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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 225:227 
2. — Havale edilen kağıtlar 227:228 
3. —. Yoklama 228 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 228 
1. — Denizbank Türk Anonim Ortak

lığı Kanunu tasar :smn görüşülmesi için 
geçici bir komisyon kurulması isteği 
(1/224) x 228:229 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Devlet ve be^diye hastaneleri ba,ş-
hekimleriyle servis- şeflerine tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair önergesi (4/169) 229 

3. — Kayseri Milletvekili İsmail Ber-
kok ve 2 arkadaşının, hava sınıfı men-< 
suplar:na verilecek zamlar ve tazminler 
hakkındaki 3485 sayılı Kanunun 10, 12 
ve 14 ncü maddelerinin değişirilmesine da
ir o1 an 4334 sayılı Kanuna bir geçici 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/170) 229 

4. — Tokad Milletvekili! Sıtkı Atanç'-
m, Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin 
Baymd rlık Bakan1 ığma devri hakkındaki 
kanun teklifinin gündeme alınmasına da
ir önergesi (4/171) 229:231 

Sayfa 
231 
231 

5. — Sorular ve cevaplar 
A — Sözlü sorular 
1. — Kocaeli MiUetvekili Ethem Vas-

saf Akan'in, Atlantik Paktına iltihakımız 
hakkında ingiltere Dışişleri Bakanı Mr. 
Morison'un Avam Kamarasında vâki be
yanatına dair sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Fuad Köprülünün sözlü cevabı (6/416) 231:233 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiler'in, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sand ğmm yıllık geliri ile gideri 
miktarına, sandık mensupları için ev in
şasının düşünülüp düşünülmediğine, Emek
li Sandığı ile İşçi Sigortalarının tevhidi 
hususundaki çahşmalara ve bu konuda 
bir kanun tasar ısnm hazırlanıp hazırlan
madığına dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/347) 233 

3. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 
Erkut 'un, Karabük Demir ve Çelik fab
rikalarında çalışan mühendis, memur ve 
teknisiyenlerden bâzılarının işerinden 
uzaklaştırılması sebebine, tahsil ve ihtisas 
durumları ile sicillerine nazaran gördük
leri ceza ve taltif işlemlerine ve nakillerinin 
randımana yaptığı tesir dereceleriyle yer-
lerine yapılan ve yapılacak tâyinlere dair 
işletmeler Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/397) 233 



Sayfa 
4. —T Kırşehir Mi^etvekili Halil Sezai 

Erkut'un, gelirleri mahdut ve bütçeleri 
dar olan mahillî idarelere ait hastane ve 
sağlık müesseseleriyle Kırşehir Hastanesi
nin umumi Mumazeneye alınmasının düşü
nülüp düşünülmediğine, özel idare ve be
lediye hastaneleri genel giderlerine yardım 
için 1951 yılı Bütçesine konulan paranın 
ne ölçüde ve nerelere tevzi edildiğine ve 
Kırşehir Hastanesine yapılan yardım mik
tarına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/398) 233 

B. — Yazılı sorular 237 
1. — Manisa Milletvekili Faruk İlker'in 

Kasım 19,50 tarihindeki hububat miktarı ile 
mubayaası fiyatlarına, ekmekte paçal ya
pılmaya ne zaman başlanıldığına, hariçten 
alman hububatın miktar, fiyat ve muba
yaa şartlariyle dahilî piyasaya arz fiya
tına, Kasım 1950 tarihindeki iç ve dış pi
yasa fiyatlariyle bugünkü fiyatlar arasın
daki farka dair sorusuna Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Muhlis Ete'riin, yazılı ce
vabı (6/303) 237:241 

2. — Gazianteb Mi^etvekili Süleyman 
Kuranel 'in, 1950 yılında ithal edilen mazot, 
benzin ve benzeri maddelerin miktarına 
ve bunlardan alman Yol Vergisinin ne ka
dar olduğuna dair yazılı sorusuna Ekono
mi ve Ticaret Bakam Muhlis Ete'nin ya
zılı cevabı (6/335) 242:243 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis'in, İstanbul Kız Lisesi Tarih 
ve Coğrafya öğretmeni Maide özgeçen'in 
hastalık ve maaş durumu hakkındaki soru-

Sayfa 
su ve Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin 
yazılı cevabı (6/377) 243:246 

0.1 _^ Görüşülen işler 233 
1. — Erzurum Milletvekili Emrullah 

Nutku ile izmir Miretvekili Necdet înce-
kara'hm, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
hakkımdaki Kanunun ikinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve aynı maddeye bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklif leri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/207,208) 233:235 

2. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm 
1 Nujnaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 
4 . V£ . 1951 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 697 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi ve 1 Numaralı 
Geçici Dilekçe Komisyonu raporu (4/152) 235: 

236 
3. — Yükseköğretim öğrenci Yurtları 

ve Aşevleri hakkındaki 5375, 5661 sayılı 
kanunların bâzı maddelerinin değiştirilme
sine fiair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/202) 236 

4.; — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanuj|ı tasarısı ile Erzurum milletvekilleri 

Karan ve Fehmi Çobanoğlu'nun, 
Vergisi Kanununa bir madde ve 24 

ncü ıfrıaddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanufı teklifleri ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/206, 2/188, 189) 236 

5. — Bâzı suç ve Cezaların Affı hakkın
daki f5677 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 
bir fikra eklenmesine dair kanun tasarısı 

illî Savunma ve Adalet komisyonları 

Envejr 
Geliri 

ve M 
raporları (1/205) 236:237 
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İ..— GEÇEF tfOTÜNAK ÖZETİ 

istanbul Milletvekili Ahmet Hamdi J3aşar'-
m, Orman Kanununa bfUı maddeler ekleşme
sine ve bu kanunun birinci maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair-olan Kanuna ek 5658 
sayılı Kanunun birinci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesine, ı... 

Orman Kanununun 5653 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 105 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan kanun tekliflerinin, Orman Kanunu 
hakkındaki tasarı ve teklifleri görüşmekte bu
lunan Geçici Komisyona verilmesi,, kabul edildi. 

İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldı
rılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeni
den bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair olaiv 
5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve yasaklığı kaldırılan yerlerle 5227 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 4 ncü ben
dinde zikredilen idareten boşaltılmış bölgeler
de köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının, bu konuya mü-
taallik kanun tekliflerini görüşmekte bulunan 
Geçici Komisyona verilmesi, kabul edildi. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ka
nununa ek kanun tasarısı, Başbakanlığın talebi 
üzerine geri verildi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla
rının sorulardan Önce görüşülmesi hakkındaki 
önergeler, bu Birleşime münhasır olmak üzere 
kabul edildi. 

Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Mes
lek Okul ve Kurumları hakkındaki 4915 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının 4 ncü maddesi, 
dikkate alman önerge ile birlikte Bütçe Komis-
yonun| verildi. 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 n-
cü madesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının birinci madedsi kabul edil
di. Kanuna geçici bir madde ilâvesine dair 
önerge, dikkate alınarak Bütçe Komisyonuna 
verildi. 

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üye
leriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan üyelerine vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesini tâdil eden kanunla, 

Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile ka

nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına, ve bu* 
kanuna bâzı maddeler ve, fıkralar eklenmeline, -

Almanya ile harb haline nihayet verilmesine 
dair kanunlar kabul edildi. 

Haşankale'nhv Sıçanlı Köyünde kayıtlı Ka-
racaoğlu Hacı Şen'in, ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkındaki Adalet Komisyonu raporu, kabul 
olundu. 

İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten 'in, İs
tanbul'da tramvaylara asılan vatandaşlara yapı
lan muameleye, yakalanan dilencilere tahsis o'u-
nan ikametgâh ile Mevlânekapı'daki Kimsesizler 
Yurdunun durumlarına dair sorusuna, Millî Eği
tim Bakanı cevap verdi. 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 
İstanbul Limanının tevsii hususunda Salıpazarı 
ve Haydarpaşa'nın intihap edilmesinin hangi se
bebe dayandığına, Salıpazarı ve Haydarpaşa Li
manlarının tevsii şekline ve muhammen inşaat 
ve tesisat bedellerine dair sorusu, Bayındırlık 
Bakanı seyahatta bulunduğundan 27 . VII . 1951 
Cuma Birleşimine bırakıldı. 

İstanbul Milletvekili Füruzan Tekeli'nin, İs
tanbul'da Ofis taraf nidan tâyin olunan un pa
çalından aşağı evsafta un imal eden bâzı değir
menlerle eksik ve bozuk ekmek çıkaran fırınlar 
hakkındaki sorusuna, İçişleri, Ekonomi ve Tica
ret Bakanları cevap verdiler. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, muh
telif tarihlerde memleketimize iltica edenler hak
kında yapılan muamelelere ve memleketimizde 
komünistliğin üreme ve yaşamasına âmil olanla
ra dair sorusunu, Adalet Bakanı cevapladı. 

Konya Milletvekili Murad Âli Ülgen'in, kız 
öğrenci sayısının tahdidi kararı hakkında Ulus 
Gazetesinde intişar eden yazının hakikata uy
gun olup olmadığının açıklanmasına dair so
rusuna, Millî Eğitim Bakanı cevap verdi. 

20 . VII . 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili . Kayseri Milletvekili 

M. Zeren t. Kirazoğlu 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M, önal 

— 225 



Sorular 

• Sözlü sorular 
Kastamonu Milletvekili Şükrü Kermzade'-

nin.j muzır ve yabancı maddeleri muhtevi ola
rak ingiltere'ye ihraç edilmiş olduğu söylenen 
kuru üzüm hakkındaki havadisin ciddiyet ve sıh
hat derecesine, bu hususta ne muamele yapıl
dığına, ihraç mallarımız üzerinde bu gibi teşeb
büslere meydan verilmemesi için ne gibi tedbir
ler alındığına, ithal mallarında ithalâtçının mâ
ruz kaldığı ve kalabileceği ahvalde koruyucu 
mevzuat olup olmadığına tfair sözlü soru öner
gesi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir. (6/399). 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'-
m, 1950 yılında Marmara'nın bâzı havalisinde 
zuhur eden, zeytin sineği haşeresinin yaptığı za
rarların nispet ve miktarına ve bu yılda bu haşer 
re ile mücadele için ne gibi tedbirler alındığına 
dair sözlü soru önergesi Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/400). 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'm, 
Ziraat teşkilâtımızın ne durumda olduğuna ve 
ziraat mektepleri 'programlarının ıslahına dair 
sözlü soru önergesi Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/401). 

. Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'm, 
ziraat işlerinde kullanılan motörlere muktazi 
akaryakıt ihtiyacının miktarına, stoklarının ne
relerde yapılmasının düşünüldüğüne ve Mars-
hall, Yardımından ayrılan tahsisatın yedek par
çaların getirilmesine , tahsis edilmiş olup ol
madığına dair sözlü soru önergesi Tarım Ba
şkanlığına gönderilmiştir. (6/402). 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku '-
nun, 666 sayılı Koordinasyon Kararma dayanı
larak armatörlere ait yük gemilerinden bâzıla
rının dış seferlerinin izne tâbi tutulduğunun 
doğru olup olmadığına ve bu kararın mucip se
bepleriyle Bakanlar Kurulundan geçirilip geçi
rilmediğine dair sözlü soru önergesi Ulaştırma 
Bakanl^ğına gönderilmiştir. (6/403), 

İstanbul MilletvekiH Senihi Yürüten 'in, İs
tanbul'da hayat pahalılığı varsa önlenmesi için 
'Hükümetçe ne düşünüldüğüne ve istihsal mer
kezleri ile istihlâk yerlerindeki fiyat, farklarına 
dair söz^ soru Önergesi İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/404), 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran '-

in, takibi Adalet Bakanlığının iznine bağlı olan 
suç^ajra dair sözlü soru önergesi Adalet Bakan
lığın^ gönderilmiştir. (6/413), 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'mı Nâ
zım iflikmet'm firarında gizli ve aleni emniyet 
teşkilâtımızın bir kusur veya noksanları olup 
olmadığına, firarının kimler tarafından nasıl 
ve nerede tertiplendiğine, bu hiyanetinden do
layı Vatandaşlıktan ihracı salâhiyetinin Bakan
lar Kurulunca kullanılıp kullanılmıyacağna ve 
irticain sistemli bir faaliyete geçmesinin yurdu
muza j müteveccih tecavüzlerin yakınlığına de
lâlet edip etmediğine ve vatan hainlerine karşı 
cezri jtedbirler alınmasnın düşünülüp düşünül
mediğine dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa 
gönd^rilmişir. (6/414) 

Kocaeli Milletvekili Ethem Vassaf Akan'm, 
Atlânjtik Paktına iltihakımız hakkında İngiltere 
Dışişleri Bakanı Mr. Morison'un Avam Kama-
rasmcja vâk: beyanatına dair sözlü soru önerge
si Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/416), 

Yazılı Sorular 
Ankara Milletvekili Muhlis Bayramoğlu'-

nım, sağlık merkezi müesseselerinin şehir ve 
kasabalarda yeniden açılmasına devam olunup 
olunmayacağına, halen faaliyette bulunanların 
isimleH ile yatak, hekim, hemşire ve ebelerinin 
aded Ye ihtisaslarına ve bu müesseselerin işleme 
şekillerini gösteren talimatname ile açılmaları 
hakkında muayyen bir plân ve program mevcut 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi Sağlık 
ve Sobyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/40$)' 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yaeıgiller'in, Karabük'te yeni bir ilkokul inşa-
asına Jcadar resmî binalardan birinin bu yıl 
için mjuvakkat bir ilkokul olarak tesisine ve 
Millî Şlğitim Bakanlığına devrine amade kılın
mış oliın fabrikaya ait okulun da tevsi edilerek 
müstakil bir ortaokul haline ifrağına dair ya
zılı samı önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/406) 

..Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yaeıgiîler'in, Zonguldak'a bağlı Devrek İlçesi 
Hidroelektrik santralinin inşası ile içme su
yunun i temini ve Çaycuma ilçesi elektrik ihti
yacını^ bu yıl içinde giderilmesi için ne düşü-



nıildüğüne dair yazılı soru önergesi İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/407) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahınan J3o-
yacıgilîer'ih, Zonguldak'in Kurûcaşüe bucağı
na ait yolun inşaası ve Cide ile Bartın'a bağ
lanması, Zonguldak ilindeki köylerin içme su
ları ile yolları için gönderilecek ödeneğin biran 
önce sağlanması ve Devrek çayı yatağının emin 
bir hale konması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/408) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo
yacı güler'in, Zonguldak Devlet hastanesinin 
kalorifer ve lüzumlu modern malzeme ile 
teçhizine ve hademe, asistan ve doktor kadro
larının takviyesine; Zonguldak'ta veremle mü
cadele için tedbirler alınmasına ve bu arada 
tecrithane, sanatoryum ve pravantoryum inşa
sının düşünülüp düşünülmediğine, kurucaşile 
bucağına bir frengi mücadele tab :bi tâyinine, 
Zonguldak İlindeki hastanelere tâyin edilen 
doktorların vazifelerine devamları için ne gibi 
tedbirler alındığına, Bartın'da inşası yarım 
bırakılan ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına devredilen binanın ikmaline ve Devrek 
llces'nde b 'r sağlık merkezi tesisinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde

rilmiştir. (6/409) 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahmatı Boya-

cıgiUer"in, Kırıkkale Fabrikası deposunda 
saklanmakta olan tank dâfi toplarına, Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarımda 
imali mümkün olan bâzı-s ilâhlara, bâzı ye*!eis 
parçaların hariçten ithali suretiyle tepkili v& 
tepkisiz uçaklarımızla havacılık malzemesimö 
imalinin düşünülüp düşünülmediğine, Makini 
ve Kimya Endüstrisi Kurumunun rasyonel çalı
şan ekonomik bir hale getirilmesine dair yazılı 
soru önergesi Millî Savunma, İşletmeler Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/410) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Türk Hava Kurumunda yapılan 
su'istimaller hakkındaki yazılı soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/411) 

