir diğer noktası da tütün alım fiyatları olmuştur. Bu çerçevede 

Bitlis’te İnhisarlar İdaresinin 1956 yılındaki tütün alımı ortalama 200 kuruşken, 1957 

yılında 250 olan ortalama fiyat 25 kuruşluk primle beraber 275 kuruşa çıkmıştır1360. 

                                                           
1352 BCA. 30.1.0.0.78.488.12. 
1353 BCA. 30.1.0.0.117.737.6. 
1354 BCA. 30.1.0.0.117.737.6. 
1355 Yeşil Bitlis, 20 Nisan 1953. 
1356 Yeşil Bitlis, 20 Şubat 1953. 
1357 Yeşil Bitlis, 23 Şubat 1953. 
1358 Yeşil Bitlis, 14 Aralık 1953. 
1359 Yeşil Bitlis, 20 Nisan 1953. 
1360 Bitlis, 11 Şubat 1957; Yeşil Bitlis, 12 Şubat 1957. 
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Ancak bu fiyat tüm tütünler için sabit olmayıp eksperlerce tütünün kalitesine göre 150 

ile 280 kuruş arasında değişmiştir. Bu dönemde 11 Şubat’ta başlayan alımlar, 15 

Şubat’a kadar 3.500 kiloyu bulmuştur1361. Fiyatların kaliteye göre belirlenmesi ve 

bölge tütününün kaliteli olması sebebiyle ödenen ücretler çiftçileri memnun etmiştir. 

Bu durum bölge halkını tütün ekimine teşvik etmiştir. 

Tekel Başmüdürlüğü tarafından her yıl gerçekleştirilen tütün alımları 1958 

yılında Şubat ayında gerçekleştirilmiş ve bu dönemde ortalama tütün fiyatları 260 

kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca eksperlerin tütünün kalitesine göre 350 kuruşa 

kadar çıkması beklendiği gibi tütün alımlarında uygulanan % 15 prim (teşvik) 

üreticinin tütün kalitesine ve miktarına göre değişim göstermiştir1362. 1959 yılının Mart 

ayında ise ortalama tütün fiyatları 520 kuruş, 1363 yüksek kalitedeki tütünler ise 570 ile 

600 kuruş olarak belirlenmiştir1364. 1960 yılında da tütün alım fiyatı 8 liraya 

çıkarılmıştır1365. Ancak her dönem tütün fiyatları artırılmış olsa da bazı dönemlerde 

çiftçilerin bu fiyattan memnun olmadıkları ve ellerindeki tütünleri Tekel Genel 

Müdürlüğüne vermektense civar illere göndererek kaçakçılık yaptıkları da 

görülmektedir. 

Tekel Başmüdürlüğü bünyesinde vilayet genelinde yürütülen çalışmalar 

özellikle 1955 ve 1956 yıllarında bina eksikliklerinin giderilmesi yönünde 

yoğunlaşmıştır. Bu doğrultuda 1955 yılında Bitlis Tütün Bakımevi binasının 

noksanlarının giderilmesi için 40.000 lira tahsis edilirken daha önceden verilen 31.000 

lira ile tütün bakımevinin inşaatı toplam 71.000 liraya mal olmuştur1366. 1956 yılında 

ise inşa programına 1953 yılında dâhil edilen Bitlis Tekel Başmüdürlüğü binasının 

temeli atılmıştır1367. 

1957 yılına gelindiğinde Tekel Başmüdürlüğü İdari binası ve lojman inşaatı 

oldukça ilerlemiş1368 ve lojmanların inşaatı bu dönemde tamamlanarak hizmete 

                                                           
1361 Bitlis, 15 Şubat 1957. 
1362 Dideban, 12 Şubat 1958. 
1363 Dideban, 17 Mart 1959. 
1364 Dideban, 31 Mart 1959. 
1365 Dideban, 6 Nisan 1960. 
1366 BCA. 30.18.1.2.139.33.16. 
1367 Yeşil Bitlis, 20 Haziran 1956. 
1368 Dideban, 30 Aralık 1957. 



278 
 

girmiştir1369. Ancak idari bina için gerekli olan 40.000 lira1370 bir türlü temin 

edilemediğinden idari bina hizmete açılamamıştır1371. Ayrıca yeni binanın çatısında bu 

dönemde bir yangın tehlikesi de atlatılmıştır1372. Bunun yanı sıra 1958 yılında binanın 

ikmal inşaatı hazırlıkları yeniden başlamıştır1373. Özellikle bina için gerekli olan 

malzemelerin tedarik edilmesiyle beraber inşaat hızlanmış ve bu inşaat mevsiminde 

bitirilmesi öngörülmüşse de1374 Bitlis Tekel Başmüdürlüğünün modern binası1375 15 

Ocak 1959 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır1376. Böylece Bitlis vilayetindeki 

tütün mamullerinin üretimini şekillendirecek idari teşkilatlanma önemli bir yapıya 

kavuşmuştur.   

Tüm bu çalışmaların yanı sıra havza genelinde tütün üretiminin arttırılması 

yönünde İnhisarlar İdaresi tarafından 1958 yılında Van’ın Gevaş ilçesi ile Edremit 

nahiyesinde tütün ekimi denemelerine izin verilmiştir. Bu hususta inceleme yapmak 

üzere İnhisarlar İdaresi Enstitüler Müdürlüğünden Servis Amiri Faik Deniz 

vazifelendirilmiştir. Yapılacak tütün ekim denemelerinden müspet bir netice alındığı 

takdirde Van’da da tütün ekimine başlanması kararlaştırılmıştır1377. Bu yönde 2 

Temmuz 1958 yılında Van’a gelen Faik Deniz, Gevaş ve Edremit’te incelemelerde 

bulunmuş1378 ve müspet sonuçlar neticesinde üç yıllık bir zaman dilimi için 54 

dönümlük bir arazide deneme ekimleri yapılmasına karar verilmiştir1379. Bu vech ile 

Gevaş ve Edremit’te ilk tecrübe ekimlerine Nisan 1959 yılında başlanmıştır1380. 1959 

yılında ekilen üründen elde edilen mahsulden bir miktar 1960 yılında tahlil için 

İnhisarlar Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir. İnhisarlar Müdürlüğü tahlil sonrası 

tecrübe ekimlerine devam edilmesine ve bölgeye çiftçiye rehberlik etmesi için 

teknisyen göndermeye karar vermiştir1381. Tütün üretimine devam edilmesi elde edilen 

ürünün kalite bakımından iyi seviyede olduğunun göstergesi olduğu gibi çiftçiye 

                                                           
1369 Dideban, 26 Temmuz 1958. 
1370 Dideban, 24 Ekim 1957.  
1371 Dideban, 26 Aralık 1957. 
1372 Dideban, 16 Kasım 1957. 
1373 Dideban, 18 Nisan 1958. 
1374 Dideban, 29 Temmuz 1958. 
1375 Yeşil Bitlis, 20 Haziran 1956. 
1376 Yeşil Bitlis, 16 Ocak 1959; Dideban, 16 Ocak 1959. 
1377 İkinisan, 27 Haziran 1958; Bitlis, 18 Haziran 1958.                    
1378 İkinisan, 3 Temmuz 1958. 
1379 Van Sesi, 4 Temmuz 1958; İkinisan, 5 Temmuz 1958; Bitlis, 18 Temmuz 1958. 
1380 İkinisan, 25 Mart 1959. 
1381 İkinisan, 5 Ocak 1960. 
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rehber gönderilmesi kalitenin daha da arttırılmasına ve üretimin devam edeceğine 

yönelik kanıyı güçlendirmektedir.  

1946-1960 yılları arasında Bitlis vilayetindeki tütün üretimi aşağıdaki tabloda 

yer aldığı gibidir1382. 

Yıllar 
Türkiye Geneli 

Ekilen Hektar 

Türkiye Geneli 

Üretim (Ton) 
Bitlis (Ton) 

Bitlis Türkiye 

Geneli  % Payı 

1946 123.248 97.954 269 0.274 

1947 132.481 101.926 259 0.254 

1948 106.099 83.079 341 0.410 

1949 127.420 100.086 245 0.244 

1950 128.343 93.329 303 0.324 

1951 121.360 88.654 283 0.319 

1952 130.047 91.958 274 0.297 

1953 156.026 117.795 258 0.219 

1954 156.000 102.000 207 0.202 

1955 173.000 120.000 213 0.177 

1956 175.000 116.570 246 0.211 

1957 170.000 123.000 248 0.201 

1958 156.964 115.329 231 0.200 

1959 176.785 129.381 369 0.285 

1960 189.587 139.343 309 0.221 

   Tablo 85: 1946-1960 Yılları Arasında Bitlis Vilayetinde Tütün Üretimi 

 Tabloya bakıldığında Türkiye geneli ekilen hektar ve üretilen ton bağlamında artış 

ve azalmalar düzensiz olmakla beraber 1946 yılından 1960 yılına kadar artış 

gözlenmektedir. Bununla beraber ekilen hektar bağlamında en fazla üretimin elde 

edildiği dönem 1948 yılı iken en az üretimin elde edildiği dönem ise 1956 yılı 

olmuştur. Bitlis vilayetindeki tütün üretiminde de Türkiye genelinde olduğu gibi bir 

dalgalanma söz konusudur. 1946-1960 yılları arasında en fazla üretimin yapıldığı yıl 

369 ton ile 1959 yılı olurken, en az üretimin yapıldığı yıl ise 207 ton ile 1954 yılı 

görülmektedir. Ancak Bitlis’te en fazla üretimin 1959 yılında yapılmasına rağmen 

Bitlis’in Türkiye genelindeki payının en yüksek olduğu yıl % 0.324 ile 1950 yılı 

olmuştur. Yine en az üretimin 1954 yılında olmasına rağmen Türkiye genelindeki 

payının en az olduğu yıl % 0.177 ile 1955 yılı olduğu görülmektedir. 

                                                           
1382 İstatistik Yıllığı 1950, 166; İstatistik Yıllığı 1951, 246; İstatistik Yıllığı 1952, 261-262; İstatistik 

Yıllığı 1953, 232, 236; İstatistik Yıllığı 1959, 213, 218; İstatistik Yıllığı 1960-1962, 212; Zirai Bünye ve 

İstihsal 1959-1960, 102; Aydemir, İkinci Adam…, III, 219.  
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Savaş sonrası çok partili CHP iktidarı döneminde havza genelinde tütün 

faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütüldüğü Bitlis vilayetinde yeniden üretim artmış 

ve bunun üzerine yeni bir atölye inşa edilmiştir. Bu dönemde Tekel Müdürlüğüyle 

alakalı diğer binalar için yenileme faaliyetleri gündeme gelmişse de ödenek 

yetersizliğinden dolayı böyle bir çalışma gerçekleşmemiştir. Ayrıca CHP döneminde 

üretimde bir dalgalanma olsa da genel itibariyle artış söz konusudur.  

Bununla beraber DP’nin iktidara gelişiyle beraber tütün alım fiyatlarında artış 

talebinde bulunulmuş ve bu durumun hükümet nezdinde karşılık bulmaması üzerine 

Bitlis’teki tütün üretimi 1954 yılına kadar düşüş göstermiştir. Ancak yine de DP 

döneminde fabrikanın eksiklikleri giderildiği gibi üretim kapasitesi arttırılmış ve diğer 

idari binalar tamamlanmıştır. Ayrıca 1955-1960 yılları arası bölgedeki tütün üretimin 

yeniden artarken Van’da da tütün üretimi denemeleri gerçekleştirilmiştir. İnhisarlar 

İdaresi tarafından tütün fiyatlarının kaliteye göre belirlenmesi ve bölge tütününün 

kaliteli olması sebebiyle ödenen ücretler çiftçileri memnun ederken, aynı zamanda bu 

durum bölge halkının tütün ekimine teşvik edilmesinde önemli rol oynamıştır. 

4.1.3.2. Sulama Alanında Yapılan Faaliyetler ve Harcamalar 

Havzadaki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi bağlamında oldukça önemli bir 

mesele olan sulama konusunda II. Dünya Savaşı’nın ülkedeki olumsuz ekonomik 

etkileri nedeniyle istenilen başarı elde edilememiştir. Van’da meydana gelen 

depremler sonrasında havzayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, bölgede 

yaptığı incelemeler sonrasında Şamran Kanalı’nın tamamlanması ile Van hududu 

dâhilinde bulunan bataklık ve suların ıslahı hususunda gereğinin yapılmasını 

istemiştir. Bu doğrultuda Şamran Kanalı yapma ve onarma giderleri için 1945 yılının 

Aralık ayında 300.000 liralık ödenek tahsis edilmiştir1383. Bu doğrultuda 1946 yılında 

etütler gerçekleştirilmiş ve yapılması planlanan Şamran Kanalı yapım ve onarım 

işleriyle Van vilayeti dâhilinde bulunan bataklık ve suların ıslahı giderlerine karşılık 

300.000 lira eksiltme usulüyle ihaleye çıkılmıştır. Ancak ihaleye talep gerçekleşmemiş 

ve inşaat mevsiminin de geçmesi üzerine çalışmalar bir sonraki inşaat mevsimine 

bırakılmıştır. Fakat emanet suretiyle yaptırılacak tamir ve temdit işleri için söz konusu 

                                                           
1383 TBMM TD. VII/20, B. 12, (17.12.1945) S. Sayısı 5[71]. 



281 
 

300.000 liradan 50.000 lirasının harcanmasına izin verilirken geri kalan 250.000 

liranın harcanmasına müsaade edilmemiştir1384. Bununla beraber bu dönemde 100.000 

lira harcanarak regülâtör ve akodük ile sel geçitleri gibi sanayi imalâtı da yapılmıştır. 

Ayrıca 1946 yılı da dâhil olmak üzere bu döneme kadar kanal çalışmaları için yaklaşık 

305.000 lira harcanmıştır1385. Böylece Şamran Kanalı’nın yapım ve onarım 

çalışmalarına kısmen de olsa başlanmıştır. 

1947 yılı bütçe görüşmelerinde Şamran Kanalı yapım ve onarım işleriyle Van 

vilayetinde bulunan bataklık ve suların ıslahı için hükümet 250.000 liralık bir ödenek 

konulmasını istemiştir. Ancak görüşmeler sonrasında komisyon tarafından bu miktarın 

50.000 lira azaltılarak 200.000 lira olmasına karar verilmiştir1386. 1948 yılındaki bütçe 

görüşmelerinde ise kanalın yapım ve onarım çalışmaları ile bataklıkların kurutulması 

bağlamında 150.000 liralık bir ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek ile bütün noksanları, 

prizleri ve işletme binalarıyla tam işletmeye açılır bir hale konulması planlanmıştır1387. 

Bu suretle Van hudutlarında bulunan yaklaşık 40 bin dekarlık bir arazinin esaslı bir 

şekilde sulanması öngörülmüştür. 

Bununla beraber hükümet ülke genelindeki su işlerinin bakım ve onarım 

işlerini halletmek için 1947 yılındaki 1 milyon liralık bütçeyi bu dönemde 1.5 milyon 

liraya çıkarmıştır1388.  

1949 yılında ise Şamran Kanalı yapım ve onarım işleri ile vilayet genelinde 

bulunan bataklık ve suların ıslahı konusunda bir önceki yıla nazaran 100.000 lira 

noksanıyla 50.000 lira ödenek ayrılmıştır1389. Bu dönemde, önceki yıllara göre 

ödeneklerin azalmasında ilk olarak kanal çalışmalarının büyük oranda tamamlanmış 

olması ve ikinci olarak da Van’ın Doğu İlleri Kalkınma Programı çerçevesinde yer 

almasından kaynaklanmaktadır. Bu durum 1950 yılında daha da netlik kazanmış ve 

1950 yılı ve sonrasındaki bütçe görüşmelerinde Van vilayeti hudutları içerisinde 

bulunan Şamran Kanalı için doğrudan bir ödenek ayrılmamıştır1390. Böylece Şamran 

                                                           
1384 TBMM TD. VIII/1, B. 14, (13.9.1946) S. Sayısı 44[1]. 
1385 TBMM TD. VIII/8, B. 23, (26.12.1947) S. Sayısı 30[47]. 
1386 TBMM TD. VIII/3, B. 18, (18.12.1946) S. Sayısı 9[63, 213]. 
1387 TBMM TD. VIII/8, B. 23, (26.12.1947) S. Sayısı 30[47]. 
1388 TBMM TD. VIII/8, B. 23, (26.12.1947) S. Sayısı 30[47]. 
1389 TBMM TD. VIII/16, B. 48, (21.2.1949) S. Sayısı 133[159, 237]. 
1390 TBMM TD. VIII/24, B. 45, (13.2.1950) 336, 358. 
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Kanalı’nın yapım işlerinin tamamlanmasıyla Van vilayetinde sulama sorunu büyük 

ölçüde giderilmiştir.  

Bunun yanı sıra ülke genelindeki tarımsal üretimin gelişimi konusunda sulama 

faaliyetleri hususunda 29 Mayıs 1950 yılında hükümet programını açıklayan Adnan 

Menderes konuyla ilgili1391 “Bugüne kadar yüz milyonu mütecaviz bir paranın sulama 

işlerinde nasıl heder edildiğini görmekle müteessiriz. Bu acı tecrübeden faydalanarak, 

israflara mevzu olmuş bulunan su işlerini istihsal dâvamızın ana meselesi olarak ele 

alacağız… Küçük ve büyük sulama işlerine hız vermenin verimi süratle artıran ve yeni 

yeni teşebbüslere geçmek imkânı veren bir mevzu olduğuna kaniyiz.” ifadeleriyle daha 

önceki hükümetlerin bu meselede harcanan paraya ve zamana bakıldığında istenilen 

başarıyı elde edemediklerini belirterek DP hükümeti için bu konunun ne denli elzem 

olduğunu vurgulamıştır.  

Konuya verilen hassasiyet 1956 yılında da kendini göstermiş ve bu dönemdeki 

bütçe görüşmelerinde söz alan Maliye Vekili Nedim Ökmen tarımda sulama 

faaliyetleri hakkında DP dönemindeki çalışmaları şu şekilde özetlemiştir1392: “1950 

senesinde, sulanan arazi 63 bin, kurutulmuş bataklıklar 30 bin, selden korunan arazi 

107 bin hektardır. Bugün sulanmakta olan topraklar 350 bin hektarı geçmiştir. Bu 

miktar 1958’de 550 bin hektarı bulacaktır. Kurutulan bataklıklar 243 bin hektara 

yükselmiştir. 1958’de 300 bin hektar olacaktır, taşkın ve selden korunan arazi 363 bin 

hektara çıkmıştır. Yine 1958’de 550 bin hektar olacaktır.” Yaklaşık altı yıllık DP 

döneminde sulanan arazi 5.5 katına, kurutulan bataklık 8 katına çıkarılmış ve selden 

korunan arazi de 3 katını geçmiştir. Ayrıca öngörülen çalışmalar tamamlandığında bu 

sayının daha da artması beklenmektedir. 

Çok partili CHP iktidarı döneminde havza genelinde özellikle sulama 

çalışmaları Van vilayetindeki Şamran Kanalı üzerinden yürütülmüştür. Bu vech ile 

1946’dan 1950 yılına kadar düzenli ödenekler ayrılarak Şamran Kanalı’nın yapım ve 

onarım işleri büyük oranda tamamlanmıştır. Böylece vilayet genelindeki tarımsal 

faaliyetler için son derece önemli bir mesele olan sulama sıkıntısı CHP döneminde 

büyük ölçüde halledilmiştir. DP döneminde ise ülke genelindeki zirai faaliyetler 

                                                           
1391 TBMM TD. IX/1, B. 3, (29.5.1950) 28-29; Cumhuriyet, 30 Mayıs 1950; Milliyet, 30 Mayıs 1950. 
1392 TBMM ZC. X/10, İ. 39, (20.2.1956) 306; Milliyet, 21 Şubat 1956. 
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açısından sulama işlerine son derece önem verilmiştir. Ancak CHP döneminde kanal 

çalışmalarının yapım işleri tamamlandığından DP döneminde genellikle kanalın 

onarım işleriyle meşgul olunmuş bu suretle de kanal için büyük ödenekler 

ayrılmamıştır.  

4.2. Hayvancılık Alanında Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

1923 yılından itibaren ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi yönelik 

çalışmalar hükümetlerce ele alınmıştır. Özellikle hayvansal ürünlerin kalite ve 

miktarını arttırmak için ekonomik hayvancılığın kurulması konusunda faaliyetlere 

ağırlık verilmiştir. Bu minvalde yerli ırklardan elde edilen verimin arttırılması 

amacıyla ıslah ve melezleme çalışmaları ile hayvan hastalıkları konusunda mücadele 

için gerekli müesseselerin kurulmasına önem verilmiştir1393. Böylece hayvancılık 

faaliyetlerinin düzenli bir şekilde ilerleyebilmesi için altyapı tesislerinin 

tamamlanmasına azami gayret gösterilmiştir.    

Doğu Anadolu ve Van Gölü Havzası’nın önemli bir bölümünün dağlık 

alanlarla çevrili olması tarımsal faaliyetlerin sınırlı olmasına neden olurken, aynı 

zamanda çayır, mera ve otlak alanlarının bölgede geniş bir kaplaması da hayvancılık 

faaliyetlerinin gelişmesinde etkili olmuştur. Ancak bölgede ve havzada kış 

mevsiminin oldukça uzun ve sert geçmesi nedeniyle hem hayvanların uzun süre kapalı 

bir ortamda bırakılmak zorunda kalınmasına hem de hayvan yemi temin etmekte 

güçlükler yaşanmasına sebep olmuştur1394. Bu durum ister istemez hayvancılığın 

gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bu dönemde havza genelinde üretilen hayvanlar ekseriyetle Doğu Anadolu 

bölgesinde canlı hayvan piyasasının merkezi olan Erzurum’a götürülmüşlerdir. 

Erzurum vilayeti bir hayvancılık bölgesi olmakla beraber genelde sığır ve koyun gibi 

hayvanlar dışarıdan getirildiği bir toplanma merkezi olmuştur. Özellikle Van, Bitlis, 

Pasinler, Iğdır, Erciş, Bulanık, Varto ve Bayezid gibi il ve ilçelerden Erzurum’a 

hayvan ihracatı yapılmıştır. Canlı hayvanların bölge dışına ihracında izlenen yollar 

dönemin asayiş şartları dikkate alınarak Trabzon üzerinden İstanbul’a, Diyarbakır ve 

                                                           
1393 Özbek, “Doğu Anadolu’da Ziraatın…”, 271. 
1394 Saliha Koday, Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık, Erzurum, 2005, 235; Kenan Arınç, Doğal, 

İktisadi, Sosyal ve Siyasal Yönleriyle Türkiye’nin İç Bölgeleri, Erzurum, 2009, 71. 
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Urfa üzerinden de Suriye’ye sevk edilmişlerdir. Siirtli tüccarlar, Erzurum, Van, Bitlis 

ve Muş gibi illerden aldıkları koyunları (mor koyun) Diyarbakır’a oradan da Urfa 

yoluyla Halep’te piyasaya arz etmişlerdir1395. Böylece havza genelinde üretilen 

hayvanlar bu sayede sadece iç piyasada değil aynı zamanda dış ülkelere de ihraç 

edilmiştir.  

Özellikle doğuda ve havza genelinde hayvancılık sektöründe yaşanan 

sıkıntıları Birinci Umum Müfettiş İbrahim Tali, 21 Haziran 1932 yılında Başvekil 

İsmet İnönü’ye gönderdiği raporda dile getirmiştir. Tali, raporda geniş ova ve 

meralarıyla memleketimizin başlıca hububat ve hayvanat mıntıkasının en mühim 

kısımlarını teşkil eden bölge vilayetlerinde köylünün yegâne geçim ve servet 

kaynaklarından birinin hayvancılık olduğunu belirtmiştir. Van ve Muş vilayetleri, 

Süphan Dağı etekleri ile Şerafettin yaylaları ovalarında ak ve mor Karaman ırkı ile 

Diyarbakır vilayetinin Karacadağ mıntıkasında malik boğaların bulunduğunu ancak 

genel itibariyle köylünün elindeki hayvanların ve damızlıkların iyi cins özelliğini 

kaybettiğini bildirmiştir. Bununla beraber bölgedeki hayvanat sayısının ihtiyacı 

karşılayamadığını belirterek hayvan cinsinin ıslah edilmesi için bir ıslah merkezi, bir 

ağıl inşası ve bir de aygır deposunun acilen faaliyete geçirilmesini talep etmiştir1396. 