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu'nun, yayla ve mera ihtilâflarının ber
taraf edilmesi için ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/412) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Safranbolu İlçesi içme suyu ihti
yacının giderilmesi hususunda belediyeye yar
dım yapılmasının düşünülüp düşünülmediğ'ne 
dair yazılı soru önergesi Iç'şleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/415) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasanlar •t 
1. — Denizbank Türk Anonim Ortaklığı Ka

nunu tasarısı (1/224) (Ulaştırma, Ticaret, Ada
let, Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/225) (İçişleri ve Bütçe komisyonla
rına); 

3. — Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşki
lâtının Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkın
da kanun tasarısı (1/226) (Dışişleri ve Bütçe 
komisyonlarına); 

4. —- Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
tasarısı (1/227) (İçişleri, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) ; 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Metoroloji 
İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 

hakkındaki 3127 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/228) 
(İçişleri Komisyonuna); 

6. — Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent 
Kasabasına ve Senirkent Bucağı merkezinin de 
Uluborlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adının 
Senirkent, bucak adının da Uluborlu olarak 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/229) 
(İçişleri Komisyonuna) 

Teklifler 
7. — İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/277) 

8. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve üç arkadaşının Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/278) (İçişleri, Anayasa 
ve Adalet komisyonlarına); 
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9. — Trabzon Milletvekili Park Ahmed Ba

rutçu ve üç arkadaşının* İçtüzüğün 13 - 21 nci 
maddelerinin kaldırılması hakkında tüzük tek
lifi (2/279) (Anayasa Komisyonuna); 

10. — Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğ-
lu'nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuîıu-

»>o« 

B Î R Î N C Î OT 
Açılma saati : II),05 
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nunl 61 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kantin teklifi (2/280) (Adalet Komisyonuna); 

Rapor 
M. — Altın meskukât ile ziynet altınları 

haklımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu raporu (3/182) (Gündeme). 

U R U M 

BAŞKAN — Başkanvekili 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer önal (Tokad) 

BAŞKAN — Yoklama* yapıyoruz efendim. 

3. YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

1. — Denizbank Türk Anonim Ortaklığı Ka
nunu tasarısının görüşülmesi için geçici bir ko
misyon kurulması isteği 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı söz istiyor, 
buyurun.. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Ankara) — Efendim, Denizyollarının çok ge
niş ve esaslı bir şekilde ıslaha muhtaç olduğu 
Yüksek Heyetinizce malûmdur. Bu hususta, 
tetkiklerimiz neticesinde, hazırladığımız bir 
kanun tasarısı yüksek huzurunuza sunulmuş 
bulunmaktadır. Bugünkü hale bir an evvel ni
hayet vermek için bu kanunun mümkün oldu
ğu kadar süratle çıkması hususunu tasvibinize 
arzediyorum. Bu maksatla tasarının Ulaştırma, 
Ticaret, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonları 
üyelerinden teşekkül edecek gemici bir komis
yonda tetkikini Yüksek Heyetten rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, 20 .VII . 1951 tari
hinde, yani bugün, Gelen Kâğıtların birinci 
maddesindeki, Denizbank Türk Anonim Or
taklığı Kanunu tasarısının Ulaştırma, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonlarından tef-

Sıtkı Yırcalı 

4..— BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

rik jedilecek üyelerden mürekkep bir geçici ko
misyonda müzakeresi talebedilmektedir. (Büt
çe Komisyonu hariç sesleri).' Evet, Bütçe Ko
misyonu hariç tutulmak lâzımdır. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte
remi arkadaşlar, bir noktayı yüksek «ıttılaınıza 
arz^ıtmek istiyorum. 

Mütemadiyen geçici komisyonlar teşekkül 
etmjekte,' esas komisyonlar vazifelerini göre-
meıjıektedirler. Bendeniz Maliye Komisyonun
da^ im. Bütün komisyonlara misal olarak ko
misyonumuzun durumunu arzedeyim: 21 arka-
daşj.z, hiçbir zaman sekiz dokuz kişiden fazla 
toplanamadık. Umumiyetle yedi kişi ile müza
kereye devam ediyoruz. Nitekim bugün üç ar
kadaştık, ayrı ayrı geçici komisyonlarda gö
revi idik. Komisyon başkanları birbirine mü-
racjıat ettilerse de bizi paylaşamadılar ve biz 
de ! hiçbir komisyonda vazife göremedik. Ar
kadaşlarla temas ettim ve öğrendim ki diğer 
koalisyonlar da aynı vaziyettedir. Ana komis
yonlar Vazifelerini göremezken mütemadiyen 
Geçici Komisyon kurulmasında bir fayda gö-
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remiyorum. Bunu. Yüksek Heyetinize arzedi-
yorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BEDRİ NEDÎM GÖKNlL (istanbul) — Ben
den evvel konuşan arkadaşımın geçici komis
yonları iptizale uğratmamaya mütaallik noktai 
nazarına hepimiz iştirak ederiz. Ancak şunu da 
Yüksek Meclisin yüksek takdirine arzetmek za
ruridir ki, bu geçici komisyon "ar bir ihtiyaç, 
daha doğrusu bir zaruretin ifadesidir. Çok âcil, 
yapmaya mecbur olduğumuz işler pek çoktur. 
Biz nihayet bugünün değil, yılların ihmalinin 
bıraktığı enkazı ataletin yükü altındayız. Bun
ların içinden en âeil olanlarını süratle hallet
mek ve intizama sokmak mecburiyetindeyiz. 

Denizyo larmm, yıllardan beri geçirdiği 
muhtelif istihalelere rağmen, bir türlü tatmin 
edici bir müessese haline gelmemiş olması hepi
mizce malûmdur. Denizyollarının zavallı talii 
bir aralık güler yüz göstermiş ve bu müessese 
o şekliye bundan 13-14 yıl evvel mevcut bulun
muşken bir yıkıcı kazmanın ve yıkıcı bir zihni
yetin tahribine mâruz kalmıştır ki bu da hâtı
ralarımızda mahfuz ve menkuştur. Bu. itibarla 
o müesseseyi bugünkü feci durumdan kurtara-

» cak ve modern bir işletme haline ifrağ edecek 
bir kanunun müstaceliyetini yüksek heyetin tak
dir edeceğinden şüphe etmiyorum. 

Muhterem arkadaşımdan rica ederim, bu 
noktai nazarında ısrar etmesin, yalnız buna mün
hasır olmak üzere bu geçici komisyonun bir an 
evvel' vücut bu"masını ve hattâ Meclisin tatile 
girmesinden evvel bu kanunun Yüksek Kamu
tayın tetkikma arzının teminini rica ederim. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, ben de benden evvel konuşan 
arkadaşımın esbabı mucibesine tamamen iştirak 
ederim. Ancak kendilerinin de itiraf buyurduk
ları gibi, bugün eski bir sistemi tamamen değiş-
tirmo mevkiindeyiz. Çok mühim bir kanun ta
sarısı yüksek huzurunuza gelecektir. Bu kanun 
tasarısını, onunla ilgili komisyonların ayrı ay
rı ve esaslı surette tetkik etmesi zarureti var
dır. Binaenaleyh zaten 7 Geçici Komisyon ku
rulmuştur. Bunların bir tanesi kararını vermiş
ti:*. Bu kadar mühim bir kanun tasarısının he
men ve müstaceliyete ele alınmasını doğru bul
mam. Ben şahsan komisyonda esaslı surette tet
kik edilirken fikrimi arzedeceğim. 

BAŞKAN — Emin Kalafat. 
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EMlN KALAFAT (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; teşkili istenilen geçici komis
yona Bütçe Komisyonunun dâhil olmaması iç
tüzük hükmündendir. Malûm olan bu şey üze
rinde tevakkuf etmiyeceğim. Yalnız Denizbank 
Kanununun taşıdığı ehemmiyeti, memleketin 
malî ve iktisadi bünyesindeki tesiri bakımından, 
epeyce uzun bir zamandan beri elimizde bulu
nan Orman Kanunu kadar veyahut ona yakın 
ehemmiyette telâkki ederim. Bu itibarla bu top
lantımızın sonuna raslıyan şu günlerde geçici 
komisyon teşkilinde biraz suiistimale kaçacak 
kadar cömert hareket ediyor durumdayız. Bu 
itibarla, bu kanunun taşıdığı ehemmiyeti de 
göz önünde bulundurarak, çıkaracağımız kanu
nun hakikaten devamlı bir isabet ve fayda sağla
masını temin için, ona tamamen ayrı ayrı dik
kat ve kanaat temin edecek olan ayrı ayrı ko
misyonlarda müzakere edilmesini, isabeti bakı
mından teklif eder ve geçici komisyon teşkili 
teklifinin tasvip edilmemesini bilhassa rica ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, önce bir geçici komis
yon kurulması hakkındaki teklifi oyunuza ko
yacağım. Teklif kabul edilirse, Zonguldak Mil
letvekili Cemal Kıpçak arkadaşımız Ekonomi 
Komisyonunun da bunlara ilâvesi hususunda 
bir teklif yapmıştır, onu oyunuza sunacağım. 

Denizbank tasarısını incelemek üzere bir ge
çici komisyon kurulmasını oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Devlet ve belediye hastaneleri başhe%imleriyle 
servis şeflerine tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/169) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet ve belediye hastaneleri başhekimle-

riyle servis şeflerine tazminat verilmesi hakkın
daki kanun teklifimin geri verilmesini saygıla
rımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Usulen geri veriyoruz. 
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S. — Kayseri Milletvekili İsmail Berkok ve 

2 arkadaşınım hava sınıfı mensuplarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı 
Kanunun 10, 12 ve 14 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan 4334 sayılı Kanuna bir ge
çici 'madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin geri verilmesine dair önergesi (4/170) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Hava sınıfı mensuplarına verilecek' zamlar 

ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı Kanunun 
10, 12 ve 14 ncü maddeler!n".n değiştirilmesine 
dair olan 4334 sayılı Kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair olan kanun teklifimizi geri 
alıyoruz. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederiz. 
Kayseri Milletvekili Erzurum Milletvekili 

ismail Berkok Mustafa Zeren 
Giresun Milletvekili 

Tahsin İnanç 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

4. — Tokad 31illetvekili Sıtkı Atanç'm, Te
kel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık 
Bakanlığına devri hakkındaki kanun teklifinin 
gündeme alınmasına dair önergesi (4/171) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin Ba

yındırlık Bakanlığına devri hakkındaki hazır
ladığım kanun teklifi Yüksek Başkanlığınızca 
22 . I . 1951 tarihinde Gümrük ve Tekel Komis
yonuna havale edilmiş ve buradan 30 . 4 . 1951 
arihinde Bayındırlık Komisyonuna gönderil

mişti. Aradan iki aydan fazla zaman geçt'ği 
halde komisyon, teklifi müzakere ve intaç ey-
lemediğinden, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince, kanun teklifimin Meclis gündemine alın
masını arz ve rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Sıtkı Atanç 

BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonu-Sözcü
süne söz veriyorum. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ŞEVKİ, YAZMAN (Elâzığ) — Gümrük ve Te
kel Bakanlığına ait yapı işlerinin Bayındırlık 
Bakanlığına devri hakkındaki bu kanun tasarısı, 
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Gümrük ve Tekel Komisyonunca kabul edilmiş, 
Kdmisyonumuz da prensip itibariyle buna mu
vafakat etmiştir. 

| Ancak bütün yapı işlerinin böyle teker teker 
Bayındırlık Bakanlığına devri meselesi mahiyeti 
itipariyle doğru değildir. Mesele başlanmış bir
takım işlerin aksamasını mucip olacaktır. Bina
enaleyh bunu biz kül olarak ele almak düşünce-' 
siıj|deyiz. Yani bütün bakanlıklardaki yapı işle
rimin Bayındırlık Bakanlığına toptan devri me
selesini biz muvafık bulduğumuz gibi, Bayın
dırlık Bakanlığı da aynı prensip üzerinde dur
muş ve vâki müracaata verdiği eevapfa böyle 
şâjfnil bir tasarının hazırlandığını bildirmiştir. 
Scjjn olarak bu tasarının bir hafta müddet içinde 
Meclise getirilmesini rica ettik. Aldığımız ce-

' vajpta, bunların tam bir şekil aldığını, kadro cet
vellerinin de eklendiğini, ancak bakanlıkların bi-
re|* mütalâasının alınması lâzımgeldiğinden şim
dilik Meclise getirilemiyeceğini, Bütçe senesi ba* 
şıia kadar getirileceğini bildirmişlerdir. Bu va
ziyet karşısında biz bütün bu tasarıların tam ola
rak birleşmesini ve bunu mütaakıp müzakere 
edilmesini muvafık bulmaktayız.. Kaldı ki, bu-
gij.n tek başına Tarım Bakanlığına ait olan bu 
tasarı kanuniyet kesbetse bile sene ortasında bü
tün bu işlerin Bayındırlık Bakanlığına devri 
mjüşkül olacaktır. Binaenaleyh bu tasarının Ba
yındırlık Bakanlığından gelecek olanla birlcşti-
ri] meşini arz ve teklif ederim. Takdir sizlere 
aijttir. 

I BAŞKAN — Teklif sahibi Sıtkı Atanç, bu
yurun. 

I SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; şimdi okunan takririmde arz ve izah edil
diği veçhile, Tekel Genel Müdürlüğü yapı işle
rinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında 
hazırlamış olduğum bir kanun teklifini 22 . 1 . 
lfj'51 tarihinde Büyük Millet Meclisi. Başkanlı
ğına sunmuştum. 

i Kanun teklifim aynı tarihte Gümrük ve Te-
kjil, Bayındırlık ve Bütçe komisyonlarına havale 
olunmuştu. 

! Gümrük ve Tekel Komisyonu kanun teklifimi 
tetkik ve müzakereden sonra aynen kabul edip 
3İ). IV . 1951 tarihinde Bayındırlık Komisyonu-
njı göndermiş olduğu halde, o tarihten bugüne 
kjıdar Bayındırlık Komisyonu arzeftiğim kanun 
teklifimi tetkik mevzuu yapıp müspet veya men
fi hiçbir karara varmamıştır. 
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Halbuki İçtüzüğümüzün 36 ncı maddösi mu

cibince komisyonlar kendilerine havale edilmiş 
olan bir teklif veya tasarıyı havalesi tarihinden 
itibaren nihayet bir buçuk ay zarfında Kamu
taya göndermek zorundadır. 

» 
Şayet Komisyon bu müdrdet içinde müzake

resini netieelendirmezse keyfiyeti mucip sebep
leriyle yine heyeti umumiyeye bildirmekle mü
kellef tutulmuştur. 