Birinci Umum Müfettiş İbrahim Tali tarafından gündeme getirilen talepler bu 

dönemdeki ekonomik nedenlerden dolayı ancak 1936 yılında karşılanmaya 

başlanmıştır.   

Havzada hayvancılık alanında yaşanan bir diğer sıkıntı da aşiret ve göç 

hareketleri sonrası ortaya çıkan bulaşıcı hayvan hastalıkları olmuştur. Bilhassa sadece 

havzayı değil aynı zamanda ülke genelinde de önemli bir sorun teşkil etmiştir. Bu 

sebeple hükümetler tarafından veba hastalığıyla yapılan mücadele sonrası serum, aşı 

ve karantina uygulamalarıyla büyük oranda başarı elde edilmiştir1397. Bu durum 

binlerce hayvanın telef olmasına sebep olduğu gibi bilmeden yapılacak sağlıksız et 

tüketiminin de insan sağlığını olumsuz etkilemesi söz konusudur.  

Havzadaki hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyen bir diğer olay da uzun 

ve sert geçen kış mevsimleri olmuştur. Özellikle 1932-1933 yılları arasındaki kış 

                                                           
1395 Ertuğrul Tokdemir, Türkiye’de Tarımsal Yapı (1923-1933), Gümüşsuyu, 1988, 141-142. 
1396 BCA. 30.10.69.457.2. 
1397 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Raporları, Ankara, 1939, 220. 
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mevsiminin erken bastırması sonbahar mahsullerinin çürümesine neden olmuştur. 

Bunun akabinde kışın uzun sürmesi ve ilkbaharın gelmesine rağmen toprağın karla 

kaplı olması köylünün elindeki yem stoklarını tükenmiştir. Bunun neticesinde de 1933 

yılının Nisan ayında hayvanat yeminde darlık baş göstermiştir. Yaşanan bu gelişme 

üzerine Birinci Umum Müfettişliği hayvan yeminde baş gösteren darlığın giderilmesi 

için kazalarda komisyonlar kurmuş ve bu komisyonlar aracılığıyla yem bulunan 

kazalarda bu yemler sahiplerinden uygun fiyata alınarak diğer komisyonlar aracılığıyla 

kazalara gönderilmesini sağlamıştır. Ayrıca Başvekâlete bir yazı göndererek kazalarda 

bulunan idari amirlerin yazılı bir emirle bu iş ile yakından ilgilenmelerini istemiştir1398. 

Dâhiliye Vekâletine gönderilen bir yazıda; bazı mahallerde ahalinin hayvanlarını otu 

ve otluğu olan yerlere göndermek zorunda kaldıkları belirtilerek bu durumun hayvan 

hastalıklarına sebep olabileceği belirtilmiştir. Bunun üzerine Dâhiliye Vekâleti 

bölgede yaptığı incelemeler sonrasında Başvekâlete gönderdiği yazıda, bazı 

mıntıkalarda hayvan ölümlerinin % 30’u geçtiği belirtilerek köylünün tohumluğunu 

dahi hayvana yedirdiğini bu sebeple de köylüye tohumluk verilmesi gerektiğini 

bildirmiştir1399. Böylece havzada yaşanan bu iklim koşulları sadece hayvancılığı değil 

aynı zamanda tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bu dönemde Van merkez ile Gevaş, Muradiye, Erciş, Başkale, Ahlat 

kazalarında hayvan ölümlerinin devam etmesi ve Kâzım Paşa (Özalp) kazasında 

hayvan ölümlerinin % 40’a çıkması üzerine Dâhiliye Vekâleti, Başvekâlete bir yazı 

göndererek Van ve Erciş mıntıkalarında müteahhitlerin elinde bulunan ve haziran 

ayında orduya teslim edilecek olan 25.000 kilo otun halkın muhtaç durumda olanlarına 

taahhüt fiyatıyla tevzi edilmesini istemiştir. Nisan ayının sonlarına doğru ise kar 

yağışlarının yerini yağmurun almasıyla ve kazalara hayvan yeminin ulaştırılmaya 

başlanmasıyla hayvan ölümleri büyük oranda azalmaya başlamışsa da Van vilayeti ve 

kazalarında büyük oranda hayvan telef olmuştur1400. İklim olaylarının havza 

çevresindeki diğer vilayetlerde de yaşandığı ve özellikle hayvan ithalatında bu 

bölgeden faydalanıldığı göz önünde bulundurulduğunda bu durum sadece havzaya 

değil ülke ekonomisine de olumsuz yansımıştır. 

                                                           
1398 BCA. 30.10.121.860.1. 
1399 BCA. 30.10.121.860.6. 
1400 BCA. 30.10.121.860.2. 
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Bölge ve havzada yaşanan sıkıntılar sonrasında 1936 yılında İktisat Vekilliği 

görevini yürüten Celal Bayar, doğu vilayetlerinde incelemelerde bulunmuştur. Daha 

sonra bu incelemelerini Şark Raporu adı altında Başvekâlete sunmuştur. Bu raporda 

doğu bölgelerindeki hayvancılıkla ilgili “Şarkın halk ekonomisinde bugün için en 

mühim özlü kazanç kaynağını hayvancılık, canlı hayvan ve hayvan maddeleri ticareti 

teşkil etmektedir. Geniş meralar ve çayırlarda taze ot hayvanı beslemeye, 

yağlandırmaya kâfi gelmektedir. Bu itibarla hayvancılık en fazla safi gelir temin eder, 

en ziyade verimli bir ziraat şubesi halindedir. Bu müsait şartlar hayvancılığın her 

şubesine de şamildir. At, sığır, koyun yetiştirmek için memleketimizde bundan daha 

müsait tabii şartlar bulmak güçtür.” ifadelerine yer vererek bölge ve havza için 

meselenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca raporun devamında hayvan 

yetiştiriciliğinin bir program dâhilinde yürütülmesinin hayati bir öneme sahip 

olduğunu belirtmiştir1401. Bu dönemde doğu bölgesindeki hayvan ıslahı için gerekli 

olan damızlık yetiştirme ve büyütme istasyonlarının inşasını gerçekleştirmek amacıyla 

Kars vilayetine bağlı bazı çayırların inekhane, tay çiftliği ve büyütme istasyonlarının 

kurulma işleri Ziraat Vekâletine tahsis edilmiştir1402. Böylece hayvancılık için son 

derece önemli olan ıslah çalışmalarına başlandığı gibi özellikle hayvan 

yetiştiriciliğinin bir program dâhilinde yürütülmesinin gündeme gelmesi de ayrı bir 

öneme sahiptir. 

1939 yılında II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber Türkiye’de savaş 

ekonomisine geçilmiş ve ülkede hemen hemen hiçbir alanda yeni bir yatırım 

yapılamamıştır. Türkiye savaşa iştirak etmese de savaş döneminde siyasi ve ekonomik 

olarak büyük sıkıntılar yaşamıştır. Savaşın başlamasıyla beraber ülkede seferberlik 

ilan edilmiş ve yaklaşık bir milyon kişi askere alınarak ülke gelirinin büyük bir kısmı 

savunma ihtiyacına ayrılmıştır. Çiftçi, sanayi ve hizmet sektöründe yetişmiş aktif 

nüfusun askere alınması ülke genelindeki üretim ve tarım ürünlerinin azalmasına ve 

dolayısıyla ekonominin gerilemesine neden olmuştur1403. Bu durum ülke genelinde 

olduğu gibi havza genelinde de hayvansal yatırımları etkilemiş olsa da hayvansal 

üretimi diğer alanlar gibi çok fazla etkilememiştir. Havza genelinde 1939 yılında 

                                                           
1401 Mazıcı, a.g.e., 166, 178. 
1402 Melek Çolak-Levente Javorka, Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türkiye’de Hayvancılık Politikası 

ve Bir Macar Uzmanı Oszkar Wellmann, Konya, 2017, 33. 
1403 Kopar, a.g.e., 17-18; Aydemir, İkinci Adam…, II, 73, 208. 
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608.108 olan koyun üretimi 1940 yılında 598.793 ile 9.315 oranında azalırken 1939 

yılında 103.556 olan sığır üretimi 1940 yılında 108.136 ile 4.580 oranında artış 

göstermiştir1404. Bu durum özellikle küçükbaş üretimine göre büyükbaş üretiminde ve 

aynı zamanda diğer sektörlere göre hayvancılık alanında daha az insan gücüne ihtiyaç 

duyulmasından kaynaklanmaktadır.  

Savaşın sonlarına doğru havzada hayvancılığın gelişimi ve sorunlarıyla ilgili 

incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bu vech ile Muş Bölge Müfettişi, Bitlis vilayetinde 

tetkiklerde bulunmuş ve hazırladığı raporda vilayetteki bütün hayvan cinslerinin yerli 

ırktan oluştuğu ve bu ırkın ıslah edilmediği takdirde gerileyeceğini bildirmiştir. Bunun 

yanı sıra vilayetin hayvan yetiştiriciliği için gayet müsait olduğunu ancak bölgedeki 

kar yağışının fazla ve uzun olması sebebiyle hayvanlar için tedarik edilen yemlerin bu 

süre zarfında yetersizliği yüzünden halkın az sayıda hayvan beslemeyi tercih etmesine 

neden olduğunu vurgulamıştır. Bu suretle ıslah meselesinin bir an evvel halledilerek 

az sayıda hayvandan fazla miktarda randıman alınması gerektiği belirtilmiştir. İl 

hususi bütçesinde yaşanan darlık sebebiyle de veterinerlik işlerine tahsisat 

ayrılamadığından şimdiye kadar hayvan ıslahı konusunda esaslı bir çalışma 

yürütülememiştir. Vilayetteki hayvancılığın geliştirilebilmesi için genel bütçeden 

yardım yapılmak suretiyle il hayvanatını ıslah etmek için tohumluk aygır, merkep 

aygırı ve boğa gibi hayvanatın alınması ile birkaç yerde boğa yetiştirme istasyonları 

ve bir aygır deposunun kurulmasının elzem olduğunu belirtilmiştir1405. Özellikle 

savaşın getirdiği olumsuz ekonomik koşullar hayvancılık alanında da kendini büyük 

oranda hissettirmiş ve bu dönemde hayvancılığın gelişimi için son derece önemli olan 

ıslah çalışmaları ile yetiştirme istasyonları ve ağır depoları bir türlü kurulamamıştır.  

1927-1945 yılları arasında Van ve Bitlis1406 vilayetlerindeki hayvan miktarı 

tablo 86’da yer aldığı şekildedir1407. 

                                                           
1404 İstatistik Yıllığı 1940-1941, 309, 315. 
1405 BCA. 490.1.508.2040.2. 
1406 1929-1935 yılları arasında Bitlis vilayeti, Muş vilayetine bağlandığından bu döneme ait hayvan 

verilerine ulaşılamamıştır. Ayrıca bu dönemlere ait veriler doğrudan Muş vilayetinin içerisinde yer 

aldığından ve doğrudan ilçelere yönelik veriler bulunmadığından dönemi kapsayan bu verilerin 

ayrımının yapılması mümkün olmamıştır.  
1407 İstatistik Yıllığı 1929, 121-125; İstatistik Yıllığı 1938-1939, 186, 196; İstatistik Yıllığı 1940-1941, 

309, 315; İstatistik Yıllığı 1942-1945, 269, 274; Hayvanlar İstatistiği 1929-1935, 28. 
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Yıllar İller Koyun 
Kıl 

Keçisi 

Tiftik 

Keçisi 
Manda 

İnek/ 

Sığır 

İl Bazı 

Toplam 

Genel 

Toplam 

(Ton) 

1927 
Van 101.278 43.331 2.087 956 16.678 164.330 

342.656 
Bitlis 75.279 75.232 1.854 905 25.056 178.326 

1929 
Van 237.495 74.956 3.085 1.974 38.625 356.135 

356.135 
Bitlis -- -- -- -- -- -- 

1930 
Van 308.389 82.728 3.702 3.357 55.040 453.216 

453.216 
Bitlis -- -- -- -- -- -- 

1931 
Van 303.358 71.060 2.260 3.070 41.348 421.096 

421.096 
Bitlis -- -- -- -- -- -- 

1932 
Van 356.280 70.968 4.937 3.853 53.466 489.504 

489.504 
Bitlis -- -- -- -- -- -- 

1933 
Van 313.466 53.864 3.344 3.841 47.261 421.776 

421.776 
Bitlis -- -- -- -- -- -- 

1934 
Van 345.826 63.999 3.761 3.850 48.627 466.063 

466.063 
Bitlis -- -- -- -- -- -- 

1935 
Van 371.693 70.910 4.143 4.401 49.065 500.212 

500.212 
Bitlis -- -- -- -- -- -- 

1936 
Van 391.499 61.109 5.933 5.104 49.324 512.969 

671.793 
Bitlis 78.995 50.051 4.638 925 24.215 158.824 

1937 
Van 406.435 62.238 5.480 5.427 53.129 532.709 

675.555 
Bitlis 65.978 48.847 4.348 699 22.974 142.846 

1938 
Van 483.258 84.294 2.673 6.679 65.483 642.387 

821.587 
Bitlis 80.165 63.045 5.803 1.273 28.914 179.200 

1939 
Van 520.229 93.112 1.689 7.477 72.313 694.820 

890.280 
Bitlis 87.879 68.243 7.080 1.015 31.243 195.460 

1940 
Van 500.862 90.145 1.117 8.006 74.160 674.290 

893.567 
Bitlis 97.931 78.735 7.468 1.167 33.976 219.277 

1941 
Van 473.632 91.612 942 7.686 77.063 650.935 

879.910 
Bitlis 102.558 82.462 7.831 1.429 34.695 228.975 

1942 
Van 516.738 99.376 1.828 8.997 77.171 704.110 

921.799 
Bitlis 95.324 78.822 7.890 1.242 34.411 217.689 

1943 
Van 513.058 100.850 865 8.870 76.068 699.711 

898.434 
Bitlis 85.203 75.288 7.125 1.181 29.926 198.723 

1944 
Van 503.635 103.811 553 8.878 74.567 691.444 

924.996 
Bitlis 97.451 90.908 7.090 1.383 36.720 233.552 

1945 
Van 509.674 111.275 743 9.073 72.595 703.360 

963.991 
Bitlis 109.518 104.759 8.129 1.399 36.826 260.631 

 Tablo 86: 1927-1945 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerinde Hayvan Üretimi 

Tablo incelendiğinde havza içerisinde yer alan Van ve Bitlis vilayetlerinde 

hayvancılığın yıllara göre düzenli bir şekilde olmasa da genel itibariyle artış 

gösterdiğini söylememiz mümkündür. Bununla beraber Bitlis vilayetinin 1927 yılında 

kıl keçisi ve tiftik keçisi oranları ile 1938-1945 yılları arasındaki tiftik keçisi 

oranlarında Van vilayetinden önde olduğu görülmektedir. Ancak 1927 yılı hariç diğer 
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tüm yıllarda ve türlerde Bitlis’e oranla Van vilayetinin hayvan sayısı bakımından 

ileride olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda Van’ın, Bitlis’e oranla hayvancılıkta 

önde olduğunu söylememiz yerinde olacaktır. Hayvan sayısı bakımından havzadaki 

vilayetler arasında en büyük fark 500.988 ile 1943 yılında en az fark ise 13.996 ile 

1927 yılı olduğu görülmektedir. Bununla berabere 1927 yılında 342.656 olan 

havzadaki hayvan sayısı 1945 yılında 621.335 oranında artış göstererek 963.991’e 

ulaşmıştır. Bu durum hayvan sayısının 1927’ye göre 1945 yılında 2 katı oranında 

arttığını göstermektedir. 

Genel itibariyle CHP iktidarı döneminde ülke ve havza bazında hayvan 

üretiminde artış söz konusu olsa da salgın hayvan hastalıkları ile II. Dünya Savaşı’nın 

ülke genelinde yaşattığı ekonomik olumsuzluklar hayvan üretiminin istenilen 

seviyelere ulaşamamasında önemli etkenler olmuştur. Bununla beraber özellikle havza 

genelinde kış aylarının uzun ve sert geçmesi hayvancılıkla uğraşanların yem sıkıntısı 

yaşamalarına, bu durum da birçok hayvanın beslenme sebebiyle telef olmasına neden 

olmuştur. Ayrıca dönemde yaşanan II. Dünya Savaşı’nın ülke ekonomisine olumsuz 

yansıması hayvancılığın gelişmesi için altyapı tesislerine gerekli yatırımın 

yapılmayışında önemli etken olmuştur. Tek partili CHP döneminde yaşanan tüm bu 

gelişmeler havzadaki hayvancılığa olumsuz yansımıştır.   

4.2.1. 1946-1950 Yılları Arasında Hayvancılık Alanında Yapılan Faaliyetler ve 

Harcamalar 

Doğu Anadolu ve Van Gölü Havzası’nda nüfusun azlığı, iklim şartlarının 

zorluğu ve ulaşımın imkânlarının elverişsizliği gibi sebeplerden dolayı bölgenin en 

önemli ekonomik geçim kaynağı hayvancılık olmuştur. Bölgenin büyük bir kısmını 

kapsayan yaylalarda bulunan hububatın ağustos sonrasında dahi olgunlaşmaması ve 

çoğu zaman ekinler toplanmadan kışın bastırması bölge halkını başlıca kazanç kapısı 

olarak hayvancılığı ele almasına neden olmuştur1408. Böylece bölgenin iklimsel ve 

coğrafi yapısı bölge halkının ekonomik faaliyetlerini belirlemesinde etkili olmuştur.  

 Havzanın iklim ve coğrafi yapısı halkı hayvancılığa itmiş olsa da bölgede 

hayvancılık faaliyetleri de sorunsuz değildir. Havza genelindeki hayvanlar özellikle 

                                                           
1408 Selahattin Batu, Doğu İlleri Hayvancılığı, Ankara, 1953, 2. 
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ilkbaharda otlaklardan faydalandıkları halde yaz ve sonbahar aylarında güneşin yakıp 

kuruttuğu otlaklardan dolayı yaylalara götürülmek zorunda kalınmıştır. Kış aylarının 

uzun geçmesinden dolayı ise bu dönem için tedarik edilen yemin genellikle yetmemesi 

hayvanların aç kalmasına sebep olmuştur1409. Bununla beraber Doğu ve Güneydoğu 

bölgeleri hayvancılığa müsait yayla ve vadileri ile diğer bölgelere nazaran daha fazla 

imkân ve şartlara sahiptir. Bölgede bir melez cinsi olan Zavot sığırları ile Göle ve 

Çıldır sığırları yetiştirilmekte ve ülkenin birçok yerindeki et ihtiyacı bu sığırlardan 

temin edilmektedir. Bu nedenle doğuda sığırcılığın korunması ve ıslah çalışmaları 

yürütülmüştür. Ancak bölgede meracılığın yapılması ve sığırların bu uzun mesafe 

yolculuklara dayanamaması gibi sebeplerden daha çok koyun ve keçi tercih edilmiştir. 

Bu tercihte meracılık kadar küçükbaş hayvanların iklim ve doğal ortama daha kolay 

uyum sağlaması gelmektedir. Havzada bu dönemde Karaman ırkı koyun yetiştirilmiş 

ve daha çok ak ve kızıl Karaman koyunu tercih edilmiştir. Bölgede yetiştirilen bu 

koyunlardan sadece et ihracatıyla bir gelir elde edilmemiş olup aynı zamanda süt, deri 

ve gübresinden de faydalanılmıştır1410. Bu bağlamda bölgenin coğrafi özelliği ve 

iklimi dolayısıyla yapılan hayvancılıktan ekonomik anlamda her yönüyle 

faydalanıldığı görülmektedir.  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hayvancılık alanında yaşanan 

sorunlara rağmen bölgede yetiştirilen hayvanlar ülke içinde ve dışında önemli bir 

ihtiyacı karşılamıştır. Bu çerçevede Erzurum ve Kars vilayetlerinde üretilen 

hayvanların büyük bir kısmı iç piyasaya dağıtırken Van, Bitlis, Elazığ, Muş ve 

Diyarbakır vilayetlerinde üretilen hayvanlar Suriye ve Filistin gibi ülkelere ihraç 

edilmiştir. 1947 yılında bir önceki yıla göre 250.000 fazla olan hayvan üretiminin dış 

ülkelere ihraç edilmesi yönünde talepte bulunulmuştur1411. Ayrıca 1948 yılında 

bölgede yaşanan kuraklık sebebiyle Ticaret Bakanlığı Van, Muş, Ağrı, Kars ve 

Erzurum menşeli koyunların Londra’da açılacak Türk hesabına sterlin üzerinden 

ödeme yapılmak şartıyla Suriye’ye ihraç edilmesine müsaade etmiştir1412. Böylece 

havza ve çevresinde mevsim koşullarından dolayı yaşanan olumsuzluk sonrasında 

                                                           
1409 Doğu Üniversitesi…, 36. 
1410 Batu, a.g.e., 25-26, 28 
1411 TBMM TD. VIII/7, B. 4, (10.11.1947) 39. 
1412 Akşam, 5 Eylül 1948. 
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ithalatın döviz üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılmasıyla hem bu olumsuzluğun 

giderilmesi hem de ülke ekonomisine döviz kazandırılması amaçlanmıştır.    

Bununla beraber kuraklık, kış şartları, otlak, yem ve salgın hastalık gibi 

sorunların yanında hayvan üreticisinin önemli sorunlarından bir de “Sayım veya 

Ağnam Vergisi (Hayvan Vergisi)” adıyla hayvancılıkla uğraşanlardan alınan 

vergidir1413. Bu verginin 1946 yılında 23.372.000 lira iken 1947 yılında 25 milyon 

liraya ulaşması beklenmiştir1414. Adnan Menderes, konuyla alakalı 1949 yılındaki 

meclis konuşmasında hayvan vergisinin köylü üzerinde büyük bir yük olduğunu bu 

sebeple de ya ıslah edilmesi ya da kaldırılması gerektiğini belirtmiş ve kaldırıldığı 

takdirde hayvan üretiminin artacağını vurgulamıştır1415. Özellikle hayvan sayısına 

göre alınan bu vergi nedeniyle birçok hayvan üreticisi sürülerinin sayısını sabit 

tutmaya veya azaltmaya çalışmıştır. Bu durum da hayvancılığın gelişmemesindeki 

önemli sebeplerden biridir.   

Bu dönemdeki tüm olumsuzluklara rağmen havza genelindeki Van ve Bitlis 

vilayetleri hayvancılık için oldukça elverişli bir arazi yapısına sahiptir. Bu bağlamda 

Bitlis vilayetinde 100.000 dönüm arazi, 45.000 dönüm çayır, 600.000 dönüm mera ve 

50.000 dönüm yoncalık ile hayvancılık için uygun bir toprak yapısı bulunmaktadır. 

Bununla beraber arazi yapısı umumiyetle dağlık olup vadi ve ova sayısı oldukça azdır. 