Arzettiğim kanun teklifim Gümrük ve Tekel 
Komisyonundan çıkıp Bayındırlık komisyonu
na tevdi edildiği halde, aradan 2,5 ayı müteca
viz bir zaman geçmiş olmasına rağmen Bayın
dırlık komisyonu hâlâ kendisine havale edilen 
kanun teklifimi tetkik ve müzakere mevzuu 
yapmamıştır. 

Bu hususta Bayındırlık Komisyonu nezdin-
de hususi olarak yapmış olduğum tahkikata 
göre bu gecikmenin aynı mevzuda hükümetçe 
hazırlanmakta olduğu haber alman bir tasarı
nın Meclise gelmesine intizardan, ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; eğer takdim ettiğim 
mevzuda bir tasarının hükümet tarafından 
Meclise sunulmuş olması, veya derhal tutulmak 
üzere bulunduğu bir vakıa olmuş olsa idi aynı 
mevzudaki teklif ve tasarının birleştirilerek 
tetkik ve müzakeresi uygun görülebilir, benim 
de huzurunuzda her hangi bir iddiaya hakkım 
olamazdı. 

Hükümetçe hazırlanmakta olduğu haber ve
rilen tasarının, benim teklifimin Bayındırlık 
Komisyonuna tevdiine ve aradan iki büçük ayı 
mütecaviz uzun bir zaman geçmiş olmasına rağ-
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men, hâlâ Meclise sunulmamış olması İçtüzük 
mucibince ne Bayındırlık Komisyonu ve ne de 
bendenizi intizarla takyit edemez. 

Arz - ve izah ettiğim veçhile henüz hükü
metten Meclise sevk olunmıyan bir tasarının 
Meclise vüruduna intizaren kanun teklifimin 
komisyonda uzun müddet bekletilmesi İçtüzük 
hükmüne aykırı bulunduğundan İçtüzüğün 36 
ncı maddesinin 3 ncü fıkrası mucibince kanun 
teklifimin gündeme alınmasına yüksek heye
tinizce karar verilmesini arz ve rica ederim. 
(Muvafık «esleri) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın tekli
fini dinlediniz. Komisyon da izahatını verdi. 
Yalnız, Bütçe Komisyonu da ayrıca havaleler 
meyanmda tetkik edeceği için, oyunuza arze-
debileceğim husus şuna taallûk etmektedir. Ba
yındırlık Komisyonundan bu teklifi alıp Bütçe 
Komisyonuna vermeyi kabul veya ademikabul 
demiş. 

Arkadaşımızın önergesi vardır, okutuyo
rum : 

20 . VII . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzetmiş olduğum sebeplere müste
niden 2,5 aydan beri Bayındırlık Komisyonun
da müzakere edilip bir karara bağlanmıyan 
kanun teklifimizin tetkik olunmak üzere Bütçe 
Komisyonuna havalesini arz ve teklif ederim; 

.. Tokad Milletvekili 
Sıtkı Atanç 

BAŞKAN -
kabul edenler. 
edilmiştir. 

Arkadaşımızın bu önergesini 
Etmiyenler... önerge kabul 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

i. _ SÖZLÜ (SORULAR VE CEVAPLAR 

1. :—Koeaeli : MtöfotveMU- Ethem Vassaf 
Akan'ın, Atlantik Paktına- iltihakımız hakkında 
İngiltere Dışişleri Bakam Mr.Morison'un Avam 
Kamarasında vâki beyanatına dair sözlü sorusu 
ne Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün sözlü 
cevabı (6/416) 

BAŞKAN — Gündemdeki sorulara geçme
den önce, tutanak Özetinin sonunda bulunan 
bu soruyu Dışişleri Bakanımız, İçtüzük hüküm

lerine göre, bugün cevaplandıracaklardır. Soru
yu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruya Dışişleri Bakanının sözlü 

olarak cevap vermesini rica ederim. 
Atlantik Paktına' iltihakımız hakkında İngil

tere Dışişleri Bakanı Mr. Morrison'un ahiren 
Avam Kamarasında vâki beyanat nı basınımız
da okuduk, 
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Dışişleri Bakanınızın Meclisimizi bu hususta 

tenvir etmesini rica ederiz. 
Ankara, 19 Temmuz 1951/ 

Kocaeli Milletvekili 
Ethem V. Akan 

BAŞKAN — Söz,, Dışişleri Bakanınmdır. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) - * Evve

lâ gündeme alınmasına karra verilmesi lâzımdır. 
BAŞKAN — Bakanın salâhiyeti dahilindedir. 

İstediği zaman cevap verebilir. Bu hususu kendi
leri de talebettikleri için Tüzük gereğince Bakana 
söz veriyorum. Meclise ait bir karar mevzuu de
ğildir İçtüzük gayet sarihtir. 

Dışişleri Bakanı, buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız 
Kocaeli Milletvekili Ethem Vassaf Akan'm, dost 
ve müttefik Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Mr. 
Morrison'un Avam Kamarasında Atlantik Paktı
na alınmamız hakkında ahiren vâki beyanatı üze
rine verdiği sözlü soru vesilesiyle bana bu husus
ta Yüksek Meclisinize izahat vermek imkânını 
bahşettiğinden dolayı kendisine müteşekkirim.. 

Bildiğiniz gibi, Hükümetiniz iktidara geçer 
geçmez ilk iş olarak dünyanın bugünkü karışiK 
durumunda yurdumuzun emniyetini sağlam esas
lar üzerine kurmayı başlıca hedef ittihaz etmiş 
ve çalışmalarını bu saha üzerinde teksif eylemiş
tir. 

Umumi emniyet dâvasının taksim kabul et
mez bir kül olduğuna ve Avrupa ölçüsünde ku
rulması lâzımgeldiğine inanan Cumhuriyet Hü
kümeti, kendi emniyetimizin ve dolayısiyle dün
ya sulh ve istikrarı dâvasının; bu misaka girme
mizle en kuvvetli şekilde temin edileceği kanaa
tine varmıştır. 

Bunun içindir ki, şimdiye kadar müttefik ve 
dostlarımız nezdinde bu gayenin tahakkuku için 
faaliyet sarfından bir an fariğ olmadık. 

Bu haklı dâvamızın müttefikimiz ingiltere ta
rafından da büyük bir anlayışla benimsendiğini 
şimdi ıttiıamıza arzetmekle büyük bir bahtiyar
lık duymaktayım. 

Filhakika matbuatımızda da görmüş olduğu
nuz veçhile Mr. Morrison bu beyanatında, ezcüm
le, ingiliz Hükümetinin Türkiye ile Yunanistan'
ın Atlantik Paktına alınması meselesini dikkatle 
ve bütün şümulü ile inceledikten sonra bu mese
lenin en mükemmel hal suretinin bu iki memleke-
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pjakta alınmasında bulunduğu neticesine var-

diğer taraftan, Türkiye'nin Orta Doğu-
savunmasmda kendisine düşen rolü oynama

yı zijyadesiye arzu ettiğini, pakta iltihak husü-
sundjı Âkıd Devletlerin görüşlerini jde nazarı 
itibara almak' lâzımgeldiğini ve bu umumi hatlar 
dairesinde Krallık Hükümetinin Anlaşmaya var
mak lıçin elinden gelen gayret? tabiatiyle sarfede-
decejİ'ini vazıh şekilde ifade etmiştir. (Bravo ses
leri) . 

ingiltere Hükümetinin emniyet dâvamızı bü
yük bir anlayışla benimsemesini ve bunun tahak
kuku* için elinden gelen gayreti sarf edeceğini be
yan etmiş bulunmasını huzurunuzda büyük bir 
memnunlukla kaydetmek isterim. 

Dış siyasetimizin temel taşlarmdan biri addet
tiğimiz iki memleket arasındaki ittifakın yeni bir 

teşkil eden bu beyanatın, bu dâvayı 
bir alâka ve hassasiyetle yakından takibe-

den ^fkârı umumiyeniz tarafından da aynı mem
lukla karşılanmış olduğunu burada tebarüz ettir
meyi bir vazife bilirim. 

Kjökleri milletlerimizin hislerinin en derin
liklerine kadar giden rabıtalarla bu ittifaka 
bağlt bulunan memleketimiz dost İngiltere'den 
esaseln başka bir şekilde hareket beklemezdi. 
(Bravo sesleri) 

Ş|ı noktaya ehemmiyetle işaret etmek iste
rim ;ki, Orta Şark müdafaasının, gerek strate
jik, gerek ekonomik bakımlardan Avrupa'nın 
korujhması için zaruri bulunduğuna kaaniiz. Bu 
itibapla, Türkiye, Atlantik Paktına iltihak edin
ce, Orta Şarkta bize düşen rolü müessir bir su
rette: ifa ve gerekli tedbirleri müştereken itti
haz için alâkalılarla derhal müzakereye girmeye 
amade olacaktır. 

taraftan, bundan bir müddet evvel, 
Paktına tam âza olarak iltihakımızı 

suretiyle emniyet dâvamıza samimî bir 
ş gösteren büyük dostumuz Birleşik Ame-

jve bu dâvada bize müzaheretini esirgemi-
Akdeniz komşumuz İtalya gibi, müttefiki-
iFransa'nm da, yeni Hükümeti teşekkül 
: etmez, müşterek müttefikimiz ingiltere'yi 

edeceğini ve diğer dost âkıd devletlerin 
de aynı anlayışı göstereceklerini ümit ve temen
ni ediyorum. 

Tİehlikenin hür dünyanın kapısına dayandığı 
bîr sırada bütün emelimizin taarruzia karşı mu
kavemet cephesinin kuvvetlenmesinde mühim 
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bir âmil olacak olan emniyet dâvamızın bir an 
evvel tahakkuku ile, Batı camiasiyle birlikte, 
bağlı bulunduğumuz ideallerin müdafaasına tam 
bir tesanüt içinde çalışmak olduğunu bir kere 
daha belirtmek isterim. (Alkışlar) 

ETHEM VASSAF AKAN (Kocaeli) — De
ğerli arkadaşlarım; sayın Dışişleri Bakanımız 
Fuad Köprülü'nün Atlantik Faktı hakkında 
Mr. Herbert Morisson'un verdiği izahatı bize 
veciz ve şümullü bir şekilde ve tafsilâtiyle ifa
de etmelerinden dolayı kendilerine huzurunuz
da bilhassa teşekkür ederim. İngiltere Hüküme
tinden beklediğimiz de ancak böyle dostça sami
mî bir hareketti. Bu hareketlerinin hepimizi 
mütehassis edeceğine itimadım vardır. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Gündemdeki sorulara geçiyo
ruz. 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığının yıllık geliri ile gideri miktarına, san
dık mensupları için ev inşasının düşünülüp dü
şünülmediğine, Emekli Sandığı ile îşçi Sigorta
larının tevhidi hususundaki çalışmalara ve bu 
konuda bir kanun tasarısının hazırlanıp hazır
lanmadığına dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/347) 

BAŞKAN — Efendim, cevabı Maliye Bakanı 
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verecektir. Fakat kendileri burada bulunmadık
ları için soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3.-—Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'-
un, Karabük Demir ve Çelik fabrikalarında çalı
şan mühendis, memur ve teknisiyenlerden bâzı
larının işlerinden uzaklaştırılması sebebine, tah
sil ve ihtisas durumları ile sicillerine nazaran, 
gördükleri ceza ve taltif işlemlerine ve nakille
rin randımana yaptığı tesir dereceleriyle yerle
rine yapılan ve yapılacak tâyinlere dair İşletme
ler Bakanlığından sözlü sorusu (6/397) 

BAŞKAN —• Soru sahibi bulunmadığı için 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

4. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er-
kut'un, gelirleri mahdut ve bütçeleri dar olan 
mahalli idarelere ait hastane ve sağlık müesse
seleriyle Kırşehir hastanesinin umumi muvazene
ye alınmasının düşünülüp düşünülmediğine, özel 
idare ve belediye hastaneleri genel giderlerine 
yardım için 1951 yılı Bütçesine konulan paranın 
ne ölçüde ve nerelere tevzi edildiğine ve Kırşehir 
Hastanesine yapılan yardım miktarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü soru
su (6/398) 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığı için 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

6. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku 
İle İzmir Milletvekili Necdet lncekaı*a'nın, Ulu
sal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanu
nun ikinci maddesinin değiştirilmesine ve aynı 
maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve İçişleri Komisyonu raporu (2/207, 
208) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN —• Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; tasarımı, yeknazarda olabi
lir ki, yeni bir bayram ihdas edelim zihniyetiy
le getirdim sanırsınız. Fakat maksat bu değildir. 

[1] 236 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 

Arkadaşlar; bu memleketin siyasi tarihinde 
ilk defa olaAk serbest ve tek dereceli - bir se
çimle iktidarın birrıza değişmesi vâki olmuştur. 
Bilirsiniz ki, bütün dünya milletleri bu hâdise 
karşısında hayranlığını ifade etmiş ve buna be
yaz ihtilâl ismini vermişlerdir. O itibarla ben 
hepinizin, bütün arkadaşlarımızın içinde bulun
duğu bu büyük günün mânasını anlatmak için 
daha fazla söz söylemeye lüzum görmüyorum. 
Ancak şunu arzetmek isterim ki, İçişleri Komis
yonu, tetkik ettiği bu tasarı hakkında bâzı mü
talâalar serdetmiştir ve bu mütalâalar bence ta
mamen afakidir, bunların realiteye hiçbir veç
hile uygun olmadığını görüyorum. 

14 Mayıs millî şuurda, millî vicdanda he
nüz tamamen yerleşmemiştir, diyorlar. Bunun 
için acaba komisyon bir plebisit mi yap
mıştır? Bunu iddia edebilmek için herhalde fco-
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misyonun bâzı bilgileri bulunması icabeder. 

Arkadaşlar, 14 Mayısta Demokrat Partinin 
iktidara gelmesi sebebiyle, eskiden bayram ol-
mıyan 14 Mayıs, bu memlekette ilk defa ola
rak bir iktidarın, kanuni surette değişmesini 
gösteren bir gün olmuştur. Bu gün, nasıl De
mokrat Partiyi iktidara getirmiş ise, bu günün 
mânasını anlamış olan muhalefetin de, böyle 
bir hâdisenin açtığı çığır ve vereceği kuvvetle 
yarın yeniden iktidara gelmesini mümkün kıl
mıştır. Yani bugün bu memlekette serbest bir 
seçimle iktidar değişmesinin mümkün olduğunu 
göstermiştir. 

Arkadaşlar, ben şunu arzedeyim, 29 Teşri
nievvel Cumhuriyet Bayramımız bu memleke
tin siyasi hayatında ne kadar büyük bir mev
cudiyet ise, bu mevcudiyetin fiilî tezahürü ha
kiki millî hâkimiyetin tezahürü olan 14 Mayıs 
da hiçbir zaman 29 Teşrinievvel gününden az 
kıymette bir gün değildir. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlar; ben bu gü
nün tatil günü yapılması vesilesi ile bizim res
mî tatil günlerimizin idinde 1 Mayıs Bahar 
Bayramının, hiçbir mânası bulunmıyan, hiçbir 
mâna veremiyeoeğimiz bu tatil günün de ilga
sını istihdaf ediyorum! 

Arkadaşlar; 1 Mayısın tatil günü olması 
hakkındaki Kanunun esbabı mucibe lâyihasını 
okursanız burada bir tek cümleden şunu kolay
lıkla anlarsınız : Yılbaşı olan 31 Aralık ve 1 
Ocak günleri ile bahara başlangıç- sayılan 1 
Mayısın, bütün dünya milletlerince bayram 
olarak kabul edilmesi hasebile, bizde de bay
ram olarak kabulü derpiş edilmiştir. 

1 Mayıs günü, bayram olarak kabul e'dildi-
ği zamanki dünya vaziyetini, o zamanki zih
niyet ve düşünceyi göz önüne alırsanız, 1 Ma
yısın, tamamen ameleleri sevindirmek üzere Kö-
minformun ihdas ettiği, bir bayram olduğu 
meydana çıkar. Fakat bütün dünya milletleri 
o zaman, Kominformun, dünyanın başına bir 
belâ kesileceğini düşünecek bir durumda değil
di. Onu bir samimi sosyalist hareketi diye ka
bul ettiler, hattâ memleketlerinde Komünist 
Partilerinin teşekkülüne bile meydan verdiler. 
Ama bugün durum o durum değildir; bugün 
artık bütün dünyada 1 Mayıs Bayramı bütün 
dünyanın ruhunu açan ve ona sevinç veren bir 
millî bayram durumunda değildir. Dikkat «der
seniz, hepini? bilirsiniz, 1 Mayıs bayramların-
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da ljer millet, her Devlet polislerini seferber 
edip amelelerin anarşik bir durum yaratmama
larında dikkat etmektedir. Memleketimiz için 
böyl£ bir bayramı gerçek bir bayram olarak 
tasafvur eder misiniz1? Bir bayram bütün mil-
lerinj şuuru ile istediği sevinçli bir gün olmalı
dır. | 

Gfelelim bizim memleketimize; bizim memle-
kethjıizde bir sınıf için bayram kabul etmenin 
ne afıanesi ve ne de âdeti vardır. Biz sınıfsız 
bir nlilletiz. Bir sınıfın bayramını, Bahar Bay
ramı j diye kabul ettirmenin hiç mânası yoktur. 
Eğer! bir Bahar Bayramı lâzım olsaydı, bu 
memjeketin ananelerinde böyle bayram olacak 
günler vardır. Nitekim biz onların günlerini de 
biliriz. Mademki bir Bahar Bayramı lâzımdır, 
bu Ij Mayıs değil, 14 Mayıs olmalıdır arkadaş
lar. 

Teklifimin reddedilmesinin esbabı mucibesi-
ni çojk zayıf buldum. Bunu komisyondaki arka
daşlarımın esaslı surette incelemediklerine ka
niim. Onun için bunun Meclisçe bir karar altı
na acınmasını rica ederim. (Soldan, reye ko
yun Sıesleri, ret sesleri). 

BAŞKAN — Rifat Sivişoğlu söz almıştır 
efendim. 

RİFAT SP7ÎŞ0ĞLU (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlarım; Emrullah Nutku arkada
şımız!, 1 Mayıs bayramının ilgasiyle onun ye
rine 14 Mayıs bayramının ihdasını teklif edi
yorlar ki, bu teklif zaten çok olan bayramlara 
bir y|ayram daha ilâve etmektedir. Necdet Be
yin teklifi, doğrudan doğruya eski kanuna bir 
ek mahiyette olduğu için mevcut bayramlara 
bir d^ha ilâve ediyor. 

B|r kere 14 Mayıs bu millete haklı olan bir 
seçimj kazandırmış ve iktidara getirmiş bulu
nuyor. Esasen Cumhuriyet mefhumuna dâhil 
olan ye daha evvel gasbedilmiş bulunan hürri
yetini bu millet geriye almışsa, bir bayram 
yapmaya hak kazanmış değildir, ancak karşı 
tarafı) mâtum yapmak durumuna düşürmüş 
olabilir. 

Miıhterem arkadaşlarım; Zafer Bayramı, 
Spor (Bayramı, şu bayramı bu bayramı gibi se
nenin) hemen yarısını tatille geçirmeye ramak 
kalan çok bayramlar içinde bulunuyoruz. Bu 
çok bayramlara bir de 14 Mayıs Bayramını ilâ
ve etînek hiç de doğru olmasa gerektir. Bunun 
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tein: bu tekidin wdâini tazammun eden içimleri 
Komisyonu raporunun kabulünü arz ve istir
ham ecByoram. 
: BAŞKAN — Abdürrahman Boyaeıgiller. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, ben arkada
şımın teklifi aleyhinde konuşacağım. Bizim 
geçirmiş olduğumuz en büyük inkılâp, rejimi
mize esaslı bir fark ve temyiz hassası veren ve 
cemiyetimizi modern bir hale sokan inkılâp, 
Atatürk'ün k&rmuş olduğu Cumhuriyettir. 
CıyahjjriF^û1 Eiâna ve medlulü binnetice De
mokrasiyi de ihtiva etmektedir. Bizim Anaya
samızın tetkikmdan da anlaşılacağı üzere, kur
duğumuz cemiyet ve kurduğumuz Cumhuriyet 
rejimi esasen demokratik bir rejimdir. Türk 
vatandaşiarıaa tanınmış olan hak ve hürriyet
ler ve Anayasanın bir bölümünde belirtilmiş 
olan insan hakları^ vatandaş hakları, bizim 
memleketimizde kurulması istihdaf edilen Cum
huriyetin, demokratik bir cumhuriyet olduğu
nu esasen göstermiştir. 

Esasen Anayasaya girmiş bulunan vatandaş 
hak ve hürriyetlerinin 14 Mayısta tahakkuku 
ancak Demokrat Partinin iktidara gelmesini 
intaç eden hakiki bir seçimin neticesnden baş
ka bir şey değildir. Millet büyük bir inkılâp 
yapmıştır. Bunun ismi 14 Mayıs inkılâbı olarak 
ifade edilemez. Bunun, Cumhuriyet rejiminin 
14 Mayısta hakiki şekilde tatbik edilmeye baş
lamasından başka bir ifadesi yoktur. Esasen 
çok olan bayramlara bir bayram daha ilâve ede
rek onarı daha ziyade çoğaltmaya lüzum yok
tur. Ezcümle Amerika'da hafta tatilini pazar
tesine almak suretiyle iş hayatının çoğalmasını 
ve yorgun kimselerin daha çok istirahat etme
sini saglıyacak tedbirler alınmaktadır. Dünya 
bu yola doğru giderken biz yeni yeni bayramlar 
ihdas ederek iş hayalına zarar vermekte oldu
ğumuzun farkında değil miyiz? Yarın da bü
yük işler görebilir ve bir bayram daha ihdas et
mek lüzumunu hissedebiliriz. Evvelce birçok 
bayramların kabul edilmiş olması, yeni bir 
bayram kabul edilmesi için bir mâna ifade et
mez. Bunlardan Bahar Bayramını kaldırabili
riz, bunun hiçbir tesiri olmaz. Bu bakımdan bu 
kanun teklifinin reddini Yüksek Meclisten istir
ham ediyorum. Arkadaşlarım da buna darılma-
smlar ve gücenmesinler. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen yök-
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tur. İçişleri Komigyonuııum, kamun teklifinin 
reddini tammmun edem amporu oyunuza arzedi-
yorum. Kabul ^jdesiber... Etmiyenler... -Rapor 
kafeal edilmiş vfe teklifler reddedilmiştir. 

2. — Mardin MİlUtveMli Aziz Uras'm, I Nu
maralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 4 . VI . 
1951 tarihli ffafkihlc Karar Cetvelindeki 69? 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dmr 
önergesi ve I numaralı Geçici Dilekçe Kamvsfo-
nu raporu (4/152) [!;] 

(Rapor okumdm) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, Mardin'den Sait Umay ve-ar
kadaşları Yüksek Meclise müracaat ediyorlar, 
diyorlar k i : Mardin'deki Haeı Sadık Ağa vakfı
nın, Vakıflar Kanumuntm 39 neu maddesi gere
ğince, mazfcut vakıflar arasına alınması hase
biyle, tein vakıfın mazbut vakıflar arasından çı
karılarak bir yediemine teslimini istiyorlar. 

Bu hususta Dilekçe komisyonu iki hususu 
belirmektedir, kijbendeniz hukuk yönünden bu 
noktalar üzerinde bir nehze duracağım. Yüksek 
Meclisin Dilekçe komisyonları kararları, dilek-
çelerdeki taleplere bağlıdır. Ne talep edilirse 
onları tetkik etmek, onları karara bağlamak 
mecburiyetinde ve görevindedirler. Dilekçiler 
diyorlar ki; vakfın mazbutiyetini kaldırın ye vak
fı tâyin edilecek bir mütevelliye verin, Bu işin 
temini için de ya Vakıflar Kanununda değişik
lik yaLpm, yahut da Yüksek Meclis bir karar 
versin. Muhterem arkadaşlar, vaktiyle 39 neu 
madde tatbik edildiği zaman, bunların bu talebi, 
itiraz şeklinde kaza mercilerinde tetkik edilmiş 
ve Mardin Asliye Hukuk Yargıçlığında bunlar 
dâvalarım kaybetmişler. Karara itiraz etmişler, 
karar temyiz., edilmiş, tashihi karar yoluna mü-
raeaat Jeditadş ve bu suretle Mtüm yollar ka
panmış, yani kaziyei muhkeme halk» almışır. 
Malûmu âliniz, Anayasanın 54 ncü maddesinde 
şöyle bir hüküm vardır: Yüksek Meclis mahke
me kararlarını hiçbir suretle tağyir edemez, tâ
dil edemez. Bu itibarla (Meclis bu hususta bir 
karar versin) tarzındaki taleplerinin yolu ka
palıdır. 

[1] 237 sayılı basmayazı tutanağın sonund&dır. 
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ikinci talebe gelince; (Vakıflar Kanununda 

değişiklik yapınız) diyorlar. Yâni yeni bir ka
nun yapınız. Yeni bir kanun yapmak ya millet
vekillerinin teklifiyle veyahut Öükümet tarafın
dan Yüksek Meclise gönderilecek tasarı ile ola
bilir. Binaenaleyh hukuk yönünden, vazife ve 
mesuliyet bakımından, bundan başka düşünülmi-
yen, bundan başka çıkar yolu olmıyan, bu Dilek
çe Komisyonunun bu kararını doğru buluyorum. 
itiraz eden arkadaş şayet bunların hakkına ka
ni ise,bir kanun teklifinde bulunabilir. Gerek 
Anayasa, gerek İçtüzük ve gerekse hukuk niza
mı bakımından yerinde olan bu raporun tasvi
bini istirham ediyorum. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Efen
dim; Dilekçe Komisyonu hakkmda geçenlerde 
Meclisin vermiş olduğu bir karar vardı. Dilekçe 
Komisyonu bâzı istidaları (salâhiyetim dâhilin
de değildir) diye, istida sahiplerine ufak bir 
kâğıt göndermek suretiyle, onların muameleleri
ni hitama erdirmiştir. Bu, her tarafta bir takım 
şikâyetleri mucip olmaktadır. Bu itibarla bu üç 
komisyondan, birer kâğıtla (işin olamıyacak veya 
olacak) dedikleri dilekçeleri yeniden muameleye 
koyarak, bunları Haftalık karar cetveliyle Mec
lise arzetmelerini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Esasen yapılan itirazın lehinde 
ve raporun aleyhinde konuşan yoktur. Raporu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Komisyon raporu kabul edilmiştir. 

3. — Yükseköğretim ^öğrenci Yurtları ve 
Aşevleri hakkındaki 5375, 5661 sayılı Kânunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/202) 

BAŞKAN — Yüksek heyetinizce geçen birle
şimde komisyona havale edilen , madde henüz 
gelmediğinden bunun görüşülmesi gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

4. — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ile 'Erzurum Milletvekilleri Enver Karan 
ve Fehmi Çobanoğlu'nun, Gelir Vergisi Kanu
nuna bir madde ve 24 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve Maliye 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/206, 2/188, 
189) 

1981 0 : 1 . 
EJAŞKAN — Bunun da bir maddesi geçen 

Birlerimde komisyona havale edilmişti. Madde 
komisyondan gelmediği için bu da gelecek Birle
şime j bırakılmıştır. 

5\ — Bâzı suç ve Cezaların Affı hakkındaki 
5677} saayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma i)e Adalet Komisyonları raporları [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkmda söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler..,! Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilıjıiştir. 

Tedip ye tenkil Jıareketleıi. sırasında yabancı 
memleketlere iltica ve 5677 sayılı Af Kanunun
dan istifade ile memlekete dönen yoklama kaça
ğı, (jakaya, saklı efradın askerlik muameleleri

nin tehirine dair Kanun 

HADDE 1. — Çeşitli sebeplerle tedip ve ten
kil harekâtına mâruz kalmış olmalarından dola
yı Sabancı Devlet ülkelerine iltica etmiş olan
lardan 1111 sayılı Askerlik Kanununun 83, 84, 
85, 86, 89 ve 96 ncı maddelerine göre muameleye 
tâbi bulunanların işbu muamelelerinin ifası, 
56717 sayılı Af Kanununun 6 ncı maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı müddet zarfında yurda dö
nüp resmî mercilere teslim olmaları şartiyle, 1 
Nisjın 1953 tarihine kadar tehir olunur. 

Bu gibilerden sevkedilmiş olanlar isterlerse, 
hizmetlerini sonra tamamlamak üzere, ayni tarihe 
kacjar terhis edilirler. 

[BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur^ Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mil. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

| MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

i BAŞKAN —-Madde hakkmda söz istiyen var 
mıf. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madcle 

[1] 235 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır\. 
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kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşmesi sona ermiştir. 
Gündemimizde başka konuşulacak madde yoktur. 

20.7.1951 O : 1 
' 23 . V I I . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşimi kapıyorum. 
Kapanma saati : 16,10 

m** 

B — YAZILI SORULAR 

1. — Manisa Milletvekili Faruk İlker'in Ka
sım 1950 tarihindeki hububat miktarı İle mubaya
ası fiyatlarına, ekmekte paçal yapılmaya ne za
man başlanıldığına, hariçten alınan hububatın 
miktar, fiyat ve mubayaa şarÜariyle dâhili pi
yasaya arz fiyatına, Kasım. 1950 tarihindeki iç 
ve dış piyasa fiyatlariyle bugünkü fiyatlar ara 
sındaki farka dair sorusu ve Ekonomi ve Tica
ret Bakam Muhlis Ete'nin yaüilı cevabı (6/303) 

11 Mayıs 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ekonomi ve Ticaret 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arzederim. 

Manisa Milletvekili 
Dr. Faruk İlker 

1. Kasım 1950 tarihinde mevcut arpa, buğ
day, mısır, çavdar ve kaplıca miktarları nelerdi 
ve o günkü piyasaya göre kaça mubayaa edilmiş
lerdi?. Bu stokla yeni mahsule kadar memleketin 
yiyecek ihtiyacının temini mümkün görülmüşmü 
idi?. 

2. Ekmekte paçal yapılmaya ne zaman ve 
ne şekilde başlanılmıştır?. Eğer paçala Kasım 
ayında başlanmış olsaydı eldeki mevcut stokla 
hangi aya kadar idare mümkün olurdu ve hariç
ten mubayaa edilen hububat (Buğday, mısır) 
miktarından ne kadarı tasarruf edilebilir di?. 