Genel itibariyle koyun ve keçi diğer hayvan türlerine göre daha yaygın olup yetiştirilen 

bu hayvanlar Erzurum üzerinden İstanbul’a gönderilmiştir. Ayrıca hayvanlardan elde 

edilen yün, çadır ve kilim yapımında kullanılmıştır. Van’da ise 35.000 hektarlık alanda 

tarım yapılmakla beraber bu tarım faaliyetleri içerisinde hayvan yemi olan arpa da 

bulunmaktadır. Yine hayvan yemi için yıllık 40.000 ile 60.000 tonluk yonca ve 

korunga ekimi yapılmaktadır. Bununla beraber arazi yapısı bakımından büyük bir alanı 

çayır ve meralar kapladığından hayvancılık burada da en önemli geçim kaynaklarından 

biri olmuştur. Yaz aylarında sıcakların başlamasıyla beraber meralara çıkarılan 

hayvanlar ekim ayı başlarından itibaren dağlardan ovalara indirilmişlerdir. Van’da 

koyun cinsi olarak yalnızca Karaman ırkı bulunmakta ve bunlar da ak ve mor Karaman 

ırkından teşekkül etmektedir. Bunun yanında sığırlar umumiyetle Doğu Kırmızı 

                                                           
1413 Özer, Demokrat Parti’nin…, 84. 
1414 TBMM TD. VIII/8, B. 25, (28.12.1947) 544-545; TBMM TD. VIII/8, B. 23, (26.12.1947) S. Sayısı 

30[78]. 
1415 TBMM TD. VIII/16, B. 48, (21.2.1949) 298-306. 
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ırkından olup, az da olsa Orta Anadolu ve Bulgaristan muhacirleri ile gelmiş boz ırk 

melezlerine de rastlanmaktadır1416. Havza genelinde geniş otlak ve çayırlara sahip 

olunuşu, bölgede hayvancılığın gelişimini ve yaygın bir şekilde yapılmasını sağladığı 

gibi havzanın en önemli ekonomik kaynaklarından biri olmasını da sağlamıştır.   

Havza genelinde hayvan yetiştirmeye elverişli yerlerden biri de Erciş’in Zeylan 

bölgesidir. Ancak Ağrı İsyanı sonrasında bölge boşaltılmış daha sonra da 18 Haziran 

1947 yılında 5098 sayılı kanunun 12. maddesiyle Erciş’in Zeylan Bölgesi yasaklı 

bölge haline getirilerek1417 buradaki halk Batı’ya göç ettirilmiş ve böylece iskân 

uygulanmıştır. Bunun üzerine 1949 ve 1950 yıllarında Van Milletvekili Rüştü Oktar 

ve CHP Van İl İdare Kurulu, CHP Genel Sekreterliği vasıtasıyla Başbakanlık ve Genel 

Kurmay Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunmuştur1418. Yapılan görüşmeler 

sonrasında hükümet, bölgenin hududa yakın ve İran yolu ile gelip içerilere kadar 

sızabilecek her türlü eşhasın sığınmasına müsait geniş ve arızalı olması ve birçok 

vatandaşın kanı pahasına muzır kişilerden temizlenmiş bulunan mıntıkanın tekrar bu 

gibi zararlı eşhasa basamak vazifesi görmemesi için yasağın kaldırılamayacağını 

belirtmiştir1419. Ancak hükümet, kolluk kuvvetlerinin nezareti altında halkın 

hayvanlarının bu meralardan faydalanması için kolaylık gösterilerek1420 bölgedeki 

hayvancılığın ıslah ve üretimi için bir de müessese kurulmasının lüzumlu olduğu 

belirtilerek burada bir haranın açılmasına karar verilmiştir1421.  

Bunun üzerine Van Valiliği 1948 yılında Zeylan bölgesinde bir de inekhanenin 

kurulması yönünde Tarım Bakanlığına bir teklifte bulunmuştur. Bu teklif Tarım 

Bakanlığı tarafından olumlu karşılanarak bölgeye tetkik incelemeler için bir heyet 

gönderilmiştir1422. Heyet imcelemeler sonrasında bölgede açılacak inekhanenin 

hayvancılığı geliştireceği yönünde müspet bir rapor hazırlayarak gerekli mercilere 

sunmuştur1423. Bölgede kurulacak tüm tesisler “Doğu Hayvancılık Kurumu” 

çerçevesinde birleştirilmiş ve ilk etapta Maliye Bakanlığının 1949 yılı bütçesinde yer 

                                                           
1416 Batu, a.g.e., 97, 164-165. 
1417 BCA. 30.18.1.2.119.49.14; TBMM TD. VIII/6, B. 75, (18.6.1947) 416. 
1418 BCA. 490.1.193.764.2. 
1419 BCA. 30.18.1.2.119.49.14. 
1420 BCA. 30.18.1.2.116.29.13. 
1421 BCA. 490.1.193.764.2. 
1422 Van Sesi, 2 Ekim 1948. 
1423 Van Sesi, 20 Ekim 1948. 
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alan “Doğu Anadolu ve Edirne İli Kalkınma Giderleri” bölümündeki ödenekten Tarım 

Bakanlığına ayrılmış olan 1.100.000 liradan 300.000 liranın verilmesi Bakanlar 

Kurulunca 13 Haziran 1949 yılında onaylanmıştır1424. Buna ek olarak 29 Haziran 1949 

yılında da “Doğu Anadolu ve Edirne İli Kalkınma Giderleri” bölümüne ait ödenekten 

250.000 lira Elazığ’da kurulması planlanan aşı ve serum istihsal müessesesi ile Van 

bölge laboratuvarının inşaatı için ayrılmıştır1425. Havza genelindeki hayvancılığı son 

derece olumlu etkileyecek olan haranın özellikle Zeylan yasaklı bölgesinde açılmasına 

karar verilmesi, daha sonraki dönemlerde yasağın kalkması yönünde de önemli bir 

gelişmedir.  

Bunun yanı sıra bölgedeki hayvanatın yasaklı bölgede otlatılması1426 ve kış 

mevsiminin yaklaşmasından dolayı bölgedeki otları biçmek ve taşımak için halka izin 

verilmiştir1427. Ayrıca halkın güvenliğini sağlamak için de Jandarma ekipleri 

görevlendirilmiştir1428. Böylece bölgedeki iskân yasağı devam etse dahi otlakların 

açılmasıyla yasak belli oranda azaltılmış ve Zeylan yasaklı bölgesinden kış aylarında 

da istifade edilmeye çalışılmıştır. 

Özellikle Doğu Anadolu ve havza genelindeki hayvancılıkta yaşanan 

sıkıntıların giderilmesi bağlamında Tarım Bakanı Cavit Oral 25 Nisan 1949 yılında 

mecliste yaptığı konuşmasındaki1429 “Bilhassa Şark’ta hayvancılığın mütekâsif olması 

bakımından oraya çok fazla ehemmiyet vermekteyiz. Bunun içindir ki, geçen sene 

Şark’ta 9 veteriner vardı, buna 27 veteriner ilâve ettim; 24 sağlık memuru vardı, buna 

da 40 sağlık memuru ilâve ettim. Bu sene de yine Şarka 20 veteriner ve 25 sağlık 

memuru vereceğiz. Bu suretle Şark’ta veteriner ve sağlık memuru adedi şimdiye kadar 

olduğundan çok fazla olacak ve bunları 19 ekip halinde seyyar vasıtalarla Şark 

vilâyetlerimizde de mütemadiyen dolaştıracağız.” sözleriyle hükümetin meseleye ne 

denli önem verdiğini belirtmeye çalışmıştır. Bu dönemdeki atamalarla beraber 

veteriner sayısı 56’ya memur sayısı ise 89’a ulaşmıştır.  

                                                           
1424 BCA. 30.18.1.2.119.49.14.2. 
1425 BCA. 30.18.1.2.119.50.8. 
1426 BCA. 30.18.1.2.120.66.12; BCA. 30.18.1.2.119.35.8. 
1427 BCA. 30.18.1.2.120.66.11. 
1428 BCA. 30.18.1.2.119.37.6. 
1429 TBMM TD. VIII/18, B. 75, (25.4.1949) 602. 
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Konuşmasının devamında ise hayvan hastalıklarıyla mücadele bağlamında 

serum, aşı ve biyolojik madde istihsali arttırılarak 8 milyon dozdan 12 milyon doza 

ulaşıldığını belirtmiştir. Ayrıca ıslah çalışmalarına da önem verildiğini ve bu minvalde 

hara adedinin artırılacağını bildirmiştir1430.  

Bunun üzerine 1949 yılının Temmuz ayında Zeylan bölgesinde yapılacak olan 

haranın hazırlıklarına başlanmış ve projenin yapılması için bir mühendis bölgeye 

gönderilmiştir1431. Proje tamamlandıktan sonra inşaat işinin 700.000 liralık kısmı 

emaneten, 700.000 liralık kısmı da müteahhit tarafından yapılacak şekilde ihaleye 

çıkarılmıştır1432. İnşaat faaliyetlerine 1950 yılında başlanmış1433 ve bölge hayvanatının 

ıslah çalışmaları için Altındere Harasının inşaat çalışmalarına hız verilmiştir. Bununla 

beraber Doğu Anadolu’daki hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek için daha 

öncesinde ayrılan 250.000 lira ödeneğe ek olarak 1 milyon lira daha tahsis edilmiştir. 

Bu ödenekle Elazığ’daki aşı ve serum istihsal müessesesi ile Van bölge laboratuvarının 

inşaatına başlanmıştır1434. Böylece yapımına başlanan hara ile hayvan ırkının ıslahı ve 

çoğaltımı sağlanmaya çalışılırken bölge laboratuvarı ile de var olan hayvan sayısı 

korunmaya çalışılmıştır. 

Yine hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında 1950 yılı bütçe 

görüşmelerinde Van, Erzurum ve Diyarbakır vilayetlerinde birer hayvan hastanesinin 

açılmasına karar verilmiştir. Veteriner sağlık giderleri bağlamında bu iş için önceki yıl 

ayrılan ödenek 100.000 lira artırılarak 435.000 liraya çıkarılmıştır1435. Bu ödeneğe 

doğunun kalkınması için ayrılan tahsisattan da 70.000 lira eklenmiştir1436. Ayrıca ülke 

genelinde ıslah edilen damızlıkların çoğu bakımsızlık yüzünden ziyan olduğundan 

boğa bakım istasyonlarının kurulmasına ve bu doğrultuda da Van’da bir boğa bakım 

tesisinin inşasına karar verilmiştir. Bu suretle boğa bakım tesislerinin kurulumu için 

150.000 lira ödenek ayrılmıştır1437. Özellikle ıslah konusunda yapılan faaliyetlerin 

                                                           
1430 TBMM TD. VIII/18, B. 75, (25.4.1949) 602. 
1431 Cumhuriyet, 21 Kasım 1949; Van Sesi, 18 Temmuz 1949. 
1432 Van Sesi, 14 Aralık 1949. 
1433 Van Sesi, 23 Şubat 1950. 
1434 BCA. 30.18.1.2.119.50.8; Ayın Tarihi, S. 198, Mayıs 1950, 45.  
1435 TBMM TD. VIII/24, B. 45, (13.2.1950) S. Sayısı 170[78, 480]. 
1436 TBMM TD. IX/5, B. 45, (19.2.1951) S. Sayısı 50[365]. 
1437 TBMM TD. VIII/24, B. 45, (13.2.1950) S. Sayısı 170[452-453]. 
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korunmaya çalışılması ve boğa bakım tesisinin açılması büyükbaş hayvancılığın 

gelişimine katkı sağlamıştır. 

1946-1950 yılları arasını kapsayan CHP iktidarı döneminde Doğu Anadolu 

bölgesinde ve havza genelinde hayvancılık alanında yatırımlar tek partili döneme göre 

arttırılmış ve bu doğrultuda özellikle Zeylan yasaklı bölgesinde haranın açılmasına 

karar verilmesi oldukça önemli bir gelişme olmuştur. Bunun yanında yıllardır ihmal 

edilen havzada veteriner sayısının arttırılması ve bölge laboratuvarının açılması 

yönünde adım atılması diğer olumlu gelişmelerdir. Ancak hayvancılıkla uğraşan köylü 

üzerinde önemli bir yük olan sayım vergisinin kaldırılmayışı, hayvan üretiminin 

istenilen düzeyde artmayışında önemli bir etken olmuştur. Buna havza genelinde 

yaşanan kış aylarının olumsuz şartları da eklenince CHP döneminde bu kadar geniş 

otlak ve çayırların bulunduğu havzada üretim belli oranda artış gösterse de yıllara göre 

önemli bir başarı elde edilememiştir.   

4.2.2. 1950-1960 Yılları Arasında Hayvancılık Alanında Yapılan Faaliyetler ve 

Harcamalar 

DP hükümetinin iktidara gelişiyle beraber tarımsal alanda olduğu gibi 

hayvancılık alanında da iktisadi gelişimi arttırabilmek için çalışmalara hız verilmiştir. 

Bu minvalde ilk iş olarak 1951 yılındaki bütçe görüşmelerinde Van, Diyarbakır, 

Erzurum ve Elazığ vilayetlerindeki hayvan hastaneleri için önceki yıla nazaran 

138.870 lira fazlasıyla 573.870 liralık bir ödenek ayrılmıştır. Ayrıca yine aynı illerde 

kurulması planlanan laboratuvarlar için 363.005 lira, ülke geneli sığır ıslah, yetiştirme 

ve kurumları için 246.000 lira ödenek ayrılmıştır1438. Bunun yanı sıra 1951 yılında 

710.000 lira sarf edilerek Altındere Harasının bir kısmı da tamamlanmıştır1439. 

Böylece Altındere Harasının kısa sürede hizmete açılması havzadaki hayvan ıslahını 

üretimi yönündeki çalışmalarının gelişmesine katkı sağlamıştır.  

DP’nin iktidara gelişinden sonra doğuda bir üniversite kurma çalışmaları 

yeniden başlamış1440 ve bu doğrultuda akademisyenlerden oluşan bir komisyon 

kurularak bölgede tetkik incelemelerde bulunulmuştur. Heyetin, havza genelinde 

                                                           
1438 TBMM TD. IX/5, B. 45, (19.2.1951) S. Sayısı 50[364-365, 370, 383]. 
1439 TBMM TD. IX/5, B. 45, (19.2.1951) S. Sayısı 50[369]. 
1440 Cumhuriyet, 4 Ağustos 1951. 
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yapmış olduğu incelemeler bir rapor halinde gerekli mercilere sunulmuştur. Bu rapora 

göre; havza genelindeki hayvancılık Türkiye’nin diğer bölgelerine göre daha geri 

durumda olup bu geri kalmışlığın sebepleri arasında bölgedeki hayvanların ıslah 

edilmemiş olması ve hayvanların meralara götürülerek otlatılması gösterilmiştir.  

Ayrıca yazın meralara götürülen hayvanların uzun bir yol kat ederek bu dönemde 

aldıkları gıdaları yolda sarf ettiklerinden, bu gıdalardan faydalanılamadığı 

belirtilmiştir. Bununla beraber doğuda hayvancılığın gelişmesi için ilk olarak ziraatın 

gelişmesi ve çiftçinin hayvan sahibi yapılması ve bölgedeki yem sorunun giderilmesi 

gerektiğini vurgulanmıştır. Ayrıca bölgenin ve havzanın bulunduğu konum 

bakımından hayvancılığın yayılması ve gelişmesi için müsait bir noktada olsa da yol 

şebekesi bakımından oldukça sınırlı olduğu belirtilmiştir. Ancak yine de yetiştirilen 

hayvanlar ülkenin kuzeyine, batısına, güney kısmında bulunan iskelelere ve hudut 

kapılarına sevk edilmekte ve her yıl bölgeye bu suretle önemli bir gelir sağlanmakta 

olduğu bildirilmiştir1441. Komisyonun bu değerlendirmesi bölge ve havza için 

hayvancılığın ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  

Havzanın hayvancılıkta geri kalmışlığının bir diğer sorunu da bulaşıcı hayvan 

hastalıkları olmuştur. Özellikle bu dönemde Bitlis’te ortaya çıkan 31 çeşit bakteri, 

virüs ve parazit gibi hayvan hastalıkları hayvancılığı olumsuz yönde etkilemişse de 

mahalli veterinerler tarafından serum, aşı ve ilaçlarla yerinde müdahale edilerek 

hastalığın daha çok yayılması engellenmeye çalışılmıştır. Ayrıca koruma mahiyetinde 

de şarbon aşısı hayvanlara tatbik edilmiştir. Fakat kurtarılamayacak durumda olan 

hayvanlar itlaf edilerek bütçenin tanzim ettiği bedel hayvan sahibine ödenmiştir. 

Bununla beraber Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir boğa bakım durağı inşası programa alınsa 

da bakım durağı için ayrılan yerin elverişli olmayışı ve bütçe yetersizliği sebebiyle 

1952 yılına ertelenmiştir. 1952 yılında boğa bakım durağı için Ahlat fidanlığından yer 

temininin sağlanması, Bakanlıktan da maddi destek alınarak tesisin yapılması 

planlanmıştır1442. Bu dönemde Bitlis’te özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele 

edilirken büyükbaş hayvancılığın gelişimi için de boğa bakım durağı çalışmalarının 

başlatılması hayvan üretiminin arttırılması yönünde önemli bir gelişme olmuştur. 

                                                           
1441 Doğu Üniversitesi…, 37-38. 
1442 BCA. 30.1.0.0.117.737.6. 
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Bu dönemde Bitlis’e oranla Van’da daha çok hayvan sağlığı yönündeki 

kurumsal çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bu doğrultuda 1952 yılında Van’daki 

veteriner sağlık kurumları için 573.870 lira ödenek ayrılmış ve Van Hayvan 

Hastanesinin inşaat çalışmalarının tamamlanarak hizmete açılması öngörülmüştür1443. 

Ancak çalışmalar için tahsis edilen ödeneğin yetersiz gelmesi inşaat çalışmalarının 

bitirilememesine neden olmuş, bunun üzerine 1953 yılındaki bütçe görüşmelerinde 

yapım faaliyetleri için bir önceki yıla nazaran 50.000 lira fazlasıyla 623.870 lira 

ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğe daha sonra 50.000 lira ilave edilmiştir1444. Fakat 

ödenekler arttırılsa da çalışmalar istenilen seviyede bir türlü ilerlememiş ve 1953 

yılında da çalışmalar sonlandırılamamıştır.  

Bunun yanı sıra bu dönemde Van’daki çalışmaların bir kısmı da hayvansal et 

üretiminde yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede de Van Belediye Başkanının girişimleri 

sonrasında fenni bir mezbaha açılmasına karar verilmiş ve bu iş için 110.877 lira tahsis 

edilmiştir1445. Aynı dönemde Erciş’te de 26.000 lira sarf edilerek küçük tipte bir 

mezbahanın inşaatı tamamlanmıştır1446. Böylece vilayet genelindeki vatandaşlara daha 

kolay ve sağlıklı et imkânı sunulmaya çalışılmıştır.  

1953 yılında Bitlis’te ise özellikle hayvan ıslahı ve bulaşıcı hastalıklarla 

mücadele edilmiştir. Bu suretle 1952 yılında yapılması planlanan boğa bakım durağı 

1953 yılına sarkmış ve fidanlık olarak düşünülen 800 dekar arazi Tarım Bakanlığına 

ait olmak üzere Bitlis İl Veteriner Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ayrıca Tarım 

Bakanlığıyla temasa geçilerek boğa bakım durağı için 15.000 lira yardım da temin 

edilmiştir. Bu yardım ile bir taraftan inşaat yürütülmüş bir taraftan da getirilecek 

damızlık hayvanata yedirilecek ve aynı zamanda hayvan sahiplerine dağıtılacak olan 

yonca 200 dekar araziye ekilmiştir. Bununla beraber il genelinde bulaşıcı hayvan 

hastalıklarına karşı mücadele edilmiş ve bu doğrultuda kelebek hastalığına karşı 

25.000, akciğer kıl kurduna karşı 70.000, mide ve bağırsak kıl kurduna karşı 70.000 

ve uyuz hastalığına karşı 10.000 hayvana ilaç verilmiştir. Ayrıca yine 1953 yılında 

bulaşıcı hastalıklara karşı köy bütçeleri ile Bakanlık yardımıyla elde edilen gelir ile 

Ahlat, Adilcevaz, Reşadiye ve Hizan gibi yerlerde sabit hayvan banyolukları 

                                                           
1443 TBMM TD. IX/13, B. 42, (20.2.1952) S. Sayısı 50[265, 358, 376]. 
1444 TBMM TD. IX/20, B. 44, (16.2.1953) S. Sayısı 108[239-240, 371, 386]. 
1445 Van Sesi, 28 Ocak 1953. 
1446 Van Sesi, 29 Ocak 1953. 
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yapılmıştır1447. Bu çalışmalar doğrultusunda vilayet genelindeki hem hayvan sayısı 

arttırılmaya hem de mevcut sayı korunmaya çalışılmıştır. 

Özellikle 1954 yılında Bitlis vilayetinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele 

kapsamında Valinin Başkanlığında koordineli tarım çalışmaları yürütülmüş ve bu 

doğrultuda 28 Aralık 1953 yılında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya 

Ziraat, Veteriner, Orman ve Ziraat Bankası müdürleri katılmış ve il bazında neler 

yapılması gerektiği konusunda görüş alış-verişinde bulunulmuştur. Bunun üzerine 

hayvan sahiplerinin sık sık ziyaret edilmesi, hayvanlarıyla ilgili bir hastalığın olup 

olmadığın sorulması, eğer var ise Veteriner Müdürlüğüne haber verilmesi, kışın erken 

başlamasından dolayı yem sıkıntısı yaşanabileceği ve bu nedenle de yem tedarik 

edilmesi kararlaştırılmıştır1448. Hayvancılık konusunda alınan bu önlemler ile 

oluşabilecek sorunlar başlamadan halledilmeye çalışılmıştır. 

Bu dönemde yine bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında önemli 

bir işlev yürüten sağlık kuruluşları konusunda çalışmalar yürütülmüş ve bu surette 

1954 yılında Van, Diyarbakır ve Erzurum’da daha önce inşasına başlanan bölge 

laboratuvarları tamamlanma aşamasına getirilmiş ve laboratuvarların hizmetli 

ihtiyacının karşılanması için de 6.900 lira ödenek ayrılmıştır1449. 1955 yılında ise inşası 

uzun bir süre devam eden Van Hayvan Hastanesi tamamlanarak hizmete açılmıştır1450. 

Ayrıca bu dönemde hayvan neslinin iyi yetiştirilmesi maksadıyla da Erciş Harasına 

bağlı bir hayvan sağlık memuru yetiştirme mektebi açılması gündeme gelmiştir1451. Bu 

gelişme bölge halkı tarafından oldukça olumlu karşılanırken, hayvan hastanesinin 

açılmasıyla havza için önemli bir müessese hizmete girmiş ve böylece havzadaki 

hayvancılığın gelişimi için önemli bir adım tamamlanmıştır. 

Bununla beraber 1956 yılında kış mevsiminde yaşanan olumsuz hava şartları 

havza genelindeki vilayetlerinde hayvansal üretimi olumsuz yönde etkilemiş ve birçok 

hayvanın telef olmasına neden olmuştur. Özellikle kış mevsiminin uzun sürmesi Van 

ve Bitlis’te yem sıkıntısı yaşanmasına sebep olduğu gibi tedarik edilen yemler de 

ihtiyacı karşılamamıştır. Bu durum karşısında bazı ilçelerde hayvanlar farklı yerlere 

                                                           
1447 Yeşil Bitlis, 23 Ocak 1953. 
1448 Yeşil Bitlis, 27 Ocak 1954; Van sesi, 4 Mart 1954. 
1449 TBMM ZC. IX/28, İ. 45, (18.2.1954) S. Sayısı 109[267]. 
1450 TBMM ZC. X/5, İ. 42, (18.2.1955) S. Sayısı 183[356]. 
1451 Van Sesi, 31 Aralık 1955. 



299 
 

gönderilmiştir. Hatta Bitlis’te ordu birliklerinin halka yardım etmesi dahi 

istenmiştir1452. Yaşanan bu gelişmeler ister istemez bölgedeki bulaşıcı hastalıkları ve 

buna bağlı olarak da hayvan telef riskini arttırmıştır. 

Yine bu dönemde hayvancılık sorunlarının yanında özellikle hayvan ıslahıyla 

ilgili çalışmalar da yürütülmüştür. Bu doğrultuda Van vilayeti genelinde merinos suni 

tohumlama istasyonlarının açılmasına karar verilmiş ve vilayet zirai koordine komitesi 

tarafından mevzu üzerinde çalışmalar başlatılmıştır1453. Havzadaki ıslah çalışmalarının 

önemli bir merkezi olan Altındere Harasının 1957 yılında başka bir yere nakledileceği 

yönünde haberler çıkmışsa da daha sonra haberin asılsız olduğu ve Altındere Harasının 

başka bir yere nakledilmeyeceği anlaşılmıştır1454. Ayrıca 1958 yılında Altındere 

Harasında bölgedeki merinos koyunlarını ıslahı için çalışmalar da yürütülmüştür1455. 