3. Hariçten ne miktar hububat (Buğday, mı
sır) ne fiyat ve ne şartlarla alınmıştır?. Harice 
bu suretle çıkan döviz miktarı nedir?. Kasım 1950 
dahilî ve haricî fiyatlariyle bugünkü fiyatlar ara
sındaki fark nedir?. Hariçten alman hububatın 
dahilî piyasaya arzedilen fiyatı nedir ve bu sur 

le Toprak Mahsulleri Ofisinin uğradığı zarar ne 
olacaktır?. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Hususi 'Kalem Müdürlüğü 18 . V I I . 1951 

Sayı : Genel : 35803 
özel : 1/353 

18. V . 1951 gün ve 6/ 
. 303 - 1848, 3902 sayılı 

yazıya C. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Manisa Milletvekili Dr. Faruk İlker'in hubu

bat hakkındaki yazılı soru önergesinde istediği 
malûmat ilişikte sunulmuştur. 

ilgili Milletvekiline duyurulmas na müsaade
lerinizi saygı ile rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Soru 1 : Kasım 1950 tarihinde mevcut arpa, 
buğday, mısır, çavdar ve kaplıca miktarları ne-* 
lerdi ve o günkü piyasaya göre kaça mubayaa 
edilmişlerdir? Bu stokla yeni mahsule kadar 
memleketin yiyecek ihtiyacının *temini mümkün 
görülmüş mü idi? 

Cevap 1 : Kasım 1950 hububat mevcudu (so
rulmadığı için yulaf ithal edilmemiştir) cinsler 
itibariyle aşağıda gösterilmiştir: 

Ton 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 
Kaplıca 

280.731 
49.172 

108.672 
1.930 
1.467 
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Toprak Ofis ÎK&ktoe&çer tesb&r edilen fiyatlara 

göre mti!bâyattd& btiltmdtığundan, bu fiyatları 
piyasa ile kıyaSltoaS idûfiiî defaîdir. Kaldı ki, 
fiyatlar, Ofise satılan hububatın evsafına yani 
malın yabancı maddesi ve çavdar nispetinin az
lığına ve çokluğuna, ıhektoliltresinin yükseklisine: 
ve düşüklüğüne göre değişebileceğinden, aşağıda 
belirtilen fiyatlar Hükümetçe tesbit edilmiş baş 
mubayaa fiyatlarıdır. 

I95İL O : 1 
Kuırus» 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 
Kapılıca 

27.80 
19.10 
17.30 
22.— 
16.— 

]$ajsım 1950 başı itibariyle ekmeklik hububa
ta elverişli stok mevcudumuz, cins ve nevi itiba
riyle) şöyle idi : 

Yumuşak Serlt Cenup sert 8SŞ& 
Buğday Buğday Buğdayı Buğdayı Çavidar Yekûn 

Ton Ton Ton T<j>n Ton Ton 

168.000+ 47.000+ 24.000+ 4 0 . 0 0 0 + 5 0 . 0 0 0 = 329.000 

1950 - 1951 hububat kampanyasına girilme
sine takaddüm eden günlefde mahsulün çok iyi 
olduğundan, hattâ 200 - 300 bin ton ihracat im
kânlarından bahsedilmekte idi. 

Bu hava içinde ekmeklik programının mem
leketimizin iyi mhasul yıllarına göre ayarlanma
sı icafbetmiş bulunduğundan, yeni kampanya 
içinde, iyd bir mahsul yılı olan 1948 yılı ekmek
lik hubulbat mubayaa miktarı olan (645.499) ton 
kadar mal alınacağı ümit olunmakta idi. 3 u 
ümit bidayette o kadar kuvvetli idi ki, bu ölçü
de bir mal alımının gerektireceği depo durumu 
ve malî imkânlar Bakanlığımızı ve teknik ser
vislerimizi endişeye düşürmüş, hattâ fiyatın in
dirilmesi ; tavsiyelerinde bile bulunulmuştu. 

Eldeki mevcut stoka ve açıklanan durumlara 
göre, o tarihte ne paçalda tadilât, ne de ithalât 

• bahis mevzuu bulunmamakta idi. 
Kore Harbinin ortaya çıkması ile meydana 

gelen uanumi mal isteği ve fiyat yükseliş, hare
ketleri,. bittaibî memleketimiz buğday piyasasına 
da sirayet etmiş ve mubayaada azalma, satışlarda 
artış hareketi başlamıştır. Bu hareket bilhassa 
K^ ıö t aym® doğara MasesUl'm^ye fbaşlaanışve bi
dayetten tafetain olunan mubayaa^ r&kaml&rmm 
elde edilemiyeeeği ianfaişılmaştır. 

Bununla beraber, konjonktürdeki değişik-
Mk memleketten" buğday ihracının yapılamıyaca-
ğı katı neticesini doğurmasına mukabil, ekmek
lik bakımından.Mr: ithalâtın lüzumunu zaruri kı
lacak sarahatte oMuğu kanaatine varılamamıştır. 

Ancak, bu durum üzerine bütün teknik va
sıtalar ve isfcihtmrat harekete geçirilerek, paçalın 
bozulmaması suretiyle yeni mahsule kadar varı

lıp ^arılamıyacağı, varılamıyacaksa paçalı boz
madan idame için muhtemel alımlar göz önünde 
tutujarak ne miktar ithalât yapılması gerekeceği 
şekilleri üzerinde durulmuş ve ithalâtın memle
kete^ mal olacağa döviz, külfeti de hesaba kakıla
rak jra yolda alınacak karar, ancak, zaruretin ke
sin 0İarak hissedileceği ana kadar imhal eylen-
miştjr. 

Bu zaruret nihayet Ocak ayında bütün açık
lığı jile anlaşılmış ve Nisan ayından itibaren 
mentjlekette mal bulunması şeklinde yapılan he
saplara müstenit ithalât programı tesbit oluna
rak, | ekmek kalitesi mümkün mertebe bozulmak
sızın] ve sıkıntıya meydan verilmeksizin tahak
kuk |mkânları elde edilmiştir. 

Bştün bir mevsime ait buğday durumumuz 
yufcirda arzedilmiştir. Kasım ayının vaziyetini 
izahatımızdan istihraç eylemek mümkündür. 

Soru 2 : Ekmekte paçal yapılmaya ne zaman 
ve pje şekilde başlanılmıştır1? Eğer paçala.Kasım 
ayırjda başlanmış olsaydı eldeki mevcut stokla 
»haildi aya kadar idare mümkün olurdu ve hariç
ten (mubayaa edilen hububat (buğday - mısır) 
miktarından ne kadarı tasarruf edilebilirdi'? 

(Devap 2 ' Memleketimizin muhtelif' bölgele
rin ele yetişen buğday nevileri arasında ekmek
lik i evsafı bakımından fark bulunduğu için 
müıjıkün mertebe müstekar vâsıf ve kalitede bir 
ekrajek elde edilmesi maksadı ile muhtelif nevi-
dekj buğdayların harman edilmesine (paçal) 
denlim ekte ve bu işe" senelerdenberi devam ediî-
m ekjtedir. 

!>Iemleketimizde istihsal edilen ve ekrnek-
nıbubat olduğu için bu maksatla sarf ve is-
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tihlâki muktazi bulunan çavdar da aynı suret
le buğdayla paçal yapılmaktadır. 

Piyasanın da tatbik ettiği bu usulü Ofis se
nelerden beri uygulamaktadır. Ancak, ekmek 
vasfı üzerinde belirli tesir yapacak hububat 
cinsleri ve nispetleri, meselâ çavdarın, mısırın 
buğdaya karıştırılması keyfiyeti Hükümetçe ve
rilen yetkiye istinaden Bakanlığımca tâyin 
olunmaktadır. Umumiyetle buğdaya, buğday 
içinde de. bir miktar çavdar bulunduğu dikkat 
nazarına alınarak % 10 - 15 nispetlerine kadar 
çavdar katılmaktadır. Bu, geçmiş senelerde buğ
daya darlık dolayısiyle arpa, mısır, hattâ bakli
yat katıldığı istisnai haller dışında, umumiyetle 
böyle tatbik edilmiştir. 

Yukardaki izahattan da anlaşılacağı veçhile, 
paçal işi, ötedenberi tatbik edilen ve ekmek 
vasfını mümkün mertebe muhafaza için uygu
lanması da iktiza eden bir usul olduğundan, 
paçal yapılmaya başlanıldığı tarihi kesin olarak 
tesbit ve ifade müşküldür. Her halükârda bu 
usulün daha ofis kurulmadan evvel kullanıldı
ğını söylemek mümkündür. 

Paçala Kasım ayından evvel başlandığı bi
raz evvel açıklanmıştı. Buradaki paçaldan mak
sat, Ofis elinde mevcut düşük vasıflı buğdayla
rın, çavdarm ve diğer ekmeklik hububat har
manına katılabilecek maddelerin karıştırılması 
ise, o takdirde vaziyeti buna göre mütalâa ve 
izah etmek lâzımgelecektir. 

Kasım ayı başında ofis elinde mevcut stok 
meyanmdaki (1467) ton gibi çok cüzi miktarda
ki kaplıcanın ekmeklik harmanına katılması, 
gerek ekmek vasfım bozması, gerek kabuklu 
buğday olan kaplıcanın imalât bakımından müş
külât göstermesi bakımından muvafık bulunma
mıştır. Buğdaya kabukları çıkarılmadan katılan 
kaplıcaların ekmeğin vasfı üzerinde menfi tesir 
yaptığı bittecrübe sabit olmuştur. Esasen mik
tarı bir günlük ihtiyaca ancak cevap verebile
cek kadar cüzi ve eski sene mahsulü olan kap-
lcaların vasfı da iyi bulunmadığı cihetle bu ted
bire'tevessül olunmamıştır. 

Stok meyanında bulunan (1930) ton mikta
rındaki mısırın ekmeklik hububat harmanına 
katılması kabil olamamıştır! Çünkü Karadeniz 
sahillerinde yaşıyan ve geniş mikyasta mısır is
tihlâk eden halkımız ihtiyacı için bu miktarın 
daha çok üstünde mısıra ihtiyaç duyulmakta 
idi. 

7.1951 O : 1 
' Ofis elinde mevcut ekmeklik hububatın ba-
j kıyesi, ekmek vasfının mümkün mertebe bozul

masına mahal bırakılmadan sarfedilmiş ve 
edilmektedir. 

Bilhassa içinde adına (Pelemir) denilen bir 
nevi yabani ot tohumunu ihtiva eden Doğu ve 
Güney - Doğu bölgesi buğdaylariyle, (Siha) is
miyle anılan ve Antalya merkez, Finike, Serik, 
Manavgat ilçeleriyle, Adana, îçel, Hatay, ille
rinin ova kısımlarında yetişen ekmeklik vasfı 
düşük buğdaylardan yeni mahsul senesine stok 
devredilmiyecektir. 

Binaenaleyh, elde mevcut imkânlardan ka
bil olduğu kadar fazla istifade edilerek hariç
ten mümkün mertebe az buğday ithali için ge
rekli işler yapılmıştır. 

Yalnız çavdarın tamamen harcanması, ek
mek vasfının daha fazla bozulmamasını temi-
nen mümkün olamıyacaktır. Filhakika Kasım 
1950 başındaki çavdar mevcudu 50.000 ton 
iken bu miktarın Temmuz 1951 sonuna kadar 
30.000 tonunun sarf edilmesi kabil olacak, tak
riben 20.000 ton (çavdar muhtemelen yeni mah
sul senesine devredilecektir. 

Her ne kadar akla, ekmeklik hububat har
manına katılan çavdar nispeti % 15 yerine % 
25-30 a yükseltilmiş bulunsaydı hariçten 20.000 
ton noksan ithalât yapılması fikri gelebilirse 
de Hükümet ekmeklik hububat harmanı içinde, 
yukarda belirtildiği gibi düşük vasıflı siha ve 
pelemirli Cenup sert buğdayı bulunduğunu göz 
önüne alarak, çavdar nispetini daha fazla yük-

\ seltmek suretiyle halkımızın en mühim gıda 
maddesi olan ekmek vasfının daha fazla bozul
masını muvafık bulmamış, ayrıca hariçten ge
tirilecek buğdaylarda çavdar bulunmadığı dik
kat nazarına alınarak muzlim bir çehre arzeden 
ve hangi istikamete gideceği kestirilemiyen dün
ya olayları karşısında az miktarda da olsa bir 
stok bulundurulmasını lüzumlu mütalâa eyle
miştir. 

Mısıta gelince; 
Aşağıda da izah edileceği üzere, ithal edi

len mısır miktarı yalnız (8.300) ton olup bu 
da Karadeniz halkının ekmeklik ihtiyacını za
manında karşılamak ve esaslı surette yükselmiş 
olan mısır fiyatlarını tanzim etmek maksadiyle 
getirilmiştir. 

Nitekim bu tedbir sayesinde fiyatlara hâkim 
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olmamaya başlanmış ve Ofisin mubayaası inki
şaf ederek ihtiyacın karşılanması kolaylaşmış-

* tır. 
Mısırın, maruzatımızdan da anlaşılacağı 

veçhile paçalla bir alâkası olmadığı gibi, tasar
ruf işi ile de bir münasebeti bulunmamaktadır. 

Soru 3 : Hariçten ne miktar hububat (buğ-

. 19Ş. O : 1 
day,:mısır) ne fiyat ve ne şartlarla alınmıştır? 
Harice bu suretle çıkan döviz miktarı nedir? 
Kasını 1950 dahilî ve haricî fiyatlariyle bugün
kü fjiyatlar arasındaki fark nedir? Hariçten 
alman hububatın dahilî piyasaya arzedilen fi
yatı jnedir ve bu suretle Toprak Mahsulleri 
Ofisifıin uğradığı zarar ne olacaktır? 

Cevap 3. Hariçten satmalınan buğday, buğday unju ve mısırın nerelerden ne fiyat ve şart
larla ne -miktarlarda alındığı aşağıda gösterilmiştir: 

Miktarı Ton fiyatı 
Menşei Cinsi Ton $ 

Tutarı 
$ 

Amerika 
İtalya 
Kanada 
Macaristan 

İtalya 

Amerika 

Buğday 
•» unu 
•» 

•» 

•» 

Mısır 

58 850 
10 000 
10 000 

6 000 

24 250 

9 500 

103,— 
137.— 
123.50 
120.— 

— 

80.89 

Şart 

6 064 621 Fob gemi teslimidir. 
1 370 000 Cif teslimidir. 
1 259 700 » » 

Kliring dolar Cif teslimidir. Karşılığında bakır 
verilmiştir 

— Mahsulün idrakinde aynen iade 
edilecektir. 

768 443 Fob gemi teslimi fiyat vasatidir. 

Yekûn 118 600 

İtalya'dan alınan 24 250 ton miktarındaki 
buğday için her hangi bir süratle tediye yapıl
mamış olup, bu miktar yeni mahsulden iade 
edilecektir. 

Yapılan ithalât dolayısiyle 
miktarı aşağıdadır : 
FOB alımların Fob bedeli olacak 
açılan krediler tutari 
FOB alımların navlun bedeli ala
rak acılan krediler tutarı 
CÎF alımların Cif bedeli olacak 
açılan krediler tutarı 

ödenmiş döviz 

$ 6 833 064 

$ 468 000 

Yekûn (Serbest döviz) 

$ 2 629 700 

$ 9 930 764 

Bu miktar serbest döviz, kredilerinin bali
ğidir. Amerika'dan alman buğdayların takriben 
40 000 tonu Marshall yardımından temin edilen 
gemilerle nakledildiğinden buij hesaba ithal 
edilmemiştir. ] 
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Dahilî piyasa fiyatları: 
(Bu fiyatlar borsalarda muamele görmüş fiyatların vasatisi olup evsaf sabit olmadığından tak

ribidir). 
16/31 Mart 1951 

14/15 Kasım 1950 arasındaki devre 8/9 Mayıs 1951 
Buğday Ton/TL. Ton/TL. Ton/TL. 

İstanbul ' 
İzmir 
Eskişehir 
Mısır 

İstanbul 
İzmir 
Tekirdağ 

3200/3300 
2900/3100 
2700/3200 

2400 
2200/2300 

—. 

3260 
3425 
3416 

2250 
2700 
2270 

3500 
3125 ^ 
3161/3220 

2475 
— 
—. 

Ticari piyasa fiyatları: 
(Bu fiyatlar-, borsalarda o hafta içinde muamele görmüş muhtelif fiyatların vasatisidir) 

14/15 Kasım 1950 20. Mart 1951 8/9 Mayıs 1951 
Buğday Ton/TL. Ton/TL. Ton/TL. 

Chicago 
Minneapolis 
Kansas City 
Winnipeg 
Mısır 

236.62 
227.29 

— • 

201.— 

222.15 
252.67 
248.01 
227.29 

254.89 
253:71 
250.21 
237.78 

2WM 199.12 Chicago 180.93 
Winnipeg 180.93 — — 

Rakamların tetkikmdan da anlaşılacağı üzere, ithalâta fiyatlar daha fazla yükselmeden tevessül 
olunmuştur. 

Buradaki fiyatlar FOB fiyatıdır. Ofisin mubayaa fiyatları ise CÎF'dir. Amerika'dan Türfciye'ye 
kadar bir ton buğdayın nakli için $25=TL. 70.5 Hâsre- edilerek mukayese yapılmasa gerekir. 

Hariçten getirtilen hububat da memleket içinden mubayaa edilen hububat gibi Hükümetçe ve 
Bakanlıkça tâyin edilen esaslar dairesinde satılmaktadır. 

Bu satışlarda göz önünde tutulan nokta, ekmek fiyatlarının yükseltilmemesi, hububat fiyatla 
rmın müstehliki tazyik edecek bir şekilde tereffü etmemesidir. 

Halen Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerimizde tatbik editaf*#kte olan satış fiyatları aşanda. 
gösterilmiştir: 

1 
I Bu fiyatlar, buğdayın Hl. si 76, yabancı maddesi 
f % 3, çavdarı % 10 olduğuna göredir. 

j 
ithal edilen buğdayların tamamı henüz limanlarımıza gelmemiştir. Bu itibarla, yapılacak masraf

lar bilinmeden kesin bir maliyet hesabı yapılması kabil degiMir. Bu konuda bir fikir verilmek-
r»»ksadryle şimdiye kadar gelmiş buğdaylar için ödenen bedel ve yapılan masraflara göre limanla
rımıza teslim vasati fiyatın (32.63) kuruş olduğu ve buna göre yaplan satışlardan takriben 
(2 619 750) liralık bir zarar kaydedileceğini işaret etmekle yetinilmiştir. 

Ancak, hemen şurasını belirtmek lâzımdır ki bu zarar yalnız hariçten getirilecek buğdaylara 
münhasır olmayıp, Ofis, memleket içinden aldığı ve büyük istihlâk mahallerine nakil için ehem
miyetli miktarda masraf yaptığı hububatı da ucuza satmak suretiyle zarar etmekte ve bu suretle 
teşekkül kanununun kendisine verdiği nâzımlık c-örevini ifa eylemektedir 

Ankara'da 
İstanbul'da 
İzmir'de 
Diğer illerde 

27.60 kuruş 
28.83 » 
29.20 » 
30.03 » 

- 2 Ü — 
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Gazianteb Milletvekili Süleyman Ku-

raneVin, 1950 yılında {ithal edil&rı mazot, benzin 

0 : 1 

ve benzeri maddelerin miktarına ve bunlardan 
alman [Yol Vergisinin ne kadar olduğuna dair 
sorusu ve' Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin yazılı Cevabı (6/335) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularınım Ekonomi ve Ti

caret Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

7 . VI . 1951 
Gazianteb Milletvekili 

Süleyman Kuranel 

1. 1950 yılı içinde ithal edilen mazot, ben
zin ve benzeri maddelerin miktarı ne kadardır. 

2. Bundan Yol Vergisi olarak ne kadar 
para alınmıştır. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Hususi Kelem Müdürlüğü 
Sayı Genel : 35804 

özel : 1/354 

18 . VII!. 1951 

8.VI.1951 gün ve 6/335-2002 
4224 sayılı yazıya C. 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuran-
el'in, 1950 yılında ithal edilen mazot, benzin 
ve benzeri maddelerin miktarı ile bunlardan 
alman Yol Vergisi hakkındaki yazılı soru öner
gesinde istediği malûmat ilişikte sunulmuştur. 

İlgili Milletvekiline duyurulmasına müsaa
delerinizi saygılarımla rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 
İMuhlis Ete 

Soru: 1. 1950 yılı içinde ithal edilen ma
zot, benzin ve benzeri maddelerin miktarı ne 
kadardır? 

Cevap: 1. 1950 yılında memleketimize it
hal edilen akaryakıt ve madenî yağ miktarları 
aşağıda gösterilmiştir. 

Akaryakıt ve 
madeni yağ 

Tayyare benzini 
Oto. [benzini 
Gazyağı 
Motorin 
Diesel oil 
Mazot 
Madenî yağ 

Petrol Ofisi 
kyıtlarına 

nazaran 
ton 

34 000] 
151 000J 
130 000 
90 000 

2 000 
37 000 
16- 000 

İstatistik ka
yıtlarına 
nazaran 

ton 

195 000 

125 000 
105 000 

48 000 
25 000 

Yukarda münderiç- rakamların ifadesinden 
anlaşılacağı veçhile, aynı yıl içindeki ithal mik
tarlarında Petrol Ofisi kayıtlariyle İstatistik 
Genejl Müdürlüğü kayıtları arasında büyük 
farklar mevcuttur ve bunun sebeplerini aşağıda 
arzecfildiği şekilde izah etmek mümkündür: 

a) Petrol Ofisi, akar yakıt ve madenî yağ
ları 0ins ve nevilerine nazaran ve İstatistik Ge
nel Müdürlüğü ise, Gümrük Tarife Kanununun 
ihtivp, ettiği pozisyonlara göre ithalât kayıtları
na almaktadırlar. Bilfarz benzin iki nevidir. 
Oktajnlı benzin, oktansız benzin. Biri tayyare 
benzenidir, diğeri oto benzinidir. Petrol Ofisi, 
kayıtlarını bu nevilere göre işlemekte ve İsta
tistik Genel Müdürlüğü ise, benzin nevilerinde 
bir tefrik yapmaya lüzum görmeksizin her iki 
,nev 'i| de bir pozisyonda mütalâa etmektedir. 

b) Petrol Ofisinin ithalât kayıtları, memle-
ketinjıize gelip tanklara alınan gümrüklenmiş ve 
gümrjüklenmemiş malları ihtiva eylemekte ve 
İstatistik Genel Müdürlüğünün kayıtları ise, 
münhasıran gümrük muameleleri tekemmül et
miş palları göstermetedir. Bu sebeple Petrol 
Of isi | kayıtlarında görülen miktarların İstatis
tik Gtenel Müdürlüğü kayıtlarmdaki miktarlar
dan hıantıkan daha fazla olması icap etmekte 
ise d$ tatbikatta bunun aksi de müşahede edil
mektedir. Nitekim yukarda mâruz rakamlara 
nazaran, gazyağı hariç, diğer maddeler mik
tarlarının İstatistik İdaresi kayıtlarında daha 
fazla!olduğu dikkati celbetmektedir ve bu da 
malın), bir evvelki sene memlekete girip mütaa-
kıp s^ne zarfında gelenlerle birlikte gümrük 

242 
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muamelesinin tekemmül ettirilmesinden ve is
tatistik fişinin gümrüklerce bu muamele safha
sında doldurularak Genel Müdürlüğe tevdi 
olunmasından ileri gelmektedir. 

Şirketlerin takip eyledikleri ithalât kayıtla
rı ise, ne Ofisin ne de istatistik Genel Müdür
lüğünün kayıtlarına katiyen benzememektedir. 
Meselâ Shell Kumpayası, siparişi verilen malın 
yola çıkarılmış olmasını ithalât telâkki ederek 
kayıtlarında bu malı, henüz memlekete gelme
den, fiilen ithal edilmiş gibi göstermektedir. 

Bu itibarla, 1950 yılı ithalât miktarlarını 
gösteren Petrol Ofisinin ve İstatistik Genel Mü
dürlüğünün yukarda mezkûr, rakamları arasın
da farklar müşahede olunabileceğini tabiî 
görmek iktiza eder. 

Soru: 2. Bundan Yol Vergisi olarak ne ka
dar para alınmıştır? 

Cevap: 2. 18 . II . 1949 tarihinde yürürlüğe 
giren 5336 sayılı Kanuna istinaden yalnız ben
zinden ton-başına 110 lira Yol Vergisi alın
maktadır. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 
Sâbis'in, İstanbul Kız Lisesi Tarih ve Coğrafya 
Öğretmeni Maide özgeçen'in hastaUk ve maaş du
rumu hakkındaki sorusu ve Millî Eğitim Bakam 
Tevfik İleri'nin yazılı cevabı (6/377) 

20 . V I . 1951 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığ.na 
Aşağıdaki yazılı sorularıma Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı cevap verilmesini dilerim. 
Afyon Milletvekili 
Gl. Ali ihsan Sâbis 

T. istanbul Kız Lisesi Tarih ve Coğrafya 
öğretmeni Maide özgeçen hakkında (Sayın Ba
kana yazdığı mektup üzerine Bakanlık Müfetti
şi Reşad Nuri Güntekin tarafından yapılan tah
kikat raporu üzerine muayene ve tedavisi için 
Emrazı Akliye Hastanesine sevkı) Orta Eğitim 
Genel Müdürlüğü 7 . IV . 1951 tarih ve 5332 -
9/6457 sayılı Bakanlık tezkeresinde istanbul'a 
bildirilmiş ve istanbul Eğitim Müdürü de 12 . IV . 
1951 tarihli ve 129657 sayılı tezkeresiyle keyfiye
ti istanbul Kız Lisesi Müdürlüğüne bildirerek 
biçare genç muallim hanımın tımarhaneye sevkını 
yazmıştır. Bu doğru mudur?. Bir müfettişin ra-
poriyle bir muallim hanımı tımarhaneye - velev 
muayene için olsa bile - göndermek doğru mu-

7.1951 Ö : 1 
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dur?. Neden bu hanım bizzat Bakan tarafından 
görülüp derdi dinenmemiştir?. Orta Eğitim Ge
nel Müdürü muallimleri kolayca kırılır oyuncak 
mı telâkki ediyor?. 

2. Bu hanım bana müracaat etti, istanbul'da 
komşu imiş. Kendisinde delilik namına hiç birşey 
görmedim. Yalnız fazla asabi, sinirli ve isteriktir. 
Çabuk hiddetleniyor. Fakat ben bu halini, kendi
sini rencide edecek mükerrer hücumlar sebebiy
le, zaruri ve mazur gördüm. Bir kere bu hanım, 
asabi ve hiddetli olmakla beraber, muhakemesin
de kusursuzdur. Pek mâkul konuşuyor. Mem
leket dâvalariyle pek haklı alâkadar gö
rünüyor. Bağrı yanık bir vatandaş gördüm 
kendisiyle birkaç gün, mahsus ve birkaç defa 
görüştüm, denedim; biçare, iffet ve fazilet sahi
bi, dindar, ahlâki kıymetlere çok ehemmiyet 
veren ve kız çocuklarımızın ahlâksız olmama
ları için çırpman gayretli bir muallim olduğunu 
anladım. Kendisinin bu yolda telkinleri üze
rine, hoppa mizaçlı, kumar düşkünü, şımarık, 
soysuzlaşmış, sosyete budalası birtakım insan
lar, belki de muallimler, bununla alay etme
ye, lüzumsuz münakaşaya girişmişler; kız ço
cuklarını kendisiyle münakaşaya sevketmişler. 
Alay ettirmişler. Kendisi Halk Partisinin fena
lıkları aleyhinde pek haklı birtakım iddialar 
ve Hasan Âli Yücel£n idaresi hakkında birta
kım mütalâlar serdettik^çe, bu partiye taraf
tar olanlar kendisine birtakım isnatlar yapmış
lar. Komünistlik lekesi vurmak istemişler. Ni
hayet şimdi de, delidir, demişler. Bir adama 
40 gün, delisin, denirse akli muvazenesini kay
beder. izzetinefsine düşkün, asabi bir hanıma 
bu hücumlardan başka bir de (Emrazı akliyeye 
gidip muayene olacaksınız) diye yazılı tebligat 
yapmak pek tabiî olarak (ben oraya gidersem 
beni deli diye kapatacaklar) zanniyle kızar, si
nirlerini oynatır, feveran eder ve tabiî böyle 
insan haklarına ve pisikolojiye aykırı bir emre 
isyan eder. Zavallıyı sahte takipler ile de ür
kütmüşlerdir. Kendisinin takip edildiği zan-
nına düşmüştür. Gerek Reşad Nuri ve gerek 
Orta Eğitim Müdürü kendilerine böyle müret-
tep hücumlar yapılırsa ne hale gelirler? Bu ha
nımı biraz tebdilhava vererek ve mektebini de
ğiştirerek belki de istanbul'dan başka bir yere 
tâyin ederek korumak ve bir muallimi bu su
retle kurtarıp kazanmak doğru değil midir? 
Millî Eğitim Bakanı, şahsan, bu hanımı manen 
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Öldürmeye iştirak ediyor mu? Yoksa eğitim ca
miamız için bir fayda olmak üzere uğradığı ve 
uğramakta olduğu soysuzlar hücumundan kur
tararak İstanbul Vilâyetinden başka bir yere 
nakil suretiyle bu muallimi ürkmekten, korku 
ve vehimden kurtarmak istiyor mu? 

3. Bu hanıma şimdi de maaşı verilmiyor
muş. Gerçi kendisi (tımarhaneye kapatılacağı
nı) düşünerek hiddet edip istifa etmiş; fakat 
mademki Bakanlık kendisinin muayenesi lüzu
munu tebliğ etmiş; şu halde istifası kabul edil
memiş demektir. Bu vaziyete göre ne hakla 
kendisine aylıkları verilmiyor ? 

Bu hususta İstanbul Eğitim Müdürü ne için 
gerek kız lisesine ve gerek muallimlik ettiği 
yabancı mektebe tebliğ yapıyor? Millî Eğitim 
Bakanı bu haksızlığı derakap tashih ettirerek 
verilmiyen aylıklarının hemen verdirilmesini ve 
kendisine bir cemile ve ruhi tedavi olarak bu 
aylakları evine gönderip gönlünü almayı müna
sip, gömmüyor mu! Bu aylıklarla gerek kendi
sini ve gerek ihtiyar- babasını geçindiren bu 
genç muallimeye< biraz şefkat göstermek lâzım 
değil midir ? 

T. C. 
Millî .Eğitim Bakanlığı 19* Temmuz 1951 

Orta öğretim Genel müdürliigü 
Sayı : 5328/11, 15218 

özet : İstanbul Kız Lisesi 
Tarih - Coğrafya öğ. Maide 
özgeçen H. 