Bununla beraber bu çalışmaların yanı sıra 1958 yılında Ziraat Bankası, havza 

genelinde yetiştirilen merinos ve Karaman koyunlarının ıslah ve çoğaltılması için 

verilen kredi miktarlarını arttırmıştır. Islah için kuzu başına 3 yıl vade ile 40 lira, 

çoğaltma için ise kuzu başına 50 lira kredi verilmesi kararlaştırılmıştır1456. Böylece 

halkın sürülerini çoğaltması veya ıslahı için ekonomik destek sağlanmaya çalışılmıştır. 

1958 yılında ıslah çalışmalarının yanında havzada yaşanan önemli sorunlardan 

biri de salgın hayvan hastalıkları olmuştur. Özellikle Van ve Bitlis’te bu dönemde 

salgın hastalık tavuklarda baş göstermiş ve kısa sürede 1.000’e yakın tavuk telef 

olmuştur. Bunun üzerine Veteriner Müdürlüğü tarafından hastalığın önlenmesi için aşı 

uygulaması başlatılmıştır1457. Ancak Bitlis vilayetinde salgın hastalık tamamen 

sonlandırılamamış ve 1959 yılında yeniden baş göstermiştir. Bunun üzerine vilayetteki 

tüm tavuklar veteriner müdürlüğü tarafından ücretsiz aşılanmıştır1458. Bununla beraber 

1959 yılında salgın hastalıklar havzadaki diğer küçük ve büyükbaş hayvanlarda da 

önemli bir sorun teşkil etmiştir. Bilhassa Van’ın Gevaş ilçesindeki Tahmanis köyünde 

hayvanlar arasında şarbon hastalığı baş göstermiş ve veteriner hekimlerce aşı ve serum 

                                                           
1452 Yeşil Bitlis, 6 Nisan 1956; Van Sesi, 23 Mart 1956. 
1453 Van Sesi, 14 Ocak 1956. 
1454 Van Postası, 14 Ağustos 1957. 
1455 İkinisan, 24 Temmuz 1958; Dideban, 2 Ağustos 1958. 
1456 Bitlis, 4 Temmuz 1958. 
1457 Yeşil Bitlis, 17 Nisan 1958; Dideban, 28 Nisan 1958; Van Postası, 12 Mayıs 1958; Van Sesi, 1 

Ağustos 1958. 
1458 Dideban, 6 Mayıs 1959; Yeşil Bitlis, 6 Mayıs 1959. 
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tatbik edilerek hastalığın önü alınmaya çalışılmıştır1459. Ancak kısa sürede yayılan bu 

hastalık yüzünden birçok hayvan telef olmuştur1460. Daha sonra Van bölge 

laboratuvarlarında yapılan inceleme sonrasında hastalığın şarbon değil şap olduğu 

tespit edilmiş ve bu doğrultuda veterinerlerce mahallinde bütün tedbirler alınmaya 

çalışılmıştır1461. Bununla beraber bu dönemde kuzu ve toklulara musallat olan kılkurdu 

(stnorjilos) hastalığına karşı mücadele yürütülmüş, merkez, kaza ve köylerde aşı 

tatbiki gerçekleştirilmiş ve halk, veterinerler tarafından da mücadele yöntemleri 

konusunda bilgilendirilmiştir1462. Ayrıca Van’da görülen şap hastalığının Bitlis, Ahlat 

ve Adilcevaz’da da görülmesi üzerine gerekli tedbirler alınmaya çalışılmıştır1463. 

Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen havza genelinde oldukça özellikle de kümes 

hayvanlarında büyük oranda hayvan telef olmuştur. Bu durum havzadaki hayvan 

üretimini etkilediği gibi yumurta, süt ve peynir vb. hayvansal ürünlerde fiyat artışlarına 

neden olmuştur. 

Bilhassa 1959 yılında ıslah çalışmalarına havza genelinde oldukça önem 

verilmiş ve bu minvalde Altındere Harasında yetiştirilmiş olup haradaki hayvan 

besleme sayısını aşan hayvanlar bölge halkına satışa sunulmuştur1464. Bu durum 

haradaki üretimin verimliliğini ve bölge hayvancılığı için haranın ne denli önemli 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Bunun yanı sıra ıslah çalışmaları bağlamında 1959 yılında Türkiye Yapağı ve 

Tiftik A.Ş. (TYTAŞ) tarafından hem özel teşebbüsle hem de devlet eliyle her iki 

vilayette de ikişer adet suni tohumlama istasyonu açılmıştır. Bu suretle ilki Van 

merkeze bağlı Ablanganis (Ablangaz) köyünde TYTAŞ ile Kinyas Kartal ortaklığıyla 

açılmış olup kasım ayına kadar 1.765 koyuna suni tohumlama yöntemi uygulanmıştır. 

İkinci istasyon ise Erçek nahiye merkezinde açılmışsa da merinos koyunlarının 

domuza benzetilmesi ve suni tohumlama yöntemiyle elde edilecek yavruların 

kurbanlık olmayacağı yönündeki olumsuz propaganda yüzünden faaliyet 

gösteremediğinden kapatılmıştır1465. Bitlis’te de TYTAŞ ile Paşa Barut (Bitlis DP İl 

                                                           
1459 İkinisan, 1 Ağustos 1959. 
1460 İkinisan, 4 Ağustos 1959. 
1461 İkinisan, 6 Ağustos 1959. 
1462 İkinisan, 25 Kasım 1959. 
1463 Van Sesi, 22 Ağustos 1959. 
1464 Van Postası, 22 Ağustos 1959. 
1465 İkinisan, 25 Kasım 1959; Özer, Demokrat Parti’nin…, 280. 



301 
 

Başkanı) ortaklığında 165.000 lira karşılığında 1.000 koyun satın alınarak Norşin 

nahiyesinde iki modern ağıl inşa ettirilmiştir1466. Ağıllar suni tohumlama istasyonu 

olarak kullanılmış1467 ve bu iş için Diyarbakır’dan 6 merinos koçu getirilmiştir1468. 

Burada da merinos koyunlarının domuza benzetilmesi ve bu sebeple haram olduğu 

yönünde söylentiler çıkması1469 suni tohumlama çalışmalarını bir nebze olsa da 

olumsuz etkilemiştir1470. Havzada Altındere Harasının kurulmasıyla ıslah çalışmaları 

bir nebze olsun giderilmişse de özellikle küçükbaş hayvan için son derece önemli olan 

bu istasyonların hurafeler yüzünden işlemez hale getirilmesi ve neticesinde 

kapatılması havza genelinde hayvan üretimini olumsuz yönde etkilemiştir.  

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen hükümet bu dönemde hayvancılıkla 

uğraşan bölgelerin ekonomik gelişimi için elzem olan hayvan yemi konusunda önemli 

bir girişimde bulunarak iktisadi devlet teşekküllerinden olan Yem Sanayi Şirketinin 

sermayesini 5 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarmıştır. Ayrıca hayvancılıkla 

uğraşılan bölgelerde hayvan yemi sanayii tesisleri kurulması yönünde karar almıştır. 

Van, hayvancılıkla iştigal edilen bir bölge ve fabrikanın kurulması için müsait bir yer 

olması sebebiyle bu karara dâhil edilmiştir1471. Bu durum bölgede büyük bir 

memnuniyetle karşılanmış ve tesisin tamamlanmasının bölge ve havzadaki 

hayvancılığın gelişimi için daha uygun bir ortam oluşturacağı muhakkaktır. 

Yine DP hükümeti yurt genelindeki tarım ve hayvancılığın gelişimi için 10 

yıllık bir program hazırlanmış1472 ve program dâhilinde ülke 9 tarım bölgesine 

ayrılmıştır. Bu surette havza içerisinde bulunan Bitlis vilayeti 8. bölgede, Van vilayeti 

ise 9. bölgede yer almıştır. Van’ın yer aldığı 9. bölgede hayvancılığın ön plana 

alınması, bilhassa büyükbaş (sığır) bölgesi olarak ayrılması, yem sanayinin kurulması, 

hayvan nesillerinin ıslahı ve tarla ziraatı yapılan yerlerde nöbetleşme sisteminin tatbik 

edilmesi; Bitlis’in yer aldığı 8. bölgede ise yüksek yerlerde hayvancılığın, diğer 

yerlerde de tarla ziraatının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır1473. Böylece ülke 

                                                           
1466 Kalkınan Tatvan, 1 Ekim 1959. 
1467 Kalkınan Tatvan, 10 Kasım 1959. 
1468 Kalkınan Tatvan, 19 Kasım 1959. 
1469 Kalkınan Tatvan, 19 Aralık 1959. 
1470 Bitlis, 11 Şubat 1960. 
1471 Cumhuriyet, 13 Mayıs 1959; Van Sesi, 2 Eylül 1959; İkinisan, 2 Eylül 1959. 
1472 Cumhuriyet, 27 Mart 1959. 
1473 Van Postası, 6 Nisan 1959; Yeşil Bitlis, 18 Eylül 1959. 
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genelinde planlı ve programlı bir tarım ve hayvancılık sistemine geçiş yapılırken 

bilhassa havza genelinde tarımdan ziyade hayvancılığa ağırlık verilmiştir.  

1960 yılında ise Van’daki tarım ve hayvancılığın kalkınması ve ihtiyaçların 

giderilmesi mevzusunda Valinin Başkanlığında bir toplantı tertip edilmiştir. Bu 

toplantıda bölge hayvancılığı önemle üzerinde durulan konular arasında yer alarak 

Van’ın, hayvancılığın geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğu ve suni 

tohumlama yönteminin geniş alanlara yayılması gerektiği vurgulanmıştır1474. Daha 

sonra valinin başkanlığında bir heyet oluşturularak Ankara’ya gidilmiş ve gerekli 

mercilerle görüşerek vilayetin ihtiyaçları dile getirilmiştir. Heyetin Ankara’da yaptığı 

görüşmeler sonrasında eğitim, sağlık, bayındırlık ve ziraat konularında bazı yardımlar 

sağlanmıştır. Hayvancılık konusunda daha önce verilen 2 ton yonca tohumuna ilaveten 

yarım ton hayvan pancarı, 2 ton yonca ve 3 ton da korunga tohumu temin edilmiştir1475. 

Ayrıca 1960 yılı Ziraat Vekâletinin bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Van 

Milletvekili Ferit Melen, doğu vilayetlerinde hayvancılığın geliştirilmesi için rasyonel 

kararlar alınması yönünde görüş belirtmiştir1476. Hem Ferit Melen’in hem de heyetin 

girişimleri sonrasında elde edilen bu yardımlar bölgede hayvancılığın gelişimi ve kış 

aylarındaki yem sıkıntısının giderilmesi konusunda oldukça önemlidir. 

1946-1960 yılları arasında Van ve Bitlis vilayetlerindeki hayvan üretimi 

aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir1477. 

Yıllar İller Koyun 
Kıl 

Keçisi 

Tiftik 

Keçisi 
Manda 

İnek/ 

Sığır 

İl Bazı 

Toplam 

Genel 

Toplam  

1946 
Van 818.850 155.749 1.014 10.681 93.381 1.079.675 

1.415.259 
Bitlis 141.489 127.308 11.713 2.342 49.732 332.584 

1947 
Van 814.230 157.456 1.001 10.722 94.987 1.078.396 

1.437.350 
Bitlis 157.803 136.277 11.764 2.346 50.764 358.954 

1948 
Van 795.464 168.657 893 9.811 104.187 1.079.012 

1.440.630 
Bitlis 158.979 137.271 11.902 2.377 51.089 361.618 

1949 
Van 797.456 159.443 982 10.944 107.616 1.076.441 

1.440.438 
Bitlis 157.375 141.411 9.676 2.584 52.951 363.997 

1950 
Van 770.729 156.167 1.149 13.284 105.399 1.046.728 

1.475.361 
Bitlis 176.641 177.938 15.342 2.218 56.494 428.633 

                                                           
1474 İkinisan, 8 Şubat 1960. 
1475 Van Postası, 15 Mart 1960; İkinisan, 15 Mart 1960. 
1476 İkinisan, 26 Ocak 1960. 
1477 Hayvanlar ve Hayvan Ürünleri İstatistiği 1945-1950, 38, 40, 93; Zirai Bünye ve İstihsal 1959-1960, 

122, 124, 126-127, 129; Zirai Bünye ve İstihsal 1954-1958, 59, 163; Zirai Bünye ve İstihsal 1958-1960, 

30, 82; Zirai Bünye ve İstihsal 1946-1953, 53, 155; Zirai Bünye ve İstihsal 1946-1954, 53, 157. 
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1951 
Van 580.618 135.547 1.001 11.783 92.913 821.862 

1.149.320 
Bitlis 136.669 131.204 11.860 2.111 45.584 327.458 

1952 
Van 820.875 179.297 1.020 15.270 124.610 1.141.072 

1.607.849 
Bitlis 199.023 185.849 16.410 2.878 62.617 466.777 

1953 
Van 887.760 231.075 1.239 15.258 127.360 1.262.692 

1.709.479 
Bitlis 225.441 136.517 17.528 3.107 64.194 446.787 

1954 
Van 891.103 246.232 1.601 16.296 128.922 1.284.154 

1.785.445 
Bitlis 226.146 188.876 17.956 3.130 65.183 501.291 

1955 
Van 890.660 227.313 -- 16.450 127.542 1.261.965 

1.770.784 
Bitlis 228.943 190.559 18.787 3.514 67.016 508.819 

1956 
Van 822.010 228.219 -- 15.681 137.693 1.203.603 

1.716.556 
Bitlis 228.967 194.922 18.849 3.498 66.717 512.953 

1957 
Van 917.297 228.825 250 17.118 129.190 1.292.680 

1.790.418 
Bitlis 218.613 184.870 18.768 3.575 71.912 497.738 

1958 
Van 967.679 198.719 417 19.626 135.054 1.321.495 

1.804.842 
Bitlis 222.568 168.472 14.829 3.600 73.878 483.347 

1959 
Van 1.054.874 204.998 -- 21.596 144.225 1.425.693 

1.989.118 
Bitlis 240.986 190.554 16.414 6.902 108.569 563.425 

1960 
Van 1.088.620 223.864 -- 22.629 152.494 1.487.607 

2.068.663 
Bitlis 247.542 190.348 16.930 6.811 119.425 581.056 

Tablo 87: 1946-1960 Yılları Arasında Van ve Bitlis Vilayetlerinde Hayvan Üretimi 

Tabloya göz atıldığında havza içerisinde yer alan Van ve Bitlis vilayetlerinde 

hayvancılığın yıllara göre düzenli bir şekilde olmasa da genel itibariyle artış 

gösterdiğini söylememiz mümkündür. Bununla beraber tüm yıllar dikkate alındığında 

Van ilinin Bitlis’e oranla hayvancılıkta daha gelişmiş olduğunu söylememiz 

mümkündür. Özellikle koyun, manda ve sığır hayvancılığında Van’ın üstünlüğü açık 

bir şekilde göze çarpmaktadır. Tiftik keçisinde ise bu durum tam tersine dönmekte ve 

Bitlis’in üstünlüğü öne çıkmaktadır. Kıl keçisinde ise Bitlis 1950 ve 1952 yıllarında 

önde iken geri kalan tüm yıllarda aradaki fark azalıp alçalsa da Van’ın önde olduğu 

görülmektedir. Hayvan sayısı bakımından havzadaki vilayetler arasında en büyük fark 

906.551 ile 1960 yılında, en az fark ise 494.404 ile 1951 yılı olduğu gözlenmektedir. 

Bunun yanı sıra havza genelinde hayvan sayısının en yüksek oran 2.068.663 ile 1960 

yılına, en düşük oran da 1.149.320 ile 1951 yılına aittir. Bunun yanı sıra Van’da 1946 

yılına göre 1960 yılında koyun üretimi 269.770, kıl keçisi üretimi 68.115, manda 

üretimi 11.948 ve sığır üretimi de 59.113 oranında artış göstermiştir. Bitlis’te ise 1946 

yılına göre 1960 yılında koyun üretimi 106.053, kıl keçisi üretimi 63.040, tiftik keçisi 

üretimi 5.217, manda üretimi 4.469 ve sığır üretimi de 69.693 oranında artış 

göstermiştir. Ayrıca havza genelinde toplam üretim 1946 yılan göre 1960 yılında 

653.404 oranında artmıştır. 
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DP hükümetinin iktidara gelişiyle beraber milli ekonomiyi yeniden 

güçlendirmek için tarımda olduğu gibi hayvancılık faaliyetlerine de oldukça önem 

verilmiş ve bu konuda çalışmalara süratle başlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan ilk 

çalışmalar havza genelinde çalışmalarına CHP döneminde başlanan Altındere 

Harasının tamamlanması olmuştur. Bu suretle havzada ıslah çalışmaları başlamıştır. 

Yine hem Van’da hem de Bitlis’te küçükbaş hayvancılık için suni tohumlama 

istasyonları ile boğa bakım durağı, aygır depoları gibi tesisler inşa edilmiştir. Bununla 

beraber havzada önemli bir noksanlık olan hayvan hastanesi ve bölge laboratuvarı gibi 

konulara önem verilerek kısa sürede bu eksiklikler giderilmiştir. Ayrıca özellikle bu 

dönemde bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla da etkin bir şekilde mücadele edilmeye 

çalışılmıştır. 

Genel itibariyle DP döneminde hayvan üretiminde olumlu bir artış yaşanmışsa 

da yapılan çalışmalar ve halkının % 90’ına yakın bir kesiminin tarım ve hayvancılıkla 

uğraştığı bir bölge göz önünde bulundurulduğunda hayvan üretiminin daha fazla 

olması beklenmektedir. Bu olumsuz durumun başlıca sebepleri arasında kış 

mevsiminin uzun ve sert olması nedeniyle yem sıkıntısının yaşanması, ıslah 

çalışmalarının yetersiz kalışı ve olumsuz propagandalardan etkilenmesi ile salgın 

hayvan hastalıkları gibi etkenler gösterilebilir. Yine de CHP hükümetlerine göre DP 

hükümetinin doğu bölgesindeki hayvancılığa bilhassa daha fazla önem vererek yatırım 

yaptığını söylememiz mümkündür. 
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5. BÖLÜM 

MADENCİLİK ve ENERJİ ALANINDA YAPILAN KAMU YATIRIMLARI 

VE HARCAMALARI 

5.1. Maden Alanında Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

Bir ülkenin en önemli servetlerinden birisi de hiç şüphesiz yer altı kaynakları 

yani madenleridir. Bu gibi yer altı servetlerin bir memlekette yoğun olarak bulunması 

o memleketin temel sanayisinin gelişimini de teşvik etmektedir1478. Yapılan 

araştırmalar sonrasında Van vilayetinde krom, kömür, sodyum tuzu, perlit, demir, 

kurşun, kükürt, çinko, bitüm ve altın gibi birçok maden tespit edilmiştir1479. Ancak bu 

madenlerin içerisinde bölge ve havza için en önemlisi kömür olmuştur. Öyle ki 

yakacak mevzusu bölgedeki illerin hayati ihtiyaçlarından biri konumundadır. Çünkü 

kış mevsiminin oldukça şiddetli ve uzun oluşu, ormanlık alanların yetersizliği 

yüzünden odun tedarik edilemeyişi ve hayvancılıktan elde edilen gübrenin toprak 

yerine yakacak olarak kullanılması1480 kömürün bölge ve havza için ne kadar önemli 

olduğunu göstermektedir. 

Cumhuriyet döneminde özellikle bölgedeki asayiş ve güvenlik meseleleri 

yüzünden 1930’lu yıllara kadar havza genelinde maden arama çalışmaları 

yürütülmemiştir. Bununla beraber 1935 yılına kadar böyle bir faaliyet yürütecek 

doğrudan bir kurumun olmayışı da çalışmaların yapılmayışında ayrı bir nedendir.  

14 Haziran 1935 yılında TBMM tarafından çıkarılan 2804 sayılı kanunla 

“Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü hakkında kanun lâyihası ve İktisad ve Bütçe 

encümenleri mazbataları” ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) 

kurulmuştur1481. MTA’nın kurulmasından iki ay sonra havzada ilk maden arama 

faaliyetleri gerçekleştirilebilmiştir.  

1935 yılının Ağustos ayında yapılan arama çalışmalarda Van’ın 105 km 

güneyinde, Başkale kazasının 25 km batısında ve Şatak (Çatak) Deresi’nin 25 km 

                                                           
1478 Arıkan, a.g.e., 47. 
1479 Van 1973 İl Yıllığı, 184. 
1480 Ulus, 25 Eylül 1946. 
1481 TBMM ZC. V/4, İ. 38, (14.6.1935) 210; T.C. Resmi Gazete, 22 Haziran 1935, No: 3035. 
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güneyinde yer alan Şahmanis köyü civarında kömür parçalarına rastlanmıştır. Bu 

kömür parçasının linyit olduğu tespit edildiği gibi kömürün kalınlık itibariyle üretime 

elverişli olduğu ve kalorisinin de 4500-5500 arasında olduğu tahmin edilmiştir. Ayrıca 

mevcut rezervin tespiti için detaylı inceleme yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Bununla beraber raporda; işletmenin açılması durumunda buradan üretilecek kömürün 

bir tonluk maliyetinin nakliyat da dâhil 10 liraya mal edileceği ve üretim ile tüketim 

merkezinin Van olacağı belirtilmiştir. Ayrıca hali hazırda yakacak ihtiyacının odunla 

karşılandığı ve bunun da kilosunun 2-3 liraya tekâmül ettiği bildirilmiştir. Bu durumda 

çıkarılacak kömürün vilayette yaygın olarak kullanılacağı ve yıllık 2.000 ile 2.500 ton 

arasında tüketin gerçekleşebileceği tahmin edilmiştir1482. Bilhassa havzada yaşanan 

yakacak sıkıntısının giderilmesi bağlamında böyle bir üretimin gerçekleşmesi 

durumda Van başta olmak üzere havza ve çevre vilayetlerin faydalanması açısından 

son derece elzem bir durumdu.  

Yapılan bu incelemenin ardından Van’da ikamet eden Mehmet Çilingir, 

Şahmanis’te bulunan kömür ocaklarının işletilmesine talip olmuş ve kendisine iki 

seneliğine Şahmanis linyit ocaklarının işletmesi için müsaade verilmiştir. İşletmeye 

müsaade alan Mehmet Çilingir, çalışmalara bir ustabaşı ve 10 amele ile başlamış ve 

1936 yılında Van’a iki kamyon yükü kömür göndermeye muvaffak olmuştur. Ayrıca 

elde edilen kömürlerin daha rahat sevk edilebilmesi için güzergâh yolunu kamyon ve 

otomobil geçişine uygun hale getirmiştir1483. Böylece işletmenin özel de olsa açılması 

ve kömür üretiminin az da olsa gerçekleştirilerek halkın istifadesine sunulması vilayet 

için önemli bir gelişme olmuştur. 

1937 yılında MTA tarafından Van vilayetindeki Şahmanis linyit kömürünün 

yeniden araştırılması için Haziran ayında jeolog John H. Maxson görevlendirilmiştir. 

Mr. John, bölgede yaptığı tetkikler sonrasında; mevcut kömür miktarının tespit 

edilebilmesi için araştırma kuyuları veya sondaj yapılması gerektiğini, bununla 

beraber mevcut şekiller ve tabakalar dikkate alındığında mevcut kömürün bir km 

mesafe boyunda olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca linyit kömürünün kalite bakımından 

                                                           
1482 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/3-26 1451-13; Kazım Akyel, Van Vilayeti’nin 

Şatak Kazası’nın Şahmanis Köyü’ndeki Linyit Kömürü Hakkındaki İstikşaf Raporu, Ankara, 1935, 1, 3-

4.  
1483 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/3-26 1451-13; John H. Maxson, Şahmanis’te 

Kömür Deposu, Ankara, 1937, 1. 
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iyi olduğunu ve mevcut durumda Van’da kullanılmak üzere kömür işletmesinden 

yararlanılması gerektiğini vurgulamıştır. Bunun yanında bölgedeki özel işletmenin 

kullandığı metotların ilkel olduğu, 2.500 m irtifaya sahip olduğundan dolayı yaz 

mevsiminin oldukça kısa sürdüğü ve bunların neticesinde çalışma döneminde elde 

edilen kömür miktarının oldukça az olduğunu bildirilmiştir. Mr. John, bölgede 

muhtemel bir işletme açılması konusunda ise bulunan kömür miktarının az olduğunu, 

kuyu açarak kömürün çıkarılması ve sonrasında kuyunun tekrar kapatılma işleminin 

ve nakliye, yevmiye gibi masrafların da eklenmesiyle elde edilecek kömürün pahalıya 

mal olacağını vurgulamıştır1484. Mr. John, yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında 

bu dönemde bölgede bir devlet yatırımı gerçekleşmemiş ve özel teşebbüse ait olan 

işletme varlığını devam ettirmiştir.  

Özellikle II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber devlet gelirlerinin büyük 

bir kısmının savunma ekonomisine ayrılması ve ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılar 

sonrasındaki bu durum ülke genelindeki yatırımların ister istemez azalmasına neden 

olmuştur. Ancak bu dönemde havzada bulunan Şahmanis linyitlerinin işletilmesi 

devlet eliyle yürütülmeyip özel teşebbüs eliyle işletilmekteydi. Bu suretle işletmede 

yürütülen çalışmalarının çok fazla aksamaması gerekmekteyse de dünyada savaşın 

başlamasıyla beraber tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de maden fiyatlarında artış 

yaşanmasına neden olmuştur1485. Bununla beraber Türkiye’deki iş gücünün büyük bir 

kısmının silahaltında olması hem üretimin azalmasına hem tüketimin artmasına hem 

de alım gücünün azalmasına sebep olmuştur. Tüm bu yaşananların sonucu olarak 

havzadaki alım gücü azaldığı gibi linyit üretimi de ister istemez azalmıştır. Bu nedenle 

savaş döneminde kömür işletmesinden istenilen ölçüde faydalanılamamıştır.  

Savaşın son dönemlerinde MTA, Şahmanis linyit kömür madenlerinin tetkiki 

için bölgeye 1944 yılında uzmanlardan oluşan bir heyet göndermiştir. Uzmanlar 

tarafından yapılan incelemeler sonrasında buradaki linyit kömürünün orta kalitede 

olduğunu, yıllık 2.500 ton tüketimin gerçekleştiği ve yol güzergâhının kış aylarında 

uygun olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle burada bir devlet teşekkülü kurulmasının 

uygun olmayacağı bildirilerek bölgedeki maden işletmesinin halktan birilerine 

                                                           
1484 Maxson, Şahmanis’te Kömür Deposu…, 1-4. 
1485 “1939 Dünya Madenciliği ve Avrupa Harbi”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 19, 1940, 176-177; 

Aydemir, İkinci Adam…, II, 73; Timur, Türkiye’de Çok Partili…, 10. 
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verilmesi yönünde tavsiyede bulunmuşlardır. Bu doğrultuda yapılan müracaatlar 

incelenmiş ve havza ahalisinden Mehmet Çilingir ve ortağına 16 Şubat 1945 yılından 

başlamak üzere beş yıllığına Şahmanis’teki linyit kömürünü işletmesi için müsaade 

verilmiştir1486. Böylece bu dönemde de uzmanlar tarafından yapılan incelemeler 

sonrasındaki raporlar doğrultusunda havzada kömür işletmesi için doğrudan bir devlet 

yatırımı gerçekleşmemiştir.  

CHP döneminde kömür ocaklarının doğrudan devlet eliyle işletilmemesinin 

nedenleri arasında kurulacak işletmenin özellikle kış aylarında aktif çalışılamayacak 

olması, rezervler miktarının işletme kurulması için az olduğuna inanılması ve elde 

edilecek linyit kömürünün şehir merkezine taşınma mevzusu yer almaktadır. Havza 

genelinde varlığı uzun zamandan beri bilinen ve az da olsa kullanılan Şahmanis linyit 

kömürü CHP iktidarı döneminde hep özel sektör tarafından işletilmiştir. Bu durum ise 

kömür ocaklarından istenilen verimin bir türlü alınamamasına ve başta Van olmak 

üzere havzadaki kömür ihtiyacının giderilememesine neden olmuştur. Bu suretle tek 

partili CHP iktidarı döneminde havza genelindeki madencilik alanında istenilen başarı 

elde edilememiştir.  

5.1.1. 1946-1950 Yılları Arasında Şahmanis Linyit İşletmesi’nde Yapılan 

Faaliyetler ve Harcamalar 

1945 yılında II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle beraber ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik koşullar, bu dönemdeki hükümetlerin batılı devletlerle ister 

istemez daha yakın ekonomik ilişkiler kurmasına neden olmuştur1487. Bu konuda 

dönemin Maliye Bakanı Nurullah Esat Sümer, maden ve diğer sahalardaki çalışmalar 

için ilk etapta makine, tesisat, levazım ve diğer vasıtalar için 300 milyon liraya ihtiyaç 

duyulduğunu belirterek, imkânlar dâhilinde bu işin birkaç yıl zarfında 

gerçekleştirmeye çalışacaklarını vurgulamıştır. Ayrıca bu işler için ülkenin döviz ve 

altın kaynaklarını kullanacaklarını ve imkân hâsıl olduğu takdirde de makul şartlarla 

vadeli dış kredilerinden geniş ölçüde yararlanacaklarını bildirmiştir. Bununla beraber 

1946 yılında MTA’nın çalışmaları için 6.013.487 liralık bir yardım yapılması da 

                                                           
1486 Abdulaziz Kardaş, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Van’da Madencilik Çalışmaları 1900-1980, Ankara, 

2017, 52. 
1487 Karpat, Kısa Türkiye Tarihi…, 165; Füsun Soykan-Mustafa Mutluer, “Türkiye’de Madencilik ve 

Maden Yataklarının Coğrafi Dağılışı”, Ege Coğrafya Dergisi, 8, 1, 1996, 40. 
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kararlaştırılmıştır1488. Böylece tüm dünyayı etkileyen savaş sonrasında yeniden 

madencilik alanında çalışmalara ağırlık verilmiştir.   

Bilhassa 1946 yılında maden aramaları ve çalışmaları için ayrılan yardım 

miktarı 1947 yılında % 45 oranında azaltılarak 3.800.000 liraya indirilmiştir1489. Bu 

durum MTA’nın ülke genelinde ve dolayısıyla havzada yürüttüğü çalışmalarının daha 

yüzeysel yapılmasına neden olmuştur.  

Türkiye’deki ekonomik gelişimin önemli bir dönüm noktası 1947 yılında 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde Truman Doktriniyle 100 milyon dolar yardım tahsis 

edilmiş1490 ve ardından da Marshall Planı gündeme gelmiştir. Dönemin Maliye Bakanı 

Halid Nazmi Keşmir meclisteki konuşmasında, Marshall Planı ve Dünya İmar 

Bankasından elde edilecek kredilerle ziraat, bayındırlık, maden ve endüstri sahalarında 

ihtiyaç duyulan malzeme, makine ve vasıtaların temin edilebileceğini, bu durumun da 

ülke kalkınmasına önemli bir ivme kazandıracağını vurgulamıştır1491. 1948 yılında da 

Türkiye’nin Marshall planına (Ekonomik İşbirliği Anlaşması)1492 dâhil edilmesiyle ilk 

15 aylık dönem için madencilik ve tarım sektörlerinde kullanılacak olan aletler, 

kamyonlar, elektrik malzemeleri vb. araç-gereçler için Türkiye’ye 58.900.000 dolarlık 

bir yardım yapılması öngörülmüştür1493. Böylece birçok alandaki gelişmenin önünü 

açacak olan altyapısal sorunların giderilmesi bu yardımlarla sağlanmaya çalışılmıştır.   

Bunun yanı sıra 1945 yılında beş yıllığına Şahmanis linyit kömürü madeninin 

işletilmesi için müsaade verilen Mehmet Çilingir ve ortağı 1948 yılına kadar 

madendeki çalışmalar hakkında kayıt ve aylık üretim cetvelleri tutmayarak ilgili 

belgeleri İktisat Vekâletine ibraz etmediklerinden dolayı sözleşmeleri 21 Temmuz 

1948 tarihinde feshedilmiştir. Bunun üzerine Şahmanis linyit kömür madeninin 

işletmesi yine beş yıl süreyle Van İl Özel İdaresine verilmiştir1494. Böylece işletme il 

özel idareye bağlanmasıyla devlet kontrolüne geçmiştir. Bu durum aynı zamanda 

                                                           
1488 TBMM TD. VII/20, B. 12, (17.12.1945) 86-87, S. Sayısı 5[208]; Cumhuriyet, 18 Aralık 1945. 
1489 TBMM TD. VIII/3, B. 18, (18.12.1946) S. Sayısı 9[217]. 
1490 Akşam, 13 Mart 1947; Cumhuriyet, 14 Mart 1947. 
1491 TBMM TD. VIII/8, B. 23, (26.12.1947) 354. 
1492 Cumhuriyet, 9 Temmuz 1948. 
1493 Oran (Ed.), a.g.e., 539-540; Ahmad, a.g.e., 140. 
1494 Kardaş, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e…, 60. 
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çalışmaların daha düzenli yürütülmesi ve üretimin arttırılarak halkın kömür ihtiyacının 

ivedilikle karşılanması açısından olumlu bir gelişmedir.  

1950 yılında havzadaki kömür üretimi ve halkın bu üretimden istifadesi 

konusunda yaşanan sıkıntıların dile getirilmesi bağlamında Van Milletvekili İbrahim 

Arvas, İşletmeler Bakanı Münir Birsel’in meclis kürsüsünden ülke genelindeki 

madenlerle ilgili bilgiler verdikten sonra söz almıştır. İbrahim Bey konuşmasında 

özellikle Van’ın Şatak Kazasının Şahmanis Köyünde bulunan linyit kömürünün ileriki 

zamanlarda bölgeye gelecek tren ve gölde işleyecek vapurlar için önemine değinmiş, 

bu konuda etüt ve tetkikler yapılarak üzerinde önemle durulmasını istemiştir1495. 

Böylece İbrahim Bey, işletmenin sadece halka değil daha geniş kesimlere fayda 

sağlayacağına vurgu yapmaya çalışmışsa da bu dönemde maden aramalarıyla ilgili bir 

gelişme yaşanmamıştır. 

Çok partili CHP iktidarı döneminde savaşın sona ermesiyle beraber maden 

arama çalışmalarına hız verildiği gibi bilhassa dış yardımlarla da altyapısal alanda 

önemli bir destek sağlanmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen bu dönemde havza 

genelinde MTA Enstitüsü tarafından arama faaliyetleri dahi gerçekleştirilmemiştir. 

Bunda özellikle 1935 ve 1937 yıllarında yapılan tetkik sonrasındaki raporların payı 

oldukça büyüktür. Bu dönemde işletmenin özel teşebbüsten alınarak il özel idareye 

verilmesi olumlu bir gelişme olsa da halkın kömür ihtiyacı istenilen düzeyde 

karşılanamadığından yapılan değişiklik havzaya çok da olumlu yansımamıştır. Sonuç 

olarak CHP döneminde Şahmanis linyit kömüründen istenilen ölçüde fayda 

sağlanamadığı görülmektedir. 

5.1.2. 1950-1960 Yılları Arasında Şahmanis Linyit İşletmesi’nde Yapılan 

Faaliyetler ve Harcamalar 

DP’nin iktidara gelişiyle beraber ülke ekonomisinin gelişimi için var olan 

yeraltı kaynaklarının kullanılması doğrultusunda çalışmalara hız verilmiştir. Bu surette 

1951 yılında bölgede inceleme yapmak üzere MTA Enstitüsü bir jeolog 

görevlendirmiştir1496. Yapılan tetkik çalışmalar sonrasında hazırlanan raporda; 

                                                           
1495 TBMM TD. VIII/24, B. 56, (25.2.1950) 1274. 
1496 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/3-26 1451-11, 12. 
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Şahmanis linyitinin kalite bakımından iyi olduğu, ancak buraya bir tesis kurulmadan 

önce kömür havzasının sondaj veya hafriyat yolu ile kömür tonajının tespit edilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. Bunun için de en az 50 ile 70 m mesafeyle sondaj hafriyatının 

elde edilmesi ve bunlar üzerinde tahlil yapılması gerekliliği bildirilerek sonuçların 

müspet olduğunda dahi rezervin toprak yüzeyine 10 metreden daha derinde olmadığı 

takdirde açık işletmeye müsait olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra elde edilecek 

üretimin nakliyatıyla ilgili de Gürpınar Kazasının 40 km güneydoğusunda bulunan 

kömür yatağının son 20 km’lik kısmı sert dönemeçler ve üç büyük dereden geçmekte 

olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle yolun yüklü kamyon nakliyatına uygun olmadığı, 

ancak buna karşı Van’ın güneyinde bulunan 80 km’lik ham yolun yazın daha müsait 

olduğunu bildirilmiştir1497. Yapılan inceleme sonrasında kömürün kalite bakımından 

iyi olduğu anlaşılmışsa da yüzeysel yapılan bu incelemeler yüzünden mevcut rezerv 

tespit edilemediğinden işletme ile ilgili somut bir adım atılamamıştır.  

7 Kasım 1951 tarihinde İşletmeler Bakanlığından Başbakanlığa gönderilen bir 

yazıda Şahmanis linyit madeni hakkında MTA Enstitüsünce yaptırılan incelemeler 

sonunda burada üretilecek kömürlerin en yakın tüketim merkezi olan Van’da dahi 60 

liraya mal olacağı ve bu sebeple alım gücü düşük olan çevre halkı tarafından fazla 

rağbet edilemeyeceği bildirilmiştir. Ayrıca bölgedeki kış şartlarının ulaşımı 

imkânsızlaştırdığı ve elde edilen linyitin nitelik bakımından stok yapmaya uygun 

olmayışından dolayı Şahmanis’te muntazam bir işletme kurulmasının mümkün 

olmadığı vurgulanmıştır. Bununla beraber hesaplanan bu maliyetin beklenmedik 

durumlarda daha da artacağı ve Van haricindeki çevre vilayetlere gönderildiğinde bu 

maliyetin 100 liranın üzerinde olabileceği belirtilerek MTA Enstitüsü’nün 

Şahmanis’te arama ve sondaj yapmasına bir lüzum olmadığı bildirilmiştir. Ancak 

Şahmanis-Van yolunun yaz ve kış geçit verecek şekilde tamamlanması ve özel 

teşebbüs ile Van Belediyesinin kendi aralarında linyit işletme ve satma ortaklığı 

kurması durumunda konunun yeniden gözden geçirilmesinin mümkün olduğu da 

vurgulanmıştır1498. Böylece bu dönemde de devlet eliyle bir işletme kurulması 

gündeme alınmayarak şartların hazır olması beklenmiştir.  

                                                           
1497 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/3-26 1451-8; Necip Tolun, Şahmanis Linyit 

Yatağının İstikşaf Etüdü (Van İli), 1951, 1-2, 6. 
1498 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/3-26 1451-7; BCA. 30.10.66.438.4. 
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Bunun yanı sıra 1951 yılında yürütülen faaliyetler arasında Van ve çevre 

vilayetlerin kömür ihtiyacı da tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda Şahmanis 

linyit ocağından istifade etmesi mümkün görünen il ve ilçe merkezlerinin 1945 yılı 

nüfusları temel alınarak kişi başına 2.800.000 kalori hesabı ile yıllık yakıt ihtiyacı şu 

şekilde belirlenmiştir1499.  

İller İlçeler 1945 Nüfusu 
Yıllık Linyit İhtiyacı 

(Ton) 

Yıllık Odun İhtiyacı 

(Ton) 

Van 

Merkez 14.265 7.100 3.480 

Gevaş 2.240 1.150 545 

Erciş 4.755 2.765 1.160 

Muradiye 1.350 670 330 

Gürpınar 435 215 95 

Başkale 1.645 821 365 

Çatak 340 170 75 

Özalp 1.900 945 425 

Bitlis 

Merkez 10.780 5.365 2.630 

Tatvan 1.935 960 470 

Ahlat 3.125 1.555 760 

Hizan 565 280 130 

Mutki 500 250 110 

Adilcevaz 2.990 1.490 730 

Muş 
Merkez 5.040 2.500 1.230 

Bulanık 1.985 990 440 

Hakkâri 

Çölemerik 2.145 1.070 520 

Şemdinli 555 275 125 

Beytüşşebap 745 370 165 

Ağrı 

Karaköse 8.605 4.290 1.930 

Patnos 1.265 630 280 

Doğubayazıt 5.725 2.850 1.280 

Diyadin 1.235 615 275 

Tutak  810 400 180 

Aleşkirt 1.865 930 415 

Tablo 88: 1945 Nüfus Sayımına Göre 1951 Van ve Çevre Vilayetlerinde Kişi Başına 

Düşen Kömür İhtiyacı 

Tabloya göz atıldığında vilayetlerin linyit ihtiyacı kişi başına göre tespit 

edildiğinden en kalabalık nüfusa sahip olan Van’da kömür ihtiyacının daha fazla 

olduğu görülmektedir. Bununla beraber diğer vilayetlerin sıralaması ise Bitlis, Ağrı, 

muş ve Hakkâri şeklinde gelmektedir. Ayrıca odun ihtiyacında da aynı sıralama söz 

konusudur. Bunun yanı sıra vilayetlerin toplam ihtiyaçlarına bakacak olursak; Van’da 

                                                           
1499 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/3-26 1451-15. 
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13.836 ton, Bitlis’te 8.500 ton, Ağrı’da 9.715, Muş’ta 3.490 ton ve Hakkâri’de de 

1.715 ton kömüre gereksinim duyulmuştur. 

1952 yılına gelindiğinde daha önce Van İl Özel İdaresine verilen (1948 yılında) 

işletme müsaadesi 10 Aralık’ta yeniden beş yıllığına uzatılmıştır1500. Bu müsaade 

sonrasında özel idare tarafından çalışmalara devam edilmiş ve bu çalışmalar için de 

bütçeye tahsisat konulmuştur1501. Bunun yanı sıra 1952 yılının sonlarına doğru Van ve 

Bitlis illerinin iktisadi kalkınmasını sağlamak üzere bir ekip oluşturulmuş ve bu ekibe 

MTA Enstitüsü’nden bir maden jeologu da eklenmiştir. Yaklaşık yirmi bir gün süren 

etüt ve tetkikler sonrasında raporda; linyit yatağının işletilmesinin özellikle kışın 

yakacak sıkıntısının yaşandığı ve odun tonunun 75 lira olan bölge için oldukça önemli 

olduğu ve kalite bakımından çok iyi durumda olan bu kömürün Van iline çok fayda 

sağlayacağını vurgulamıştır. Ayrıca bölgede maden ocağına gerekli direklerin 

tedarikine elverişli orman olmayışından dolayı ocağın açık işletme tarzında 

çalıştırılması için imkânların araştırılması gerektiğini belirtmiştir1502. Bilhassa raporda 

vilayet için kömürün ne denli önemli olduğu vurgulandığı gibi kömür ocağının nasıl 

işletileceği konusuna da yön verilmeye çalışılmıştır.  

1953 yılında özel idare işletmedeki çalışmalarına devam ederken, Bayındırlık 

Bakanlığı da Van, Gürpınar ve Şahmanis arasındaki yolun büyük bir kısmını 

tamamlayarak, yolun geri kalan kısmında da çalışmalara başlamıştır. Bu dönemde her 

iki çalışmanın müspet sonuçlanması durumunda 1953 yılının kış aylarında vilayete 

kömür sevkiyatının gerçekleşmesi öngörülmüştür1503. Ancak özel idare tarafından 

yapılan çalışmalarda 4 ile 7 m derinliğinde iki kazı faaliyeti yürütülmüş, fakat 

çalışmalarda kömür damarına rastlanmamıştır. Bunun üzerine tetkiklerde bulunmak ve 

çalışmalara refakat etmek üzere Van’a gelen uzman mühendis incelemeler sonrasında 

bir rapor hazırlamıştır. Raporda, bölgede zengin bir kömür yatağının mevcut olmadığı 

belirtilmiştir1504. Fakat MTA tarafından daha önce gönderilen uzmanlar bölgede esaslı 

bir etüt ve sondaj yapılması gerektiğini ve ancak bu şekilde kömür yatakları ile 

rezervlere ulaşılabileceğini vurgulamışlardır.  

                                                           
1500 Kardaş, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e…, 60-61. 
1501 Van Sesi, 4 Ağustos 1953.  
1502 Osman N. Şanlıer, Van Bölgesi ve Madenleri, 1953, 4, 6. 
1503 Van Sesi, 6 Ekim 1953. 
1504 Van Sesi, 13 Ekim 1953. 



314 
 

1955 yılında ise Şahmanis linyit yataklarının esaslı bir şekilde tetkiki ve 

lüzumlu araştırmalar için MTA Enstitüsü uzmanlarından S. Pekmezciler ile Hüseyin 

Öztek görevlendirilmiştir. S. Pekmezciler raporunda; kömür rezervlerinin tespiti 

maksadıyla 10 sondaj yerinin belirlendiğini ve yapılacak sondajlarda kömür 

bulunduğu yere göre sondajların genişletilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca olası 

kömür sahasının kuzey-güney istikametinde 1.200-1.500 m ve doğu-batı istikametinde 

de 500 m uzunluğunda olduğu tahmin edilmiştir. Yine aynı rapor içerisinde yer alan 

Hüseyin Öztek’in yazısında ise Van’ın 100 km güneyinde bulunan ve Gürpınar 

kazasına bağlı Şahmanis köyü civarı linyit sahası ile halen Van Özel İdaresi tarafından 

imtiyazı alınan sahanın güneybatı, kuzeybatı ve kuzeydoğu sınırlarının dışına uzandığı 

belirtilmiştir. Ayrıca linyit oluşumunu ihtiva eden saha imtiyaz sahasının üç katı kadar 

büyük olsa da volkanik baskılarla üst tabakanın aşındığı ve bu sebeple linyit sahasının 

daraldığını bildirilmiştir1505.  

Hüseyin Öztek, Şahmanis linyit sahası içerisindeki Van Özel İdare imtiyazında 

bulunan kısmın sınırlarını belirterek bu alanın toplam 536 hektarlık bir alana tekâmül 

ettiğini bildirmiş ve bu saha içerisindeki kömürün çok iyi bir kaliteye sahip olduğunu 

vurgulamıştır. Rezerv bakımından ise gayet memnuniyet verici olduğunu bildirerek, 

görünen rezervin 2.200.000 ton (1.600.000 özel idareye ait sahada) kadar mümkün 

rezervin ise 8.500.000 ton (400.000 özel idareye ait sahada) olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca saha dâhilinde MTA tarafından sondaj ve hafriyat yapıldığı takdirde rezervin 

daha artacağı ve her türlü tesis masraflarını kolayca amorti edebilecek rezerve sahip 

olduğundan, burada büyük bir işletme kurulmasına gerek olmadığını vurgulanmıştır. 

Hüseyin Öztek, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt, Kars ve Ağrı vilayetlerinin yıllık yakıt 

ihtiyaçlarının 60 ton olduğu ve bu nedenle elde edilecek kömürün sadece yakıt olarak 

kullanılması gerektiğini bildirmiştir. Zira Van ve çevresinde su enerjisinden istifade 

imkânı olduğundan, kurulması planlanan sanayi kuruluşları için gerekli olan enerjinin, 

su sayesinde sağlanmasının mümkün olduğunu vurgulamıştır1506. Böylece elde 

edilecek olan kömürün ilk etapta halkın yakacak ihtiyacında kullanılmasının daha 

elzem olduğu belirtilmiştir.  