Türkiye Büyük Millet.Meclisi Başkanlığı Yük
sek Makamına 

26 . V I . 1951 tarih ve 2104/4518/377 sayılı 
yazı ile gönderilen, Afyon- Karahisar Milletvekili 
Sayın Ali İhsan Sâbis'in İstanbul Kız Lisesi 
Tarih - Coğrafya öğretmeni Maide özgeçen'in 
hastalık ve maaş durumu hakkındaki yazılı soru 
önergesinin karşılığıdır. 

1. İstanbul Kız Lisesi Tarih - Coğrafya 
Öğretmeni Maide özgeçen'in eski harflerle ya
zıp şahsıma gönderdiği mektupların yazılış tar
zı, şekli ve bütün muhtevası ile kendisinin ağır 
bir ruh' buhranı içinde bulunduğu gözönüne 
alınarak i Başmüfettişlerimizden Reşat Nuri Gün
tekin'e bu hususta gerekli incelemeler yapılmış
tır. 

Şu ciheti tebarüz ettireyim ki; bu öğretmeni 

Öz 
su 
nusu 
tindeki 
da 
rnıvi 

ve 
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bir seneden beri muhtelif vesilelerle tanımakta
yım TI e hâdiselerden haberdarım. 

Başmüfettiş Reşad Nuri Güntekin 22.111.1951 
tarih ve 124 sayılı raporunda öğretmen Maide 

'in durumunun normal soruşturma korr 
olmaktan ziyade bir marazi tıp doktorluğu ko-

olduğunu ve bu haliyle öğretmenlik ehliye-
mahrum bulunduğunu ve çocuklar arasın-
okul muhitinde bırakılmasının doğru ol-
ğını bildirmiştir. 

Bıinun üzerine öğretmenimizi her bakımdan hi-
ve siyanet maksadiyle bu halinin geçici bir 

.mı, yoksa çaresiz bir hastalık mı olduğunun 
ettirilmesi-için durum 7 . IV . 1951 ta-

6457 sayılı yazı ile istanbul Valiliğine 
ve valilik de muayene ve tedavisi için 

Akliye ve Asabiye Hastanesine gönderil-
hususunda okul müdürlüğüne tabliğatta Du

ştur. 
müdürlüğünce kendisine yapılan tebli-

öğretmen (istifamın kabulünü saygılarımla 
•derim. Aklımdan zorum yoktur. Fakat ben 
itaat ettiğim için ve emirleri bir kanun te-
ettiğim için çekiliyorum) ibaresini ihtiva 

ve vazifesinden çekildiğini bildiren pulsuz 
tazıyı vererek okul ile alâkasını kesmiştir. 
irkaç gün sonra Millî Eğitim Dairesine ge-
ğretmene hastaneye niçin gitmediği, vazi-

neden devam etmediği sorulmuş, hiçbir 
ı bulunmadığını, hastaneye gitmiyeceği-

vazifesine de devam etmıyeceğini söyle-
e yapılan nasihatları dinlememiştir. 
m çare olarak da Maide'nin Vefa Lisesin-

;|retmen bulunan ablası Nüzhet Say Millî 
Müdürlüğüne davet edilerek hemşiıesi-

astaneye gitmesine delâlet etmesi, buna 
inffak olamazsa müdavi tabibi Şükrü Hâ-

götürmesi ve bir rapor ile durumunun tes-
e tevsik ettirilmesi istenilmiş ise de öğret-
Maide evinde bulunmamıştır. 

Ejiğer taraftan ek görev olarak devam ettiği 
Senbenova Fransız Okulu Müdürlüğü de öğret
mene hastaneye müracaat ederek sağlık duru-
muniı raporla tevsik etmesini tebliğ etmişse de 

müdürlüğünün yazısına değer vermiye-
bildirmiş ve bunun üzerine bu okuldaki 

sarine de devam etmemiştir. 
Gerek resmî yollarla ve gerekse ablası dela

letiyle yapılan teşebbüslere rağmen muayene ve 
tedaiisi için Emrazı Akliye Hastanesine şevki 

a<;ai 
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buhrln 
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mümkün olmıyan öğretmen Maide özgeçeıı'in 
yazdığı mektuplardan, müfettiş raporundan, 
okul idarelerinin ve Millî Eğitim Müdürlüğü ta
rafından yapılan müşhadelerden Ve elde edilen 
malûmattan bu meslektaşımızın maalesef bir 
ruh hastası ve himayeye muhtaç ve tedaviye lâ
yık bir durumda bulunduğu jnancma varılmış
tır. 

2. öğretmen Maide özgeçeıı'in geçirmekte 
olduğu hastalığın bir delili olarak gönderdiği 
mektuplardan bâzı parçalar aşağıda arzedilmiş-
tir. 

«Beni tanımıyorsunuz. Ben kemalini bulmuş 
milletler arası mânevi mahkeme adlı eserimi yaz
makla ve böylece dünya çapında bir muharrir 
olmak için ideal peşinde koşuyorum.» 

«Bayazıt Kütüphanesinde keza. En küçük 
memurlarına varıncaya kadar beni herkes tanır. 
Sorabilirsiniz. Tahsin öz'e, Gülhane Müzesi Mü
dürüne, eski İstanbul Mektupçusu Osman Beye.» 

«Medresetül Kuzzat'da yıllarca okurum.» 
«Benim kadınlık tarafım da vardır. Fakat 

çok yakınlarımda ailelerine karşı yapılan haka
retler bana örnek oldu. Kimseleri beyenmedim.» 

«Hattâ bu insanlara ölümü bile teslim ede
mem. İşaret ediyorum, bunlar ölüme bile teca
vüz etmekten çekinmiyecek kadar indimde ve 
Türk Milleti indinde alçaktır. Eğer ölürsem be
ni gözünüzün önünden ayırmadan hemen yaktı
rınız ki, ölüme tecavüz etmesinler.» 

«Millet ceza istiyor, karaborsacılara ceza ver
meniz lâzım. Zira sizin safiyetinizden şüphele
niyorlar. Ben fısıltılar oluyor diye Celâl Ba-
yar'a da bildirdim. Size de Polis Müdürü Ke
mal Bey vasıtasiyle İçişleri Bakanına verilerek 
size iki mektup verdim. Birisi benim mânevi 
mahkeme için yazılmışjtır. Ceza, şiddet lâzım.» 

«Size istanbul Emniyet Müdürü Kemal Bey 
ile İçişleri Bakanı vasıtasiyle size verilmek üze
re iki mektup. Fakat birisi temize çekilerek ha
zırlanırken ani olarak verildiğinden kâğıt benim 
mânevi mahkeme ismindeki eserimden bir parça
dır. Onları aldınız mı? Maksadım son derece 
mühimdir. Muallimler Birliği ve Hayrünnisa-
larım Şemsettin Günaltay'la beraber idareyi el
lerinde tutarak oligarşiyi muhafazaya çalıştık
ları bildiriliyordu. Bunları benden gizliyeme-
diler. Çünkü iki taraflı (bir kadın öğreitmen var 
ortada. İşte Aziz Bakanım. Ben bu kadın, bu-

.1951 0 : 1 
nunla ve kendileri beni ümitsizliğe düşürmek 
için ağızlariyle bana söylüyorlar.» • 

«Siain için hazırladığım kâğıt vazifemde ça
lındı. Eskiden müfettiş olan mebus vasıtasiyle 
hemen Meclise müracaat ettikleri anlaşılıyor.» 

«Fakat size komşumuzun kardeşinden bah
setmiştim. Onun gözünün önünde bana nasıl 
söz atıldığını biliyorsunuz - sen bir mermersin, 
heykelsin, bir demirsin, sen insanı mahveder
sin - demişti. Nihal Adsız'in bana söz atması 
da ben lisede iken başlamıştı.» 

«Ben konferans vermek için memur edili
rim. Fakat hastalandığım için iki tane de ka
şe yutmuştum. Zemin ayaklarımın altında ka
yıyordu. Lütfen kendileri versinler diye mec
buren Göztepe'ye giderek ders verirdim.» 

«İşte Şemsettin Günaltay beni hocam oldu
ğundan kendisine hürmetim vardır. Kibirlidir 
ama benimle arası iyiydi. Çalışkandım, beni 
severdi. Bir hocaya lâyık şekilde bana üniver
sitede hareket etmişti.» 

«İşte asıl garibi ben sonradan bu işin nasıl 
olduğunu karıştırırken Reşat Heparı 'nm bir 
sene evvel olan turp meselesini tam bir sene 
sonra konuşulan pasta ile karıştırarak beni 
haksız çıkarmaya çalıştığını anladım.» 

«Bugünlerde aç kurtlar gibi hakkımda neler 
düşündüklerini size söyliyeyim. Akşamları ka
labalık bir gün sabahleyin sizi kaçırmak daha 
doğrudur diyen, bugün yine lisemizde hem 
muavin, hem de Almanca hocasıdır.» 

«Evime bir tehdit mektubu yollandı ve ben 
bu mektubu alarak Tasvir Matbaasında Cihat 
Baban'a gösterdim. Orada okuduk. Bu defa 
talebeleri bana hücum ettirmeye başladılar. 
Deli, kontak diye bana yazıyor ve güya riot' 
için beni tehdit ediyordu'. Benim diğer zayıf 
tarafımı da bulmuşlardı. Ben mutaassıp bir in
sandım. Bunun için de talebelere açık saçık 
resimleri sınıfta elden ele dolaştırtmaya başla
dılar ve sınıflar sakin iken şimdi gürültüler 
içinde ders veremiyordum. Halbuki iki üç ay 
kadar sınıflarım sessiz sadasızdı. Sokaklar
da taşa tutuyorlardı. Hattâ seni oynatacağım 
ama bilmem hâdise çıkarmam, bağırmam, kız-. 
mam için bir zemin hazırladıklarını bir gün 
şöyle anladım. On iki bile, on üç bile olmıyan 
yaşta bir talebe kısa pantolonlu zayıf küçük bir 

i çocuk yanıma yaklaştı ve çocukların kalabalığı 
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içinde geceyi beraber geçirelim hocam fakat be
nim param çok az kusura bakma demez mi. Me
ğerse orada bir polis bekliyormu^ ben derhal ora
dan nasıl uzaklaştığımı bilmiyorum. Fakat poli
sin çocuğa vay edepsiz, vay sen neler söylüyorsun 
diye çıkıştığını işittim ve otobüse nasıl bindiğimi 
bilmiyorum. Sanki bana söylenmemiş gibi oradan 
nasıl uçtum yarabbi. Bu çocuk sınıfa çıplak bir 
kadın resmi de getirmişti. Hemen elinden aldım 
çantamda vesikaların yanında sakladım. Sınıfı 
derste aleyhime nasıl kışkırttıklarına dair 
de elimde vesikalar toplanınca vekâlete koş
tum. » 

Millî Eğitim Bakanlığı ve şahsan bakan 
olarak ben hiç şüphe yoktur ki hasta olan bu 
öğretmenimizi tedavi ettirerek normal bir hale 
ve vazife yapabilecek bir duruma getirmeyi 
arzu ettik. Tedavi ve istirahatı için hastane 
sağlık kurulunun lüzum göstereceği müddetler 
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içindi} bu öğretmenin hem tedavî masrafları
nın hem de maaş ve ücretlerinin verileceği de 
pek jtabiî idi. Maalesef bu öğretmen Bakanlı
ğımıza bu imkânı vermemiştir. Tedavi edile
rek fıormal bir hale gelmeden bu öğretmenin 
vazifesine devamı veya başka bir yere nakli 
mümkün olamazdı. Maide özgeçen'i ancak te
davi ettirmek suretiyle ürkmekten, korku ve 
vehiiUden kurtarmak mümkün olabilirdi. 

3̂  Her ne sebeple olursa olsun vazife 
görmiyen ve mazeretini de bir raporla tevsik 
etmiyen bir memura maaş verilemiyeceği ka
nun hükümleri icabıdır. Millî Eğitim Bakan
lığı Öğretmen ve memurlarına daima şefkat ve 
onların her haline yakından ilgi göstermekte
dir. 

TÇeyfiyeti saygılarımla arzeylerim. 
M. Eğitim Bakanı 

T. îleri 

—«. . 

T. B. U. M, Basımevi 



S. Sayısı: 235 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa

vunma ve Adalet Komisyonları raporları (1/205) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 20. VI. 1951 
Tetkik Müdürlüğü 

8ayt 71 - 1974, 6/2037 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenme
sine dair olup Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 'Kurulunca 4 . VI . 1951 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

A. Menderes* 

Bâzı Suc ve Cezaların Affı hakkındaki 14 . VII . 1950 gün ve 5677 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair kanun tasarısı gerekçesi 

Asker kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve saklılardan, Bâzı Suç ve Cezaların Affı hak
kındaki 14 . VII . 1950 gün ve 5677 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre 
işbu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde resmî mercilere teslim olarak affa maz-
har olmuş bulunanlar içerisinde çeşitli sebeplerle tedip ve tenkil harekâtına mâruz kalıp yabancı. 
memleketlere iltica etmiş kimseler de mevcuttur. 

Bu kimseler, umumiyetle, 1930 Ağrı harekâtı. 1936 - 1938 seneleri arasında yapılan Tunceli ma
nevraları esnasında, vâki tedip ve tenkil harekâtı dolayısiyle yurt dışına çıkmışlardır. 

Bunlar içerisinde yurdu terkettikleri zaman snklı durumunda olanlar bulunduğu gibi bâzıları he
nüz yurttan ayrılmadan, bâzıları da yabancı memleketlerde ikametleri esnasında, yoklama kaçağı, 
bakaya durumuna girmişler ve ancak 5677 sayılı Af Kanunu çıktıktan sonra yurda dönmüşlerdir. 

Af Kanununun yukarda kaydedilen 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yazılı müddet zarfında 
yurda dönüp affa mazhar olan bu kimseler, uzun zaman yurt dışında kaldıklarından bunların der > 
hal askerlik durumlarının gerektirdiği muamelelere tâbi tutulup, bilfarz derhal askere sevkedilme-
leri fazlasiyle maddi ve mânevi zararlarını mucip olacağı için bu durumda olan kimselere, yurda 
döndükleri zaman bozulan yuvalarını kurmak, dağılan çiftlerini yeniden tesis edip ailevi ve şahsî 
işlerini tanzim eylemek imkânının bağışlanması, mazhar oldukları af ve müsamahanın bu yönden-
de ikmaline imkân vereceği düşünce ve kanaatiyle askerlik muamelelerinin 1 Nisan 1952 gününe 
kadar tehirini temin için işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu kanun tasarısının tanziminde Af Kanununun sözü geçen 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
hükmünün mahfuz tutulup tevsi edilmemesine bilhassa dikkat olunmuş ve bu kimselerden Askerî 
Ceza Kanununun 66, 67 ve 70 nci maddelerinde yazılı suçların sanıkları hariç bırakılmıştır. 

Saklı, yoklama kaçağı ve bakaya olup da aftan istifade ederek memlekete dönmüş ve resmî 
mercilere teslim olmuş bulunanlardan askerlik durumlarının icabettirdiği muameleler haklarında 
tatbik edilmiş, bilfarz askere sevkolunmuf bulunanlardan arzu edenler 1 Nisan 1952 tarihine ka-



dar terhis edilecekler ve bu müddetin hitamında bıraktıkları yerden muvazzaf askerlik hizmetle
rini ifaya başlıyacaklardır. 