                                                           
1505 S. Pekmezciler, Şahmanis (Van) Linyitleri Hakkında Rapor, 1955, 4, 6-7, 10. 
1506 Pekmezciler, Şahmanis (Van) Linyitleri…, 11, 13-14, 16. 
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1955 yılının Ağustos ayında Şahmanis linyit kömür madeninin Etibank 

tarafından işletilmesine karar verilmiş, bunun üzerine de bölgede sondajlar yapmak ve 

kesin netice almak üzere uzman bir heyet gönderilmiştir. Heyet tarafından açılan ilk 

kuyu müspet bir netice vermiş ve kömür madeninin çok zengin olduğu kanaatini 

uyandırmıştır. Bunun akabinde ikinci kuyu açılmaya başlanmış ve uzmanlar kömür 

madeni kalınlığının 4 m olduğunu, aynı zamanda kömür sahasının muazzam bir alanı 

kapladığını belirtmişlerdir1507. Yapılan sondaj çalışmaları devam ettikçe maden 

rezervinin evvelce yapılan tahminlerden daha zengin olduğu ve bazı yerlerde kalınlığın 

25 metreyi bulduğu anlaşılmıştır. Bölgede farklı yerlerde de aynı kalitede linyit 

madenine rastlandığından arama ve sondaj çalışmalarına bir müddet daha devam 

edilmiştir. Özellikle çalışmaların olumlu netice vermesi sonrasında Gürpınar’dan 

itibaren madenlere kadar olan yolun yapım çalışmalarına da başlanmıştır1508. 

Şahmanis linyit madeninin önemli ölçüde ve yüksek kalitede rezerve sahip olduğunun 

anlaşılmasıyla madenlerin işletilmesi için Etibank’ın da içinde bulunacağı bir şirket 

kurulması gündeme gelmiştir1509. Etibank kurulması planlanan şirket için ilk etapta 

tahsis ettiği 50.000 lirayı daha sonra 200.000 lira çıkarmış ve bölgedeki çalışmalarına 

da hız vermiştir1510. Bu suretle havzada uzun yıllardır bilinen ve az da olsa istifade 

edilen yüksek rezerve sahip linyit kömürü için ilk kez ciddi manada girişimlere 

başlanmıştır. 

1955 yılı öncesinde yapılan arama ve sondajlarda detaylı bir çalışma 

yürütülmediğinden bölgedeki maden rezervlerin potansiyeli tam olarak 

anlaşılamamıştır. Ancak işletmenin Etibank’a devredilmesiyle detaylı bir arama ve 

sondaj faaliyetinin yürütülmesi gerçekleştirilmiştir. Böylece bölgedeki kömür 

tabakasının 100-140 cm arasında bulunduğu ve yıllık 60 ton üretildiği takdirde 27 yıl 

Van ve çevre vilayetlerin yakacak ihtiyacını karşılayacak rezervlere sahip olduğu 

tespit edilmiştir1511. Bunun üzerine 1956 yılında Van Valisi Naci Bey’in önderliğinde 

şirketin kurulumu için çalışmalar başlatılmış ve bu doğrultuda 1 milyon lira kadar bir 

sermaye toplanmaya çalışılmıştır. Bu meblağın toplanabilmesi için de il özel idare ve 

                                                           
1507 Van Sesi, 11 Ağustos 1955; Yeşil Bitlis, 15 Ağustos 1955; Hürses, 12 Ağustos 1955. 
1508 Milliyet, 3 Eylül 1955; Van Sesi, 8 Ekim 1955. 
1509 Van Postası, 14 Ekim 1955. 
1510 Van Sesi, 3 Kasım 1955. 
1511 Van Sesi, 28 Ocak 1956. 
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Belediyenin şirkete hissedar edilmesi de kararlaştırılmıştır1512. Ayrıca kurulacak 

şirkete bankalar da büyük hisselerle iştirak etmeyi taahhüt etmişlerdir. İşletmeye 

Etibank 200.000 lira, İş Bankası 100.000 lira, Ziraat Bankası 100.000 lira ve Sümer 

Bank da 50.000 lira ile şirkete hissedar olmuşlardır1513. Bu durum karşısında geri kalan 

meblağın toplanması için 27 Ocak’ta bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır1514. 

Valinin başkanlığında gerçekleşen toplantıya şehrin ileri gelen tüccar ve esnaflarından 

200 kişi iştirak etmiştir. Toplantıda hisse senetlerinin değeri 500 lira olarak belirlenmiş 

ve bir saatte 1.000 senet satılarak şirketin kurulması için gerekli meblağ olan 500.000 

TL toplanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda “Şahmanis Linyitleri İşletme Anonim 

Şirketi” kurulmuş, girişimci heyet belirlenmiş ve faaliyetlere başlanmıştır1515. Böylece 

başta Van olmak üzere çevre vilayetlerin de ekonomik olarak kalkınacağı ve yakacak 

sorunun büyük ölçüde giderileceği bir işletmenin temelleri atılmıştır. 

Bu şirketin temellerinin atılmasından kısa bir süre sonra da özel bir şirket olan 

“Kartal Maden Limited Şirketi” Van Ticaret Odasına kayıt yaptırmıştır. Şirket Kinyas 

Kartal’ın öncülüğünde 50.000 lira sermaye ile kurulmuştur1516. Linyit madeninin kalite 

ve rezerv bakımından yüksek oluşu Van’daki şirket ve dolayısıyla maden faaliyetlerini 

arttırmıştır.  

Şahmanis Anonim Şirketi kuruluş faaliyetleri çerçevesinde sermayenin 

1/4’ünü İş ve Ziraat Bankalarına yatırmış,1517 şirket statüsü ve sözleşmesi hazırlanarak 

gerekli mercilere müracaat edilmiştir1518. İşlemlerin tamamlanmasının ardından 10 

Mayıs 1956 yılında Van vilayetinin Gürpınar kazasına bağlı Şahmanis köyü ve 

civarındaki linyit madenleri sahasını işletmek, yurdun muhtelif yerlerinde linyit 

madenini aramak, alım ve satım işleriyle iştigal etmek ve merkezi Van vilayeti olmak 

üzere 99 yıllığına 1 milyon lira sermaye ile “Şahmanis Linyitleri İşletme Anonim 

Şirketi”nin kurulması Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır1519. Bunun üzerine şirket 

4 Ağustos’ta bir toplantı tertip ederek,1520 9 kişiden oluşan İdari Meclis üyelerini 

                                                           
1512 Van Sesi, 13 Ocak 1956. 
1513 Van Sesi, 28 Ocak 1956. 
1514 Van Sesi, 26 Ocak 1956. 
1515 Van Sesi, 28 Ocak 1956; Yeşil Bitlis, 23 Şubat 1956. 
1516 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 9 Nisan 1957. 
1517 Van Sesi, 18 Şubat 1956. 
1518 Van Sesi, 29 Mart 1956. 
1519 BCA. 30.18.1.2.143.43.15; Van Sesi, 13 Temmuz 1956. 
1520 Van Sesi, 2 Ağustos 1956. 
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belirlemiştir. Bu meclisin başkanlığına da Remzi Perihanoğlu getirilmiştir1521. Böylece 

devlet ve özel teşebbüs ortaklığıyla şirket kurulumu gerçekleşmiş ve çalışmalara 

başlanmıştır.  

İdari seçimlerden sonra Şahmanis Anonim Şirketi İdari Meclisi senelik 

toplantının 16 Mart 1957 yılında yapılmasına karar vermiş1522 ve yapılan toplantıda 

yıllık hesap bilançosu ile mühendis raporları üzerinde durulmuştur1523. Ayrıca bu 

dönemde başta müdür olmak üzere şirkette farklı mevkilere elaman alımları 

gerçekleştirilmiştir1524. 1957 yılında şirket tarafından kömür faaliyetlerine ağırlık 

verilerek üretim arttırılırken aynı zamanda müesseselerin, şirketlerin ve halkın linyit 

kömürüne karşı talebi de yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra bu dönemde 4 bin ton kadar 

üretim yapılabileceği öngörülmüştür1525. Ancak şirket tarafından üretilen kömürler 

Van Vilayet Nafia Müdürlüğü tarafından Şahmanis yolunda yürütülen çalışmaların bir 

türlü tamamlanamaması yüzünden şehir merkezine sevk edilememiş ve bu durum da 

ihtiyaçların karşılanamamasına neden olmuştur1526. İkmal yolunun bir türlü 

bitirilememesi halkın ihtiyaçlarının karşılanamamasına neden olduğu gibi şirketin hem 

ekonomisini hem de üretimini olumsuz yönde etkilemiştir.  

Şahmanis Anonim Şirketi, 1957 yılında bütün güçlüklere rağmen yaklaşık 

1.500 ton kömür üretimi gerçekleştirmiştir. Bu dönemde üretimden çok kuruluş 

çalışmalarına ağırlık verilmiş ve nakil güçlükleri bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Bu 

yönde nakil vasıtasının temini için Başvekâlet ve Dâhiliye Vekâleti nezdinde 

müracaatlarda bulunulmuştur. Şirkete birkaç nakil vasıtası tahsis edildiği takdirde 

1958 yılında hem üretimin artacağı hem de elde edilen linyitin Van haricinde Bitlis, 

Hakkâri ve Ağrı vilayetlerinin de ihtiyaçlarının karşılanabileceği vurgulanmıştır. 

Bütün bu aksaklıklara rağmen şirket bu dönemde ürettiği 1.500 ton kömürü vilayete 

sevk ederek halkın bir kısmının ihtiyacını karşılamış ve imkânların iyileştirilmesi 

durumunda 25 yıl daha üretim yapılabileceği öngörmüştür1527. Bilhassa kuruluş 

                                                           
1521 Van Sesi, 7 Ağustos 1956.  
1522 Van Sesi, 26 Şubat 1957. 
1523 Van Sesi, 18 Mart 1957. 
1524 Van Sesi, 2 Nisan 1957. 
1525 Van Sesi, 9 Ağustos 1957. 
1526 İkinisan, 4 Kasım 1957. 
1527 İkinisan, 21 Ekim 1957. 
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döneminde altyapı sorunlarıyla ilgilenildiğinden istenilen üretim ve dolayısıyla kâr 

elde edilememiştir.   

Üretim faaliyetleri devam ederken 1958 yılında Şahmanis linyit üretiminde en 

önemli sorun yol meselesi olmuştur. Bu doğrultuda vilayetin yol yapım ve onarımın 

programına dâhil edilen Gürpınar-Şahmanis yolu1528 için Nafia Müdürlüğü tarafından 

mayıs ayının başlarında çalışmalara 70-80 amale ile gerekli greyder ve vasıtalarla 

başlanmıştır. Yol inşasına 27 Mayıs’ta karayolları ekipleri de dâhil edilerek kısa sürede 

tamamlanması öngörülmüştür. Nafia Müdürlüğünce yürütülen yol çalışmalarının yanı 

sıra linyit kömürünün komşu vilayetlerden gelen taleplerin karşılanabilmesi için 

faaliyetler daha da hızlandırılmıştır. Bunun için de 100’e yakın amale kömür çıkarma 

işinde çalıştırılmaya başlanmıştır1529. Özellikle Van Valisi Fevzi Hamurculu, 

Şahmanis yoluyla yakından alakadar olarak hem Nafia hem de Karayolları 

Müdürlüklerine yolun en kısa sürede bitirilmesi yönünde talimat vermiştir1530. 1958 

yılında Gürpınar’dan Kasrik’e kadar ki yol çalışmaları Nafia Müdürlüğü,1531 30 km’lik 

Kasrik’ten Şahmanis’e kadar ki yol çalışmaları da 11. Karayolları Bölge Müdürlüğü 

tarafından yürütülmüş olup inşaat faaliyetleri oldukça ilerlemiş ve en fazla bir ay 

içerisinde bitirilmesi öngörülmüştür1532. Neticede Nafia ve Karayollarının hummalı 

çalışmaları sonrasında eylül ayının başında yol çalışmaları tamamlanmış ve hizmete 

girmiştir1533. Böylece mülki idarenin de konuya hassasiyet göstermesi çalışmaları 

tamamlanmasında etkin rol oynamıştır. 

Bu dönemde şirket kömür madenlerindeki amele takviyesi ile üretimi arttırmış 

ve 4 bin tonun üzerinde bir üretim yapılması öngörülmüştür1534. Bu miktar şehrin 

yakacak ihtiyacının %80’ini karşılayacak düzeyde olup şehre nakledilen linyit 

kömürünün halk tarafından daha kolay temin edilebilmesi için de bir ardiyenin 

(antrepo) yapılması ve bir diğer ihtiyaç olan kömür sobalarının getirilip satışa 

                                                           
1528 İkinisan, 20 Şubat 1958; Van Sesi, 22 Mart 1958. 
1529 Van Sesi, 21 Mayıs 1958; İkinisan, 29 Mayıs 1958. 
1530 Van Sesi, 9 Haziran 1958. 
1531 Van Sesi, 1 Ağustos 1958. 
1532 Van Sesi, 18 Ağustos 1958. 
1533 Van Sesi, 2 Eylül 1958. 
1534 İkinisan, 18 Temmuz 1958. 
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sunulması planlanmıştır1535. Şirket bu faaliyetleriyle sadece üretimi arttırmayı değil 

aynı zamanda soba ve antrepo ile satışları da arttırmayı amaçlamıştır.  

Bunun yanı sıra linyit madeninde devam eden çalışmalar sonrasında bol 

miktarda kömür şehre nakledilmiş ve tonu 145 liraya satılmıştır. Bu dönemde odunda 

yaşanan sıkıntılar yüzünden halk kömüre daha fazla rağbet göstermiştir. Bundan 

dolayı gerek hususi ve gerekse müesseselerin şirkete yapmış oldukları siparişlerin 6 

bin tonun üzerinde olması öngörülmüştür1536. Özellikle bu dönemde yolun 

tamamlanması ile üretimin kolaylıkla sevk edilmesi sağlandığı gibi bölge genelinde 

yaşanan odun sıkıntısı kömüre olan talebi arttırmış ve bu durum da üretimin artmasını 

sağlamıştır.  

28 Mart 1959 yılında yapılan şirketin umumi heyet toplantısında 1958 yılında 

1 ton 700 km kömürün satıldığı ve bu satıştan masraflar çıktıktan sonra 2.000 lira kâr 

elde edildiği belirtilerek bu kârın da geçen yıl edilen zararı karşıladığı bildirilmiştir1537. 

Bu dönemde mayıs ayının sonlarına doğru başlayan kömür faaliyetleri1538 haziran 

ayında elaman sayısının arttırılmasıyla beraber daha da hızlandırılmış ve bu yıl 

istenilen üretim kapasitesinin normal kâr seviyesine ulaşılması planlanmıştır1539. 

Eleman sayısına yapılan takviyeyle beraber üretilen kömür miktarı arttırılmış, bu 

sayede hem şehrin hem de komşu vilayetlerin kömür ihtiyacının karşılanabileceği 

öngörülmüştür1540. Şirketin zamanla üretimini arttırarak kâr seviyesini yükseltmesi 

başta Van olmak üzere havza ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır.   

Sonuç olarak DP iktidarı dönemindeki 1951 ve 1952 yıllarında yapılan maden 

sondaj çalışmaları CHP dönemindeki gibi yüzeysel yapılmış ve bu sebeple bir netice 

elde edilememiştir. Bilhassa işletmenin 1955 yılında Etibank’a verilmesi bir dönüm 

noktası olmuştur. Bunun üzerine yapılan bölgede yapılan araştırmalar derinleştirilerek 

yüksek linyit kömürü rezerv kaynaklarına ulaşılmıştır. Bu durum Van ve çevre 

vilayetlerin yıllardır önemli bir sorunu olan kömür ihtiyacının karşılanmasını sağladığı 

gibi havzanın ekonomik olarak da kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca 

                                                           
1535 İkinisan, 25 Temmuz 1958. 
1536 İkinisan, 16 Ağustos 1958; Van Sesi, 30 Eylül 1958. 
1537 Van Sesi, 31 Mart 1959. 
1538 Van Sesi, 29 Mayıs 1959. 
1539 İkinisan, 11 Haziran 1959. 
1540 İkinisan, 18 Temmuz 1959. 
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şirketin tamamen devlet eliyle olmayışı ve elde edilen kârın bölge insanının elinde 

kalması, halkın refah seviyesini arttırmıştır. Bu nedenle DP döneminde havza 

genelinde madencilik alanında istenilen başarının büyük ölçüde sağlandığını 

söylememiz yerinde olacaktır.  

5.2. Enerji Alanında Yapılan Kamu Yatırımları ve Harcamaları 

5.2.1. 1946-1960 Yılları Arasında Havzada Hidroelektrik Santralleri Alanında 

Yapılan Faaliyetler ve Harcamalar  

Anadolu’nun ilk elektrik üretimi, 1902 yılında Mersin’in Tarsus kazasında 

tesis edilen 2 kW gücündeki bir su değirmeninden elde edilmiştir. 1923 yılında 

ülkedeki elektrik kurulu güç 33 MW1541 olup, 1930 yılından itibaren sanayinin 

gelişmesiyle beraber üretilen elektrik enerjisi aydınlanma dışında da kullanılmaya 

başlanmıştır. Bunun yanı sıra 1940 yılına kadar Türkiye’de toplam 28 adet 

hidroelektrik santrali kurulmuştur. Ayrıca bu dönemde kurulan Etibank ve İller 

Bankası da küçük ölçekli hidroelektrik santrallerinin inşası ile köy ve kasabalar gibi 

küçük mezralarda elektrifikasyon işleriyle ilgilenmişlerdir. 1950 yılına gelindiğinde 

ise toplam elektrik kapasitesi içerisinde hidroelektrik enerjisinin payı %4.4 ile 18 MW 

kurulu güce ulaşmıştır1542. Böylece yıldan yıla hem hidroelektrik santrali sayısı hem 

de elde edilen enerji miktarı arttırılmaya çalışılmıştır.  

1950 yıllarına kadar birçok doğu bölgesinde olduğu gibi havza genelinde de 

sanayi kuruluşlarının olmayışından dolayı elektriğe aydınlanma için ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu döneme kadar havza genelinde elektrik, belediyeler tarafından temin 

edilen dizel motorlar sayesinde sağlanmıştır. Ancak DP’nin iktidara gelişiyle beraber 

ekonomik kalkınma hamlesiyle sanayileşmeye ve bu doğrultuda da altyapısal 

gelişimler bağlamında termik ve hidroelektrik santrallere, barajlara ağırlık 

verilmiştir1543. Böylece havza genelinde de büyük çapta olmasa da hidroelektrik 

santralleri kurulmaya başlanmıştır. 

                                                           
1541 Bir santralin gücü kW veya MW şeklinde, ürettiği enerji ise kWh veya MWh şeklinde 

gösterilmektedir. Bunun yanı sıra 1MW=1.000kW eşittir.  
1542 Ayla Tutuş, “Türkiye’de Elektrik Enerjisinin Tarihsel Gelişimi ve Yeni Dünya Düzeni İçerisinde 

Hidroelektrik Enerjisinin Yeri”, TMMOB Su Politikaları Kongresi, 1, 21-23 Mart 2006, 318-319. 
1543 Baban, Politika Galerisi…, 145. 
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Van’da küçük çaplı hidroelektrik çalışmaları Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 

talimatı doğrultusunda 1951 yılında Erciş ve Başkale ilçelerinde başlatılmıştır1544. 

Ancak vilayet genelinde ise 1953 yılında Bayındırlık Vekâleti, belediye ve vilayet 

nezdinde girişimlere başlanmış ve vekâlet tarafından Mayıs ayı içerisinde bir heyet 

gönderilerek Bendimahi, Şamran suyu ve diğer bazı sular üzerinde etüt çalışmaları 

yapılması öngörülmüştür. Etüt neticesinde ise uygun bulunan sudan faydalanılarak 

tesisin burada kurulması ve işin formalite kısmının bitirilmesinden sonra ihale işinin 

de İller Bankası tarafından yapılması planlanmıştır1545. Böylece Van’da hidroelektrik 

tesisi için ilk adımlar atılmaya başlanmıştır.  

Vilayet geneli yapılan etüt çalışmaları sonrasında Muradiye ilçesindeki 

Bendimahi Şelalesi üzerinde önemle durulmaya başlanmış ve ağustos ayında buradaki 

tetkikler yenilenmiştir1546. En nihayetinde Van’da kurulması düşünülen hidroelektrik 

santrali için Bendimahi Şelalesine karar verilmiş ve bölgenin hidrografisi ile 

topografyası hazırlanmıştır. Bu çalışmalardan sonra da proje hazırlıklarına 

geçilmiştir1547. Ocak 1954 itibariyle proje hazırlıkları da tamamlanmış ve artık İller 

Bankasının gerçekleştireceği ihale beklenmeye başlanmıştır. Ayrıca yapılacak bu 

santralin yaklaşık 6 milyon liraya mal olması ve 10 ile 12 bin kW arasında elektrik 

üretmesi öngörülmüştür1548. Bu projenin tamamlanması, başta Van olmak üzere göl 

çevresindeki birçok köy ve kasabanın elektriğe kavuşması ve havzanın ekonomik 

olarak kalkınmasına öncülük edecek sanayi tesislerinin kuruluşuna ve gelişimine 

önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmüştür.  

Bu çerçevede bir ülkenin ekonomik olarak kalkınması için enerji üretiminin ne 

denli önemli olduğunu Maliye Vekili Hasan Polatkan, 1954 bütçe 

görüşmelerindeki1549 “Hükümetiniz, elektrik enerjisi istihsal kapasitemizin ziraat, 

endüstri ve madencilik sektörlerinde ve içtimai hayatımızda temin olunan büyük 

kalkınmaya muvazi bir inkişafa kavuşturulmasında hayati bir ehemmiyet görmektedir. 

Memleketimizde kömür ve hususiyle akaryakıt ile işleyen termik santraller yerine, 

                                                           
1544 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/3-26 1451-5, 6, 18. 
1545 Van Sesi, 8 Mayıs 1953. 
1546 Van Sesi, 25 Ağustos 1953. 
1547 Zafer, 20 Eylül 1953; Van Sesi, 24 Eylül 1953; Vakit, 23 Eylül 1953. 
1548 Milliyet, 21 Nisan 1954; Zafer, 21 Nisan 1954; Türk Sesi, 21 Nisan 1954; Van Sesi, 30 Ocak 1954. 
1549 TBMM ZC. IX/28, İ. 45, (18.2.1954) 503-504; Milliyet, 19 Şubat 1954. 
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daha elverişli ve çok tasarruflu olan hidroelektrik santrallerinin kurulmasına 

çalışmaktayız. Gayretlerimizin bütün hedefi, sınai gelişmenin asli unsurlarından birini 

teşkil eden enerji mevzuunu her türlü iç ve dış imkândan faydalanmak suretiyle en kısa 

bir zamanda halletmektir. Muhtelif bölgelerimizde büyük ve orta kapasitede 

hidroelektrik santralleri kurulması, mühim bir dâva olan köy elektrifikasyonu 

mevzuunun da hal yoluna girmesini mümkün kılacaktır… 

Bunlardan ayrı olarak, şehir ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını süratle 

karşılamak üzere, İller Bankası tarafından da enerji tesisleri yaptırılmaktadır. 1950 

Mayıs’ından 1953 Kasım sonuna kadar İller Bankası tarafından ihale edilen 232 

tesisin maliyeti 78 milyon liraya baliğ olmuş ve bunlardan 26 milyon liralık 83 tesis 

ikmal edilmiştir. Yine İller Bankası tarafından Van, Niğde, Ordu, Giresun, Taşköprü 

ve Tosya şehir ve kasabalarımızın ve oralardaki sanayimizin ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere hazırlıkları yapılmış olan orta büyüklükte altı hidroelektrik tesisinin 15 milyon 

liraya mal olacağı hesaplanmaktadır.” sözleriyle dile getirmiştir. Ayrıca hükümetin 

sadece endüstri için değil aynı zamanda zirai ve maden sektörlerindeki kalkınma için 

de enerji üretimi konusundaki çalışmalara ağırlık verdiğini vurgulamıştır. 

DP’nin kalkınma hamlesi bağlamında Van’da inşa edilmesi öngörülen 

Bendimahi Hidroelektrik Santralı için hazırlanan proje Nafia Vekâleti tarafından tetkik 

edilerek 1954 yılının Haziran ayı içerisinde İller Bankasına gönderilmiştir1550. Ancak 

Bendimahi ihalesi Türkiye geneli diğer santrallerin ihalesi sebebiyle bir süre 

bekletilmiş1551 ve kasım ayında ihalenin inşaat kısmı için 2.324.130 lira; makine, 

elektrik teçhizat ve montaj kısmı için de 3.986.650 lira olmak üzere1552 toplam 

6.310.780 lira keşif bedeli belirlenmiştir. Bununla beraber ihalenin 1955 yılının Şubat 

ayında yapılması, 3.150 kWh’lik bir enerji üretecek olan bu santral ile Van, Erciş, 

Muradiye ve Ernis’e elektrik verilmesi ve ilk etapta 5 kuruş olacak olan kW’ın daha 

sonra 2 kuruşa kadar indirilmesi planlanmıştır. Ayrıca tesis çalışmalarına 1955 yılının 

bahar ayında başlanması ve iki yıl zarfında tesisin tamamlanması da 

öngörülmüştür1553. Ayrıca bu dönemde İller Bankası, Van’ın Gevaş1554 ve Çatak 

                                                           
1550 BCA. 30.1.0.0.14.81.1; Van Sesi, 19 Haziran 1954. 
1551 Cumhuriyet, 3 Eylül 1954; Van Sesi, 6 Eylül 1954. 
1552 Van Sesi, 13 Aralık 1954.  
1553 Van Sesi, 13 Kasım 1954; Hâkimiyet, 13 Kasım 1954. 
1554 Milliyet, 20 Haziran 1954; Van Sesi, 21 Haziran 1954. 
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ilçelerinde de küçük çapta hidroelektrik santralleri için tetkiklerde bulunarak yapılacak 

tesisler için proje hazırlıklarına girişilmiş,1555 Başkale’de ise yapımı planlanan 

hidroelektrik tesisinin ihalesi tamamlanmış ve müteahhit tarafından işe 

başlanmıştır1556. Bununla beraber Ahlat’ta kurulması kararlaştırılan hidroelektrik 

santralinin ihalesi tamamlanmış ve ihale yabancı bir şirkete verilerek inşaat 

çalışmalarına hız verilmiştir1557. Bu dönemde Tatvan’da ise kurulması planlanan 

santralin etüt çalışmaları bitirilmiş ve proje aşamasına geçilmiştir1558. Bu durum 

bilhassa DP döneminde havza genelinde elektrik enerjisi üretimi için hidroelektrik 

çalışmalarına yoğunluk verildiğini göstermektedir.   

1955 yılında ihaleye katılacak ilgililerin mahallinde tetkik yapabilmeleri 

maksadıyla ihale Şubat ayından Nisan ayına ertelenmiştir1559. Nisan ayında yapılan 

ihaleye tek bir firma teklif vererek inşaat ve teçhizat kısmı için %21.15 zam talebinde 

bulunmuştur. Bunun üzerine Maliye Vekâleti tarafından imkânlar göz önünde 

bulundurularak teklif reddedilmiştir1560. Böylece Bendimahi Hidroelektrik Santrali 

için yapılan ilk girişim sonuçsuz kalmıştır. 

Bununla beraber haziran ayında ihalenin iki kısma ayrıldığı ve sadece inşaat 

kısmının ihale edildiği yönde haberler alınmıştır1561. Daha sonra İller Bankası Umum 

Müdürü, Bendimahi Hidroelektrik işi hakkında bir açıklamada bulunarak tesis yapımı 

işinin iki kez ihaleye çıkarıldığını ancak talep bulunamadığından ihalelerin 

gerçekleşmediğini, makine ve teçhizat kısımlarının ayrı ayrı ihaleye konulduğunu ve 

mukavele yapılır yapılmaz işe başlanacağını belirtmiştir. Ayrıca bu santralden 4.500 

kW enerji üretileceğini, ilk etapta 7 kuruşa mal olacağını bunun da yavaş yavaş 

düşürüleceğini ve ihale toplam bedelinin 7 küsur milyon liraya çıkabileceğini 

bildirmiştir1562. Bunun üzerine Bendimahi Hidroelektrik Santralinin inşası iki kısma 

ayrılarak aralık ayında yeniden ihaleye konulmuş1563 ve Başvekil Adnan Menderes 

konuyla yakından ilgilenmiştir. Gerçekleşen ihale sonrasında bir firma, inşaat kısmı 

                                                           
1555 Van Sesi, 30 Temmuz 1954.  
1556 Van Sesi, 20 Ekim 1954. 
1557 Milliyet, 24 Ağustos 1954; Yeşil Bitlis, 29 Temmuz 1954; Bitlis, 28 Ağustos 1954. 
1558 Yeşil Bitlis, 8 Eylül 1954. 
1559 Van Sesi, 3 Şubat 1955. 
1560 BCA. 30.1.0.0.94.587.7. 
1561 Van Sesi, 7 Haziran 1955. 
1562 Van Sesi, 20 Ağustos 1955. 
1563 Van Sesi, 20 Ekim 1955; Yeşil Bitlis, 7 Aralık 1955. 
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için %3.75 keşif bedelinin noksanıyla, makine ve tesis kısmına ise diğer bir firma keşif 

bedelinin %32.75 fazlasıyla talip olmuştur. Makine kısmındaki %37’lik talebin İller 

Bankasınca kabulü kanuni imkân dışında olduğundan konuyla ilgili Başvekil bizzat 

devreye girerek makine kısmı için ya pazarlık usulüyle ihalenin yeniden 

gerçekleşmesini ya da İller Bankasından oluşturulacak bir heyet ile makinelerin 

yurtdışından doğrudan satın alınması yönünde direktifte bulunmuştur1564. Özellikle 

Başvekil Adnan Menderes’in konuyla bizzat ilgilenmesi DP’nin ülkedeki enerji 

meselesine ne denli önem verdiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

1956 yılındaki bütçe görüşmelerinde orta ölçekli hidroelektrik santrallerinin bir 

kısmının bu yıl içerisinde tamamlanacağı, Bendimahi Hidroelektrik Santralinin de 

1957 yılı içerisinde işletmeye açılacağı belirtilmiştir1565. Ancak 1956 yılı içerisinde 

Bendimahi için hükümetin verdiği destek devam etmiş1566 olsa da fiili olarak bir 

girişimde bulunulmamıştır.  

1957 bütçe görüşmelerinde Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Bendimahi ile 

ilgili1567 “Bu santral 1957 gerekçesine nedense alınmamıştır. Hâlbuki 1956 

gerekçesinde, 1957 yılında inşaatı bitirilecek olan santraller arasında gösterilmişti. 

Diğer bir kısım resmî vesikalarda, 4 milyon 765 bin 800 liraya ihale edilmiş ve inşa 

halinde olduğunu 1957 yılında işletmeye açılacağını ifade etmektedirler. İşin 

enteresan tarafı, 1956 gerekçesinin İller Bankasınca inşa ettirilmekte olan santraller 

arasında gösterdiği bu santralden, İller Bankasının haberdar bulunmamasıdır. 

Filhakika, İller Bankasının 1945-1955 yılları arasındaki faaliyetlerini gösteren, banka 

tarafından neşredilmiş kitapta, bu santrale yer verilmemiştir. Van vilâyetinin çimento 

fabrikası gibi bu santralin de mevhum tesislerden olduğu anlaşılmaktadır.” sözleriyle 

santralin bu dönemde de inşasına başlanmayacağı açıkça anlaşılmıştır.  

1957 yılı sonlarında Bendimahi’den vazgeçilerek Başkale çevresindeki İspiriz 

Dağları ve Norduz Yaylasından kaynağını alan, Gürpınar ve Gevaş’tan geçerek Van 

Gölüne dökülen Engil (Zernek-Hoşap-Dönemeç) Çayı üzerinde ve Van’a 25-30 km 

uzaklıkta santralin kurulmasına karar verilmiştir. Yeni yapılacak santralin 4.500 veya 

                                                           
1564 BCA. 30.1.0.0.94.587.7; Van Sesi, 27 Aralık 1955. 
1565 TBMM ZC. X/10, İ. 39, (20.2.1956) S. Sayısı 59[18]; Milliyet, 21 Şubat 1956. 
1566 Van Sesi, 8 Mayıs 1956. 
1567 TBMM ZC. X/17, İ. 41, (20.2.1957) 345. 
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5.000 kW elektrik enerjisi üretmesi, kWh maliyetinin 3.5 ile 4 kuruş arasında ve 

yaklaşık 3-4 milyon liraya mal olması öngörülmüştür1568. Böylece DP iktidarı 

döneminde ehemmiyetle ele alınmış olan Bendimahi santrali için etütler yapılmış, 

projeler hazırlanmış ve birkaç kez ihaleye çıkarılmışsa da ya talep edilmemiş ya da 

teklifler hükümet tarafından uygun bulunmadığından bir türlü faaliyete geçilememiş 

ve nihayetinde proje iptal edilmiştir.  

Bunun yanı sıra yapımına 1954 yılında başlanan Başkale’deki hidroelektrik 

santralinin kanal ve santral binası inşaatları 1957 yılında devam ederken regülatör 

inşaatı tamamlanmıştır1569. 1958 yılında ise şebeke inşaatının bir kısmı tamamlanmış 

ve tribün yerleri tespit edilerek faaliyetlere başlanmıştır. Çalışmaların bir yıl içerisinde 

tamamlanması öngörülmüştür1570.  

1958 yılında Van hidroelektrik konusundaki sorunlarını dile getirmek için Van 

eski Milletvekillerinden Kemal Yörükoğlu, Muslih Görentaş ve Belediye Reisi Şükrü 

Kösereisoğlu’ndan oluşan bir heyet Ankara giderek Başvekil Adnan Menderes ile 

görüşmüştür. Başvekil Adnan Menderes, konuyla yakından ilgileneceğini, santralin 

ihaleye konulması ve kendisine bildirilmesi yönünde Dâhiliye Vekilini memur 

kılmıştır1571. Bu durum çalışmaların bir nebze olsa da hızlanmasına vesile olmuştur. 

1959 yılında Engil için yeni bir proje hazırlanarak İller Bankasına sunulmuş ve 

banka tarafından tasdik edilmiştir1572. Bu dönemde Van Valisi İbrahim Sadi Öztürk’ün 

teşebbüsleri sonrasında kararlaştırılan Engil Hidroelektrik santralinin keşif bedeli 9 

milyon olarak tespit edilmiştir1573. Bunun yanı sıra bu dönemde Erciş’te elektrik 

santralinin temelleri de atılmıştır1574. Ayrıca yıl sonuna doğru Ahlat hidroelektrik 

santralindeki çalışmalar tamamlanarak hizmete açılmış ve yaklaşık 1.500.000 liraya 

mal edilmiştir1575. Böylece havza genelinde bir ilçede de olsa santralin devreye girmesi 

halkı memnun ettiği gibi diğer çalışmalarında bitirileceği yönündeki umutları 

arttırmıştır. 

                                                           
1568 BCA. 30.1.0.0.74.471.5; Van Sesi, 24 Ekim 1957. 
1569 İkinisan, 2 Aralık 1957. 
1570 Van Sesi, 17 Nisan 1958. 
1571 İkinisan, 14 Nisan 1958; Van Sesi, 14 Nisan 1958. 
1572 İkinisan, 20 Şubat 1959. 
1573 İkinisan, 25 Temmuz 1959. 
1574 Van Sesi, 9 Kasım 1959; İkinisan, 9 Kasım 1959. 
1575 Kalkınan Tatvan, 20 Ekim 1959; Yeşil Bitlis, 25 Şubat 1960. 
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1959 yılı sonrasındaki Engil Hidroelektrik Santrali çalışmaları oldukça yavaş 

ilerlemiş ve 1965 yılına gelindiğinde tesis hala tamamlanamamıştır. Ayrıca santralinin 

debisi bu dönemde düşük bulunmuş ve santralin bu debi ile Van’ın 1975 yılına kadar 

dahi elektrik ihtiyacına cevap veremeyeceği belirtilmiştir1576. 1965 yılı sonrası 

çalışmalar üç yıl daha devam etmiş ve santral 19 Ağustos 1968 yılında Başbakan 

Süleyman Demirel tarafından hizmete açılmıştır. Yaklaşık 4.800 kW enerji üreten bu 

santral 40 milyon liraya mal olmuştur1577. Bu suretle uzun yıllardır beklenen tesis 

hayata geçirilerek hizmete sunulmuştur. Ayrıca tesis havzadaki sanayi kuruluşlarının 

gelişmesine de önemli bir katkı sunmuştur.  

DP döneminde ülke genelinde enerji çalışmalarına ekonomik kalkınma 

bağlamında bilhassa büyük bir ağırlık verilmiş ve yurdun birçok yerinde büyük tesisler 

kurulmuştur. Ancak aynı şeyi Van Gölü Havzası için söylemek pek de mümkün 

değildir. Öyle ki uzun zaman Bendimahi santralinin kurulması için çalışmalar 

yürütülmüş, tetkikler yapılmış, projeler hazırlanmış ve defalarca ihaleye çıkarılmışsa 

da bir netice elde edilememiştir. Daha sonra tesisin kurulacağı yer değiştirilmişse de 

bu dönemde yine bir sonuç elde edilememiş ve DP iktidarından yaklaşık 8 yıl sonra 

Engil Hidroelektrik Santrali açılabilmiştir. Bununla beraber sadece il merkezlerinde 

değil aynı zamanda ilçelerde de santral çalışmaları yürütülmüş ve bu minvalde bir 

nebze olsun başarı elde edilmiştir. Yine de DP iktidarı döneminde enerji konusunda 

havza genelinde istenilen başarının elde edildiğini söylemek zordur.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1576 Cumhuriyet, 11 Haziran 1965.  
1577 Cumhuriyet, 20 Ağustos 1968. 
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SONUÇ 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan hükümetler ülkenin doğusunda baş 

gösteren Kürt isyanlarıyla uğraşmak zorunda kalmışlardır. Bu durum milli mücadele 

sonrasında ülkede oluşan birlik ve beraberliğin kaybolmasına neden olduğu gibi 

hükümetlerin bu sorunun giderilmesi için eldeki ekonomik ve askeri gücü bölgeye 

aktarmasına da sebep olmuştur. 1925-1930 yılları arasında meydana gelen bu 

ayaklanmalar sadece havzaya yapılabilecek yatırımları değil ülke genelinde yapılacak 

tüm yatırımları da olumsuz yönde etkilemiştir. Bu ayaklanmalar sonrasında bölgedeki 

asayişsizliğin önündeki en büyük engel olarak Kürtlük meselesi olduğuna kanaat 

getirilerek iskân kanunu çıkarılmış ve birçok aşiretin yeri değiştirilerek batı 

vilayetlerine gönderilmiştir. Böylece az olan nüfusun iskân kanunuyla bölgeden 

gönderilmesi bölgeyi ve havzayı bir bakıma savunmasız bırakmış, bu durum ister 

istemez sınır ihlallerinin, kaçakçılık ve eşkıyalık faaliyetlerinin daha da artmasına 

neden olmuştur. Havza genelinde gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetleri içerisinde de 

Van’da afyon Bitlis’te ise tütün kaçakçılığı en yaygın olarak yapılan ürünler arasında 

yer almıştır.  

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle beraber değişen dünya konjonktüründe 

Türkiye’nin, Rus komünizmine karşı ABD ile yakın ilişkiler kurması Batı ülkelerinden 

ekonomik destek almasında etkili olmuştur. Temin edilen bu yardımlar sayesinde 

ülkenin doğusunda ve bu minvalde de havza genelinde askeri tedbirler arttırılmış ve 

kuzeyden gelebilecek tehlikeler önlenmiştir. DP döneminde de devam eden bu 

uygulamalara Bağdat Paktı’nın da eklenmesiyle doğu ve güney sınırlarımız da 

güvence altına alınmıştır. Böylece havzada alınan askeri tedbirler sayesinde hem 

eşkıyalık hem de sınır ihlalleri minimum seviyeye indirilmişse de ekonomik olarak 

çok fazla gelişmeyen havzada kaçakçılık faaliyetlerinin önü bir türlü alınamamıştır. 

Bunun yanı sıra savaş sonrasında çok partili CHP iktidarı döneminde asayiş ve 

güvenlik yatırımları havza genelinde arttırılmaya çalışılmışsa da ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik şartlar dolayısıyla bu yatırımlar istenilen ölçüde 

gerçekleşmemiştir. Ancak DP dönemiyle beraber havza genelindeki asayiş ve 

güvenlik harcamaları arttırılmıştır. Bu artışta temin edilen dış yardımların ve 

uluslararası demiryolu çalışmalarının payı oldukça büyüktür. Ayrıca havza genelinde 
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Bitlis’e nazaran konum, nüfus ve stratejik önem bakımından önde olan Van vilayetine 

yapılan asayiş harcamaları her zaman daha fazla olmuştur.  

Cumhuriyet döneminin en önemli sorunlarından birisi de hiç şüphesiz ulaşım 

olmuştur. Öyle ki I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında havzada yaşanan 

işgaller sonrasında sınırlı olan ulaşım ağının da tahrip edilmesi havza genelinde 

ulaşımın yok denecek bir hal almasına neden olmuştur. Bu nedenle ülkenin doğusu ile 

batısı arasında siyasi, idari, zirai, iktisadi ve kültürel birlikteliğin sağlanması için 

bölgede ve havza genelinde ulaşıma önem verilmiştir. Bu dönemde çalışmalar daha 

çok Bitlis ve çevresinde askeri istekler doğrultusunda şekillenmiştir. Özellikle Bitlis’in 

batıdan havzaya giriş konumunda olması ve Diyarbakır gibi önemli bir merkeze yakın 

olması askeri isteklerdeki en etkili sebeplerdir. Bunun yanı sıra tüm ülkede olduğu gibi 

havza genelinde de karayolları çalışmaları il özel idareye devredilmiştir. Havzanın 

ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda özel idarenin toplaması gereken 

yol vergisini istenilen ölçüde toplayamaması, toplanan vergilerin acil ihtiyaçlar 

dolayısıyla farklı alanlarda kullanılması, 1929 ekonomik buhranı ve II. Dünya Savaşı 

dönemlerindeki ödenek yetersizliği, havzanın coğrafi özellikleri gibi sebeplerden 

dolayı CHP iktidarı döneminde havzadaki karayolları çalışmaları istenilen oranda 

gerçekleşmemiştir.  

Özellikle savaş döneminde motorlu taşıtların hızlı gelişmesi sonrasında yıllarca 

arka plana atılan karayollarının ne denli önemli olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca değişen 

dünya konjonktürüyle beraber dış ilişkilerde ve iktisadi politikalarda önemli 

değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikler sonrasında temin edilen dış yardımlar 

ve iş birliği kapsamında karayolu çalışmaları, CHP iktidarı döneminde yeni bir ivme 

kazanmıştır. Bu ivmenin hem programlar hem de yatırımlar bağlamında DP 

döneminde devam ettirilmesi bütünlüğün sağlanması açısından oldukça önemli 

olmuştur. Özellikle uygulamaya konulan yol programında havza genelindeki 

çalışmaların büyük bir kısmı son döneme bırakıldığından, karayolu çalışmaları DP 

iktidarı dönemine rastlamıştır. Böylece DP döneminde havza genelinde yol yapım 

çalışmaları başlamış ve büyük bir kısmı her mevsim geçit verebilecek bir şekilde 

tamamlanmıştır.  
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Cumhuriyet hükümetlerinin ulaşım konusundaki diğer bir meselesi de 

demiryolları olmuştur. Cumhuriyet döneminde demiryollarının özellikle milli ve 

ekonomik çıkarlar doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi ve ağaç dalları biçiminde 

olan bu yapının ağ biçimine dönüştürülmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda ilk olarak doğu-batı bağlantısını sağlayacak, biri kuzeyden diğeri de 

güneyden olmak üzere iki hattın oluşturulması, var olan hatlar üzerinde bağlantı 

hatlarının kurulması ve doğuyu diğer hatlara bağlayacak yeni bir hattın yapılması 

öngörülmüştür.  

Havza genelinde demiryolu ağının başlangıç noktası Yolçatı-Elazığ hattı 

olmuştur. Bu hat ile Fevzipaşa-Diyarbakır hattına bağlantı sağlanmış ve böylece 

yapılması planlanan Elazığ-Van hattının ülkenin diğer bölgeleriyle olan ulaşım 

noktasının oluşturulması hedeflenmiştir. II. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında inşasına 

başlanan Elazığ-Van hattı savaşın getirdiği finansman ve malzeme sıkıntısı sebebiyle 

durma noktasına kadar gelmişse de savaş sonrasında çalışmalar yeniden hızlanmıştır. 

Ancak çalışmaların teknik araç-gereç yetersizliği sebebiyle büyük çoğunlukla insan 

gücüne dayanması ve gerekli malzemelerin istenilen zamanda tedarik edilemeyişi hat 

çalışmalarını olumsuz etkilemiştir.  

DP döneminde İran ile yapılan ticaret anlaşması ve sonrasında imzalanan 

Bağdat Pakt ile hat uluslararası bir öneme kavuşmuştur. Ayrıca Bağdat Paktı’na bağlı 

olan devletler tarafından ortak işbirliği-karşılıklı yardımlaşma kapsamına alınmış ve 

uluslararası fonlardan maddi destek sağlanmıştır. Ancak gerek Bağdat Paktı ortak 

işbirliği kapsamında yapılan uluslararası yardımlar, gerek hükümetin bu konudaki 

yatırımları inşaat çalışmaları istenilen hız ve seviyede gerçekleşmemiş ve DP 

döneminde sadece Genç-Muş hattı tamamlanabilmiştir.  

Tek partili CHP iktidarı döneminde hat çalışmalarının özellikle savaş 

dönemine denk gelmesiyle birlikte yaşanan sorunlar demiryolu çalışmalarını olumsuz 

etkilemiştir. Ancak DP döneminde bu olumsuzlukların ortadan kalkmasına ve hat 

çalışmalarının uluslararası bir boyut kazanarak önemli bir ekonomik yardım elde 

edilmesine rağmen demiryolu hattı üzerinde istenilen ilerleme bir türlü 

gerçekleşmemiştir. Bilhassa bölgenin fiziki ve coğrafi yapısı bunda önemli bir etken 

olmuştur. Özellikle havza genelindeki tünel ve köprü çalışmaları demiryolu 
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çalışmalarının yavaşlamasına neden olmuştur. Bu sebeple de DP iktidarı döneminde 

demiryolları çalışmalarında istenilen başarı elde edilememiştir.  

Hükümet, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Van Gölü’ndeki ulaşımın 

verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Van Gölü Seyr-i Sefain idaresinin 

yönetmeliğini değiştirerek idareye özerklik tanımış ve her yıl bütçeden belli bir miktar 

ödenek ayırarak işletmenin halkın ihtiyacını karşılayacak bir düzeye gelmesi için çaba 

sarf etmiştir. Ancak işletmenin keyfi, usulsüz ve gereksiz harcamaları her yıl zarar 

etmesine neden olduğu gibi farklı vekâletlere ve kurumlara bağlanması da bir çözüm 

olmamıştır.  

DP döneminde işletmenin gelişimi için mevcut feribotlar yeni gemilerle 

güçlendirilerek modern teçhizatlar ile donatılmış ve iskeleler ıslah edilmiş, yeni iskele 

ve antrepolar yapılmıştır. Ayrıca göl üzerindeki işletmeye ait olan ulaşım tekeli 

kaldırılarak özel teşebbüse de yolcu ve yük taşıma hakkı verilerek göldeki taşımacılık 

sektörünün canlanması amaçlanmıştır. Ancak hem CHP döneminde hem de DP 

döneminde bir türlü istenilen sonuç elde edilememiştir. Bunda özellikle sefer 

sayılarının az ve güzergâhların uzun olması, taşımacılık için talep edilen ücretlerin 

(yolcu, yük ve hayvan bağlamında) oldukça yüksek meblağlara ulaşması, keyfi ve 

gereksiz harcamalar ile karayolu ulaşımının daha ucuz ve hızlı olması halkın göl 

üzerinden ulaşımı tercih etmemesindeki en önemli sebeplerdir.    

Değişen dünyada önemli bir ulaşım vasıtası da hava ulaşımı olmuştur. Bu 

yönde Türk Hava Yolları Devlet İşletmesinin kuruluşuyla beraber ülke genelinde hava 

meydanı yapım çalışmaları da başlamış ve 1943 yılında Van Hava Meydanı inşa 

edilmiştir. Ancak pist alanının toprak oluşu, her mevsim istifade edilmesini 

engellemiştir. Bu durumun ülke genelindeki diğer hava meydanlarının birçoğunda da 

yaşanması ve birçok vilayette hava meydanlarına ihtiyaç hâsıl olması DP hükümetini 

bu yönde çalışmaya sevk etmiştir. Bu nedenle 1953 yılında çıkarılan kanunla meydan, 

pist, hangar, işletme binaları ve bunlara ait her türlü tesisatın yapılması veya 

yaptırılması ile var olan hava meydanlarının genişletilmesi ve düzenlenmesi yönünde 

çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonrasında Van Hava 

Meydanının genişletilmesi yönünde çalışmalar başlatılmış ve 1958 yılında Van Hava 

Meydanı yaz-kış ulaşım sağlayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur. 



331 
 

Özellikle II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda doğunun önemli stratejik 

merkezlerinden biri olan Van’da böyle bir tesisin kurulması, Van Hava Meydanının 

daha çok askeri amaçlar doğrultusunda yapıldığını akla getirmektedir. Ancak ülkenin 

savaşa girmediği göz önünde bulundurularak kuruluş amacından daha çok bölge 

halkının ulaşımına sınırlı da olsa hizmet ettiğini söylememiz yerinde olacaktır. Bunun 

yanı sıra DP döneminde hava meydanının genişletilerek modernleştirilmesi başta 

havza içerisinde Van olmak üzere çevre vilayetlerin ulaşım sorununu bir nebze olsun 

giderdiği gibi havza genelindeki iktisadi kalkınmaya da önemli bir katkı sunmuştur.  

Bayındırlık yatırımlarının yanında havzadaki önemli yatırım başlıklarından 

biri de eğitime yönelik yatırımlardır. Milli Mücadelenin başarıyla sona ermesinden 

sonra ülkenin en önemli sorunlarından biri olan eğitim konusu üzerinde hassasiyetle 

durularak okuma-yazma ve okullaşma alanlarında seferberlik başlatılmıştır. Bu 

seferberlik havza genelinde de kendini göstermiş, Van ve Bitlis merkez ve köylerinde 

ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmasa da ilkokullar peyderpey açılmaya başlanmıştır. 

Bu dönemde her iki vilayette de birer ortaokulun mevcudiyeti yanında havza genelinde 

lisenin olmayışı eğitimi oldukça olumsuz etkilemiştir. Özellikle imkânı olanlar çevre 

vilayetlerde eğitim almaya devam ederken imkânı olmayan gençler eğitimden mahrum 

kalmışlardır. 

Tek partili CHP iktidarı döneminde yaşanan 1929 ekonomik buhranı ve II. 

Dünya Savaşı tüm alanlarda olduğu gibi eğitim seferberliğini de olumsuz etkilemiştir. 

Ancak savaşın sona ermesiyle beraber eğitim alanındaki çalışmalar yeniden hızlanmış 

ve 1950 yılına kadar havza genelindeki ilköğretim okullarının sayısı arttırılmıştır. 

Özellikle Van’da bir lisenin açılması, yine lise düzeyinde sanat enstitülerinin ve 

ortaokul düzeyinde de sanat okullarının açılması havzadaki eğitim seviyesinin 

yükselmesi bağlamında olumlu gelişmeler içerisinde yer alsa da havzanın eğitim 

ihtiyaçlarını tam anlamıyla giderdiğini söylememiz mümkün değildir.   

DP’nin iktidara gelişiyle beraber özellikle köy ilköğretim okulları alanında 

büyük bir atılım gerçekleştirilmiş ve havza genelinde mevcut ilköğretim ve 

ortaöğretim sayıları 2 katını aşkın oranda arttırılmıştır. Fakat aynı durum liseler için 

söz konusu değildir. Bu dönemde Bitlis’te de bir lisenin açılmasıyla her iki vilayette 

birer lise mevcudiyeti sağlanmışsa da bu durum vilayetlerinin lise ihtiyacını 
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karşılamaktan oldukça uzaktır. Ancak çoğunluğu CHP iktidarı döneminde açılan sanat 

okulları ve enstitüleri, havza genelindeki ortaokul ve lise eksikliğinin giderilmesi 

yönünde bir nebze etkili olmuştur. 

Bunun yanı sıra CHP döneminde eğitim ve kültür faaliyetleri bakımından 

havzanın gelişmesinde etkin bir rol oynayan halkevlerinin DP döneminde kapatılması, 

halkevlerinin faaliyet gösterdiği dil, tarih, edebiyat, güzel sanatlar, kütüphane, halk 

dershaneleri gibi alanlardan yoksun kalmasına bu da toplumsal manada kültürel 

seviyenin gerilemesine neden olmuştur.  

Yine CHP döneminde açılan ve son köy enstitüsü olma özelliğini taşıyan Ernis 

Köy Enstitüsü ve tüm enstitülerin DP döneminde müfredatlarının değiştirilerek 

öğretmen okullarına dönüştürülmesi, köylüye rehber olma özelliğini taşıyan bu 

enstitülerden yetişmiş öğretmenlerin bu özelliklerini kaybetmelerine yol açmıştır.    

İlgili dönemde sağlık yatırımları ülkede ve havzada en sancılı alan olarak göze 

çarpmaktadır. Bu nedenle Cumhuriyetin ilanıyla beraber yeni kurulan hükmet bir 

taraftan siyasi, askeri ve ekonomik sıkıntılarla uğraşırken bir taraftan da bulaşıcı 

hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalınmış ve ilk iş olarak Sıhhiye Vekâleti 

kurulmuştur. Bu dönemimdeki tüm olumsuzluklara rağmen sağlık hizmetleri için ayrı 

bir bakanlığın kurulması hükümetin konuya verdiği önemi ortaya koymaktadır. 

Bununla beraber ülkenin ve havzanın sağlık alanındaki en büyük sorunlarından biri 

bulaşıcı salgın hastalıkları olmuştur. Hastalıklarla mücadele kapsamında havza 

genelinde her iki vilayette birer memleket hastanesi ve dispanserler açılmışsa da 

özellikle doktor ve sağlık personelinin sayısının yok denecek kadar yetersiz oluşu, 

gerekli olan aşı ve serumların yeteri derecede tedarik edilemeyişi hastalıkların önünün 

alınamaması sonucunu doğurmuş, nihayetinde salgın hastalıklar daha da artmıştır. Tek 

partili dönemde CHP iktidarı sağlık meselesine oldukça önem vermişse de yapılan 

faaliyetler havzanın mevcut ihtiyacını karşılamakta oldukça yetersiz kalmıştır.  

II. Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünyada sosyal ve ekonomik yaşantının 

değişmesi birçok sağlık sorununu ve salgın hastalıkları beraberinde getirmiş ve 

gelişmiş ülkeler bu sorunları ele alarak çözüm yolları aramaya başlamıştır. Türkiye de 

bu doğrultuda ülkeyi yedi sağlık bölgesine ayırarak on yıllık sağlık planı hazırlamıştır. 

Bu dönemde havza genelinde il ve ilçe merkezleri haricinde yüzölçümünün büyük bir 
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kısmının köylerden oluşması ve buralarda da sağlık merkezlerinin olmayışı Sağlık 

Bakanlığını bu gibi yerlere sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için seyyar sağlık ekipleri 

kurmaya yönlendirmiştir. Bu ekipler sayesinde havzanın en ücra köşelerinde bulaşıcı 

hastalıklara karşı sağlık taramaları gerçekleştirilirken aşı ve serum tedavileri ücretsiz 

uygulanmıştır.  

DP’nin iktidara gelişiyle beraber sağlık hizmetlerine önem verilerek bu 

yöndeki çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu dönemde havza genelindeki sağlık 

kuruluşlarının sayısı arttırılarak fiziki durumları iyileştirilmiştir. Ayrıca havza 

genelindeki en önemli sağlık problemlerinden biri olan doktor ihtiyacı belli oranda 

karşılanarak havzadaki sağlık hizmetleri arttırılmaya çalışılmıştır. Yine bu dönemde 

seyyar sağlık ekipleri tarafından en ücra noktalara kadar sağlık taramaları yapılmış ve 

gerekli ilaç ve aşılar ücretsiz dağıtılmıştır. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen bölgede 

ve havzada sağlık alanında istenilen gelişmeler elde edilememiştir. İstenilen başarıya 

ulaşılamamada havza genelindeki bataklıkların kurutulamayışı, içme sularının her yere 

ulaştırılamayışı ve sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken hususlara önem 

verilmeyişi en önemli nedenler arasındadır.                  

Çalışmaya konu olan dönemde, bölgenin coğrafi koşulları dikkate alındığında 

en dikkat çeken yatırım ağı tarım ve hayvancılık olarak göze çarpmaktadır. Bu suretle 

Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım ve hayvancılığı kalkındırmak, sağlam temellerle 

yeniden inşa etmek üzere girişimlere başlanmıştır. Bu bağlamda, asayiş ve emniyeti 

sağlamak, çiftçiyi koruyan kanunlar oluşturmak, aşarı kaldırmak, vergilerde indirim 

yapmak; bataklıkları kurutmak, bölgedeki her türlü ulaşımı yaygın hale getirmek, zirai 

mektepler açmak, zirai tohum ve hayvanları ıslah etmek ile salgın hayvan 

hastalıklarıyla mücadele gibi faaliyetlerde bulunulmuştur. Ayrıca üreticiye örnek 

olmak için devlet üretim çiftlikleri ve haralar kurulmuş ve tarımda bilhassa 

makineleşmeye önem verilerek çiftçiye kredi imkânı sunulmuştur. 

Havzanın önemli bir bölümünün dağlık alanlarla çevrili olması tarımsal 

faaliyetlerin sınırlı olmasına neden olurken, aynı zamanda çayır, mera ve otlak 

alanlarının bölgede geniş bir yer kaplaması da hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesinde 

etkili olmuştur. Ancak kış mevsiminin oldukça uzun ve sert geçmesi nedeniyle hem 

hayvanların uzun süre kapalı bir ortamda bırakılmak zorunda kalınmasına hem de 
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hayvan yemi temin etmekte yaşanan güçlükler ile bulaşıcı hayvan hastalıkları 

hayvancılığın gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir.  

Bunların yanı sıra hububat üretiminde sürekliliği sağlamak ve hem üretici hem 

de tüketici bakımından fiyat artışlarını önlemek için toprak mahsulleri ofisi kurulmuş 

ve ülke genelinde yaygınlaştırılarak tarımsal ekonominin gelişmesi sağlanmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca havza için önemli bir tarımsal gelir kaynağı da tütün üretimidir. 

Özellikle Bitlis vilayetinde üretilen tütünler kalite bakımından yüksek bir değere sahip 

olduğu için burada bir fabrika inşa edilmiştir. Bu dönemde tarımsal üretimi artırmak 

için sulama kanallarına önem verilerek özellikle havzadaki Şamran Kanalı’nın yapım 

faaliyetleri üzerinde durulmuştur.   

II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber ülkede iş gücünü oluşturan büyük 

bir kesimin silahaltına alınması hem ülkede hem de havzada tarımsal üretimi olumsuz 

etkilemiştir. Özellikle havza genelinde makineli tarımım çok yaygın olmayışı ve zirai 

faaliyetlerin büyük bir kısmının insan gücüne dayalı olması bu olumsuzluğu daha da 

arttırmıştır. Ancak aynı olumsuz durum hayvancılık için geçerli olsa da diğer alanlar 

kadar etkilenmemiştir.  

Savaş sonrası zirai üretimin gelişimini sağlayacak faaliyetlere yeniden önem 

verilerek bu yönde çalışmalara başlanmıştır. Bu dönemde özellikle tarımsal üretimi 

arttırabilmek için çiftçiyi topraklandırma kanunu çıkarılarak topraksız çiftçi toprak 

sahibi yapılmıştır. Hububat başta olmak üzere tohumların ve ağaçların ıslahı üzerinde 

durularak havza geneli ıslah edilmiş tohumlar dağıtılmıştır. Havzanın iklim ve coğrafi 

yapısı halkı hayvancılığa itmiş olsa da bölgede hayvancılık faaliyetleri de sorunsuz 

değildir. Özellikle kuraklık, kış şartları, otlak ve yem yetersizliği ile salgın hastalıklar 

gibi sorunlar hayvan üretimini olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde hayvancılığın 

gelişmesi için havzada bir haranın kurulmasına karar verilmiştir. Bu uygulama 

havzadaki hayvancılığın ıslahı ve gelişimi için oldukça önemli bir adımdır. 

DP’nin iktidara gelişiyle beraber tarımsal faaliyetlere önem verilerek tohum ve 

hayvan ıslahı, ilaçlama, makineleşme, kredi, hara ve toprak reformu gibi meseleler 

üzerinde ehemmiyetle durulmuştur. Havza genelinde birçok çiftçiye kredi verilirken 

oluşturulan toprak komisyonları tarafından da Van ve Bitlis’te yüzlerce aileye toprak 

dağıtılmış ve yüzbinlerce dönüm mera da köylülerin ortak kullanımına tahsis 
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edilmiştir. Yine ıslah edilmiş tohumların dağıtımına bu dönemde de devem edilirken 

havza genelinde toprak mahsulleri ofisi yaygınlaştırılmış ve ofisler tarafından, üretilen 

hububat satın alındığı gibi kurak geçen dönemlerde başka bölgelerden hububat temin 

edilmiştir. Havzadaki ilk fabrikalardan olan Bitlis’teki tütün fabrikası modern bir hale 

getirilerek üretim kapasitesi arttırılmıştır. Ayrıca tütün fiyatlarının kaliteye göre 

belirlenmesi ve bölge tütününün kaliteli olması alınan ücretleri arttırırken bu durum 

bölge halkını tütün ekimine teşvik etmiştir.  

Bu dönemde Zeylan’daki haranın bir kısmının tamamlanarak açılması, 

havzadaki hayvan ırklarının ıslahına önemli bir katkı sağlarken Van ve Bitlis’te devlet 

ve özel girişim ortaklığıyla suni tohumlama istasyonlarının açılmasına da vesile 

olmuştur. Ayrıca Van’da açılan hayvan hastanesi ve bölge laboratuvarı sayesinde 

bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmiştir. 1959 yılında tarım ve 

hayvancılığın geliştirilmesi için 10 yıllık bir program hazırlanmış ve ülke 9 tarım 

bölgesine ayrılmıştır. Havzanın coğrafi ve fiziki özellikleri sebebiyle program 

dâhilinde Van ve Bitlis’te hayvancılığa ve yem sanayisine ağırlık verilmesi 

kararlaştırılmıştır. DP döneminde özellikle ıslah edilmiş tohum ve hayvan, kredi, hara, 

bulaşıcı hastalıklarla mücadele, ofis çalışmaları, tütün ve toprak tevzi yönündeki 

faaliyetlerle havzanın tarımsal ve hayvansal bağlamda ülke ekonomisinin 

kalkınmasında etkili olunmaya çalışılmıştır.  

Bir ülkenin en önemli servetlerinden birisi de hiç şüphesiz yer altı kaynakları 

yani madenleridir. Cumhuriyet döneminde havzanın hem kalkınması hem de 

ihtiyacının karşılanması için bölgede maden aramaları gerçekleştirilmiş ve özellikle 

Van’da krom, kömür, sodyum tuzu, demir, kurşun, kükürt, çinko gibi birçok maden 

tespit edilmiştir. Ancak bu madenlerin içerisinde bölge ve havza için en önemlisi 

kömür olmuştur. Özellikle MTA Enstitüsünün kurulmasıyla beraber maden 

araştırmalarına önem verilmiş ve tek partili CHP iktidarı döneminde havza genelinde 

tetkik aramalar gerçekleştirilmiştir. Ancak yüzeysel yapılan bu araştırmalar sonrasında 

havzadaki kömürün gerçek rezervi tespit edilemediğinden, devlet eliyle işletilmesine 

gerek görülmemiştir. Bu durum çok partili CHP döneminde de devam etmiştir.  

DP’nin iktidara gelişiyle beraber yeniden tetkikler yapılmışsa da bu 

çalışmaların da yüzeysel oluşu olumlu bir sonuç alınamamasına neden olmuştur. 1955 
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yılında gerçekleştirilen tetkikler sonrası maden rezervinin yüksek olduğu tespit 

edilmiş, bunun üzerine devlet ve özel teşebbüs ortaklığıyla Van’da bir şirket 

kurulmuştur. Şirketin tam kapasite çalışmaya başlamasıyla beraber hem havza ve 

çevre vilayetlerin yakacak ihtiyacı karşılanmış hem de havzanın ekonomik olarak 

kalkınmasında büyük katkı sağlamıştır. 

Bunun yanı sıra 1950 yıllarına kadar birçok doğu bölgesinde olduğu gibi havza 

genelinde de sanayi kuruluşlarının olmayışından dolayı elektriğe çoğunlukla 

aydınlanma için ihtiyaç duyulmuştur. Bu döneme kadar havza genelindeki elektrik, 

belediyeler tarafından temin edilen dizel motorlar sayesinde sağlanmıştır. Ancak 

DP’nin iktidara gelişi sonrasında ekonomik kalkınma hamlesiyle beraber 

sanayileşmeye ve bu doğrultuda da altyapısal gelişimler bağlamında termik ve 

hidroelektrik santrallere ağırlık verilmiştir. Böylece havza genelinde de büyük çapta 

olmasa da il ve ilçelerde hidroelektrik santralleri kurulmaya başlanmıştır. Bu durum 

zamanla havzanın çehresini değiştirerek çimento ve yem fabrikalarının kurulmasında 

etkili olmuştur. 

Sonuç olarak 1923-1945 yılları arasındaki tek partili CHP iktidarı döneminde 

ülke harap ve bitkin bir halde devralınmış ve birçok müessese yeni baştan kurulmak 

zorunda kalınmıştır. Özellikle güvenlik, bayındırlık, eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık 

ve madencilik gibi alanlarda yapılmaya çalışılan iyileştirmeler ve yenilikler için 

oldukça büyük bir maddi kaynağa gereksinim duyulmuştur. Ancak ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik koşullar da göz önünde bulundurulduğunda bu alanların 

tümünde topyekûn bir iyileştirme ve yenilik yapılması için gerekli olan maddi 

kaynağın sağlanması oldukça zor görülmektedir. Bu sebeple gerekli kamu yatırım ve 

harcamaları elzem sırasına göre peyderpey yapılmaya çalışılmıştır. Fakat ülkenin 

içinde bulunduğu zor koşullara 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve II. Dünya Savaşı 

gibi dünyayı her koşulda olumsuz etkileyen olaylar da eklenince Türkiye’deki 

ekonomik yatırımlar durma noktasına geldiği gibi var olan ekonomi daha da kötüye 

gitmiştir. Bu dönemdeki hükümetler tarafından havza genelinde eğitim, bayındırlık, 

asayiş, sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında belli başlı yatırımlar yapılmışsa da bu 

yatırımlar havzanın ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmıştır.  
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Bununla beraber tek partili dönemde bölge itibariyle yatırımlar ulaşım ve 

bilhassa da demiryolları ağının yaygınlaştırılmasında yoğunlaşmıştır. Buna karşın 

havza genelinde daha çok eğitim ve kültür alanında yatırımlara ağırlık verilmiştir. 

Özellikle de köy ilkokulları ile halkevlerine oldukça önem verilmiştir.  

Savaşın sona ermesi ve çok partili hayata geçişle beraber ülke ekonomisinde 

olumlu gelişmeler yaşanmaya başlamış ve durma noktasına gelen yatırımlar yeniden 

canlanmıştır. Bilhassa bu dönemde temin edilen dış yardımlar sayesinde kamu 

yatırımları alanındaki çalışmalar yeniden hızlanmaya başlanmıştır. Ancak kısa bir 

müddet sonra maliyetlerin artması çalışmaları olumsuz etkilemiştir. CHP iktidarı hem 

tek partili hem de çok partili dönemde ülkenin her alanda gelişimi için yürütülen 

altyapısal bağlamdaki kamu yatırım ve harcamalarında özveriyle çalışmışsa da bu 

dönemde yaşanan ekonomik olumsuzluklar bir türlü aşılamadığından istenilen başarı 

elde edilememiştir.  

1950 yılında DP’nin iktidara gelişi ülke siyasetinde yeni bir anlayışın 

oluşmasını sağladığı gibi ekonomik hayatın da yeniden canlanmasında etkin rol 

oynamıştır. Bilhassa 1950-1954 yılları arası gerek Batı ülkelerinden temin edilen kredi 

ve dış yardımlar, gerek uluslararası fonlardan ve gerekse de genel bütçeden ayrılan 

ödeneklerle elde edilen gelirler ile tüm kamusal alanlardaki yatırımlar hızla 

arttırılmıştır. Bu yatırımların havzaya olumlu yansıması sonrasında havza genelindeki 

refah seviyesi yükselirken ülkedeki birlik ve beraberliğin gelişmesinde de önemli katkı 

sağlamıştır. Bu minvalde DP hükümetinin eldeki imkânlar ölçüsünde havzada kamusal 

yatırımlar yaparak havzanın kültürel ve ekonomik alanlarda kalkınması yönünde 

faaliyet gösterdiğini söylememiz mümkündür. Ancak 1954 yılı sonrasında zirai 

üretimde ve dış yardımlar konusunda yaşanan sorunlar ülke genelindeki ekonomik 

büyümeyi yavaşlatırken enflasyonu da arttırmıştır. Böylece DP’nin iktidara gelişiyle 

beraber ekonomik hayatta yaşanan canlılık yerini pahalılığa, karaborsaya ve yüksek 

enflasyona bırakmıştır. Ekonomik hayatta yaşanan bu sorunlar ilk olarak 1957 

seçimlerinde kendini göstermiştir. Özellikle 1954 seçimlerinde hükümet yanlısı bir 

tavır sergileyen Van, 1957 seçimlerinde, o güne kadar yapılan kamu yatırımlarına 

rağmen; hayat pahalılığı, karaborsa, enflasyon, temel gıda ürünlerine yapılan zamlar 

ve Ferit Melen’in de etkisiyle muhalefet yanlısı bir tutum sergilemiştir. Bu durum, 
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siyasi tercihlerin, altyapısal kamu yatırım ve harcamalarla paralellik 

göstermeyebileceği gerçeğini de ortaya koymaktadır. 

Ekonomik alanda yaşanan bu gelişmeler 1957-1958 yılları sonrasında da 

artarak devam etmiş ve 1958 yılının ortalarında ekonomik tedbirler bağlamında dolar 

karşısında Türk lirasının değeri (devalüasyon) düşürülmüştür. Bu tedbirleri temel gıda 

maddelerine yapılan zamlar takip ederken, ülke ve havza genelinde vatandaşların alım 

gücü oldukça düşmüştür. Ayrıca döviz ve ithalatta yaşanan sorunlar ister istemez 

üretimin yavaşlamasına neden olmuştur. Ekonomik alanlardaki bu sorunlara siyasi 

alanda yaşanan kutuplaşma (vatan cephesi), baskı ve ordunun siyasete alet edilmesi 

gibi unsurların da eklenmesi DP’nin siyasi arenada yalnızlaşmasına ve güç 

kaybetmesine neden olmuştur. Tüm bu yaşanan olumsuzluklar Türkiye Cumhuriyeti 

tarihindeki ilk darbe (27 Mayıs 1960) girişimine zemin hazırlamış ve böylece DP 

iktidarı tarih sahnesine karışmıştır.  
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