Bu durumda olan şahıslardan kanunda yazılı müddet içinde yurda dönmüş ve fakat resmî mer
cilere teslim olmamış bulunanlar esasen aftan istifade edemiyecekleri için bu kanuna göre yapıla
cak tehirden de f aydalanamıyacaklardır. 

Milli Savunma Komisyonu 

T.B.M.M. 
Milli Savunma Komisyonu 30 .VI. 1951 

Esas No. 1/205 - . " 
Karar No. 29 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair olup Millî Savunma Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 4.VI. 
1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılmış olan kanun tasarısı komisyonu
muza havale buyurulmuş olmakla Adalet ve 
Millî Savunma bakanlıkları temsilcileri de 
hazır oldukları halde incelendi. 

Kanun tasarısının gerekçesine ve temsilcile
rin komisyonumuza verdikleri izahlara göre : 
1930 Ağrı harekâtı ile 1936 - 1938 senelerinde 
yapılan Tunceli manevraları esnasında ve bun
lar dışında çeşitli sebeplerle vukuagelen tedip 
ve tenkil hareketlerine mâruz kalmaları neti
cesinde yabancı memleketlere iltica etmiş ve 
5677 sayılı Af Kanunundan istifade ederek 
memlekete dönmüş olup ceza hukuku bakımın
dan haklarında takibat yapılmıyacak olan ve 
fakat 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri
ne göre haklarında askere alma muamelâtı ya
pılması icabeden izinsiz, bakaya, yoklama ka
çağı ve saklı efradın uzun zamanlar yurt dışın
da kalmaları yüzünden maddi ve mânavi va
ziyetlerinin perişan bir halde olduğu ve bun
lar hakkında Askerlik Kanununun yukarda 
bahsolunan hükümlerinin hemen tatbiki halin
de vaziyetlerinin daha vahim bir hal alacağı 
düşünülerek teklif edilen kanun tasarısı ile 
bunlara ailevi ve şahsi işlerini tanzim ve maz-
har oldukları af ve müsamahadan istifadeleri
ni temin için kendilerine fırsat ve imkân veril
mek maksadiyle askerlik muamelelerinin 1 Ni
san 1952 gününe kadar tehirinin istihdaf edildi
ği anlaşılmıştır. 

Teklif edilen kanun tasarısının, ihtiva ettiği 
hükme nazaran, 5677 sayılı Af Kanunu ile bir il
gisi olmadığı gibi, muayyen vakalar yüzünden ya
bancı memleketlere iltica etmiş muayyen ve mü
şahhas bâzı kimselerin bir defaya mahsus olmak 
üzere askerlik muamelelerinin tehirini tazammum 
etmesi itibariyle daimî ve umumi hükümleri ihti
va etmesi icabeden Askerlik Kanununa ek bir 
Kamın suretiyle mütalâasına da imkân görüleme
diğinden tamamen geçici bir mahiyet arzeden 
tasarının müstakil bir kanun olarak tedvini Ko
misyonumuzca tensip edilmiş ve tasarı o suretle 
ıslah ve tanzim olunmuştur. 

Komisyonumuz, gerekçede gösterilen mucip 
sebeplere tamamen ve oy birliğiyle iştirak etmiş 
ve fakat kanun metnindeki 1 Nisan 1952 tarihi 
gerekçede serdolunan maksadı temin edemiyece-
ği kanaatine vararak bu tarihi 1 Nisan 1953 ola
rak tesbit ve metin bu suretle tashih olunmuştur. 

Kanun tasarısının gerekçesinde kanun hükmü
nün Askerî Ceza Kanununun 66, 67 ve 70 ne i 
maddelerinde yazılı firar suçlarının sanıklarını 
hariç bıraktığı sarahatle beyan edilmiş olmasına 
rağmen, Askerlik Kanununun firar suçları sa
nıkları hakkındaki 97 nci maddesinin dahi kanun 
metninde yazılmış olduğu görülmüş ve bunun bir 
zühul neticesi okluğu toimsilcdlerin ifadelerinden 
anlaşılmış olduğundan Komisyonumuzca tasarı 
metnmden 97 nci madde çıkarılmıştır. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Kocaeli Kastamonu 

Gl. 8aim önhon Gl. Rifat Taşkın 

( S. Sayısı : 23.5 ) 
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Kâtip 
Niğde 

H. N, Yurdakul 

Bolu 
Gl. F. Belen 

Afyon K. 
Gl. A. thsan 8abis 

Denizli 
Gl. F. Karabudak 

Diyarbakır 
Y. Kâmil Aktuğ 

Kayseri 
Gl. î. Berkok 
Rize Seyhan 

Kastamonu 
Gl. G. Deniz 

Kütahya 
Gl. B. Besin 

Van 
Kemal Bata Sinan Tekelioğlu Gl. K. Özalp 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Karar No. 1/205 
Esas No. 55 

16 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 5677 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra ilâve
sine dair olup Millî Savunma Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 4 . VI . 1951 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması
na karar verilen kanun tasarısı komisyonumuza 
havale edilmekle Adalet ve Millî Savunma Ba
kanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde ince
lendi. 

Dosyanın tetkikmdan sonra işbu kanun tasa
rısının: 

Asker kaçağı, izinsiz, bakaya, yoklama kaça
ğı ve saklılardan, bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki 14 . VII . 1950 gün ve 5677 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne 
göre işbu kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren üç ay içinde resmî mercilere teslim olarak 
affa mazhar olmuş bulunanlar içerisinde çeşitli 
sebeplerle tedip ve tenkil harekâtına mâruz ka
lıp yabancı memleketlere iltica etmiş kimseler de 
mevcuttur. Bu kimseler, umumiyetle 1930 Ağrı 
harekâtı, 1936 - 1938 seneleri arasında yapılan 
Tunceli manevraları esnasında, vâki tedip ve ten
kil harekâtı dolayısiyle yurt dışına çıkmışlardır. 
Bunlar içerisinde yurdu terkettikleri zaman sak
lı durumunda olanlar bulunduğu gibi bâzıları 
henüz yurttan ayrılmadan, bazıları da yabancı 
memleketlerde ikametleri esnasında, yoklama 
kaçağı, bakaya durumuna girmişler ve ancak 
5677 sayılı Af Kanunu çıktıktan sonra yurda 
dönmüşlerdir. 

Af Kanununun yukarda kaydedilen 6 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında yazılı müddet zar

fında yurda dönüp affa mazhar olan bu kimse
ler, uzun zaman yurt dışında kaldıklarından bun
ların derhal askerlik durumlarının gerektirdiği 
muamelelere tâbi tutulup, bilfarz derhal askere 
sevkedilmeleri fazlasiyle maddi ve mânevi zarar
larını mucip olacağı için bu durumda olan kim
selere, yurda döndükleri zaman bozulan yuva
larını kurmak, dağılan çiftlerini yeniden tesis 
edip ailevi ve şahsi işlerini tanzim eylemek im
kânının bağışlanması, mazhar oldukları af ve mü
samahanın bu yönden de ikmaline imkân vere
ceği düşünce ve kanaatiyle askerlik muamelele
rinin 1 . IV . 1952 gününe kadar tehirini temin 
için işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu kanun tasarısının tanziminde Af Kanu
nunun sözü geçen 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
hükmünün mahfuz tutulup tevsi edilmemesine 
bilhassa dikkat olunmuş ve bu kimselerden As
kerî Ceza Kanununun 66, 67 ve 70 nci maddele
rinde yazılı suçların sanıkları hariç bırakılmış
tır. . 

Saklı, yoklama kaçağı ve bakaya olup da 
aftan istifade ederek memlekete dönmüş ve res
mî mercilere teslim olmuş bulunanlardan asker
lik durumlarının icabettirdiği muameleler hak
larında tatbik edilmiş, bilfarz askere sevkolun-
muş bulunanlardan arzu edenler 1 . TV . 1952 
tarihne kadar terhis edilecekler ve bu müdde
tin hitamında bıraktıkları yerden muvazzaf as* 
kerlik hizmetlerini ifaya başlıyacaklardır. Bu 
durumda olan şahıslardan kanunda yazılı müd
det içinde yurda dönmüş ve fakat resmî merci
lere teslim olmamış bulunanlar esasen aftan is-
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tifade edemiyecekleri için bu kanuna göre ya
pılacak tehirden de faydalanamıyacaklardır. 

Mülâhazalariyle hazırlandığı anlaşılmıştır. 
Temsilcilerden alman tamamlayıcı izahattan 

sonra işi esaslı bir şekilde inceliyen komisyonu
muz, teklif edilen tasarı ile, 5677 sayılı Kanun
dan faydalanarak yurda gelen vatandaşlara ko
laylıklar sağlanmasının yerinde olduğuna ve ka
bule de şayan bulunduğuna karar vermiştir. 

Ancak, mevzuun askerlik mükellefiyetini il
gilendiren bir mesele olmasından dolayı Af Ka~ 
nunu bünyesi içinde yeri bulunamıyacağmı mü
şahede ederek, bu tasarıyı daha evvel müzakere 
eden Millî Savunma Komisyonu mütalâasına ve 
tesbit ettiği kanun metnine aynen iştirak ede
rek Af Kanununa bir fıkra ilâvesinden sarfı na
zarla müstakil bir kanun tedvininin maslahata 
daha uygun olacağına oy birliği ile karar ver
miştir. 

Bu takdirde Af Kanunu mevzuundan çıkan 

ve yaldız askerliği ilgilendiren bir kanun hüvi
yeti iktisap etmiş olan işbu tasarının Yüksek 
Kamutjayda savunmasını (ihtisas Komisyonu ol
ması djolayısiyle) Millî Savunma Komisyonunun 
yapmam muvafık görülmüştür. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı yerine 

Çoruh 
i M. Güney 

Bu Rapor Sözcüsü 
Yozgad Amasya 

N. jtf. Alçılı t. Olgaç 
Aıikara Edirne Elâzığ 

O. Ş.\ Çiçekdağ M. Enginün H. A. Yöney 
Eıizurum İstanbul Kars 
El Karan A. Moshos L. Akimim 
Kars Konya Mardin 

A. Çetin M. Oluz M. K. Boran 
Samsun Seyhan 

Fi Tüzel S. Serçe 

( S. Sayısı ; 2.35 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

— S -
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 

ĞİŞTÎRÎŞİ 

Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 14 Temmuz 1950 tarih ve 5677 
sayılı Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 
Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Ek fıkra - çeşitli sebeplerle tedip ve tenkil 
harekâtına mâruz kalmış olmasından dolayı ya
bancı devlet ülkesine iltica etmiş olanlardan 
1111 numaralı Askerlik Kanununun 83, 84, 85, 
86, 89, 96 ve 97 nci maddelerine göre muameleye 
tâbi bulunanların işbu muamelelerinin ifası, 
ikinci fıkrada yazılı müddet zarfında yurda dö
nüp resmî mercilere teslim olmalapı şartiyle, 1 
Nisan 1952 tarihine kadar tehir olunur. 

Bu gibilerden sevkedilmiş olanlar, isterlerse 
aynı tarihe kadar hizmetlerini sonradan tamam
lamak üzere, terhis edilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bagbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F, Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
2\ İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R> & Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
& Kurtbek 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakam 
R. Nasuhioğiu 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa, ve So. Y* Bakanı 
Dr. E. H> Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

DE-

Tedip ve tenkil hareketleri sırasında yapancı 
memleketlere iltica ve 5677 sayılı Af Kânunun
dan istifade ile memlekete dönen yoklama kaçağı, 
bakaya, saklı efradın askerlik muamelelerinin 

tehirine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Çeşitli sebeplerle tedip ve ten
kil harekâtına mâruz kalmış olmalarından dola
yı yabancı Devlet ülkelerine iltica etmiş olan
lardan 1111 sayılı Askerlik Kanununun 83, 84, 
85, 86, 89 ve 96 ncı maddelerine göre muameleye 
tâbi bulunanların işbu muamelelerinin (ifası, 
5677 sayılı Af Kanununun 6 ncı maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı müddet zarfında yurda dö-
uüp resmî mercilere teslim olmaları şartiyle, 1 
Nisan 1953 tarihine kadar tehir olunur. 

Bu gibilerden sevkedilmiş olanlar isterlerse, 
hizmetlerini sonra tamamlamak üzere, aynı ta
rihe kadar terhis edilirler. 

MADDE 2. — Hükümet teklifinin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin üçüucü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşletmeler* Bakanı 
H. Gedik 

mm$» 

( S. Sayısı : 235 ) 





S. Sayısı: 236 
Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku ile İzmir Milletvekili Necdet 
İncekara'nın, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine ve aynı maddeye bir fıkra ek

lenmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/207, 208) 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/207) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile gerekçesi bağlı olarak sunulmuştur. 

Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolunmasmı dilerim. 
Erzurum Milletvekili 

„ • • - , Emrullah Nutku 

GEREKÇE 

14 Mayıs 1950 tarihli, siyasi hayatımızda hakiki mânası ile millet hâkimiyetinin tahakkuk 
ettiği ve iktidarın normal bir seçimle değişmesine fırsat veren mesut gündür. 

Bu günün millî hayatımızda sayılı günlerden biri olması hasebiyle resmî tatil günü yapılarak 
halk tarafından yıldönümlerinin tesidi Türk âmme vicdanının arzuladığı bir olaydır. 

Buna mukabil millî tarihimizle hiçbir ilgisi olnııyan ve dünya milletlerinin bugün ıstırabını 
çektiği bir rejimin emellerine hizmet eden 1 Mayıs Amele Bayramının yurdumuzda Bahar Bay
ramı olarak resmî tatil günü kabul edilmesinin âmme vicdanında nahoş akisler hâsıl ettiği ma
lûmdur. 

Bu sebeple 1 Mayıs Bahar Bayramının kaldırılarak yerine 14 Mayıs gününün resmî tatil kabul 
edilmesi hakkında hazırladığım kanun tasarısını Büyük Meclisin yüksek tasvibine, arzederim. 

Erzurum Milletyeküi; 
EmruUah Nutku 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ EMBüLLAH 
NUTKU'NUN TEKLİFİ 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 
2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2739 sayılı Kanunun ikinci I MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih-
maddesinin «C» fıkrası aşağıdaki şekilde değiş- te yürürlüğe girer. 
tirilmiştir: 

O) Demokrasi Bayramı Mayısın 14 ncü 
günü. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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tamir Milletvekili Necdet İncekara'nın, Ulusal Bayram 

2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 

B. M. Meclisi Yüksek Bjışkanlığına 

dair 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 

kanun teklifi (2/208) 

24 .IV . 1951 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sıjyılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra 
ilâve edilmesi hakkındaki kanını teklifimi gerekçesi ile binlikte sunar vaktin darlığı sebebiyle müs
taceliyetle nazarı dikkate alınarak gereğinin yapılmasını en derin saygılarımla rica ederim. 

îzmir Milletvekili 
Necdet încekara 

zarurettir. Türk gençliğinin emanetine 
bulunuyoruz. Demokrasiyi yaşıyan gene 

* ' "'"" GEREKÇE 

14 . V . 1950 günü Türk Milleti Cumhuriyetin ilânından sonra siyasi tarihinin en büyük zaferi
ni kazanmıştır. Bu suretle Cumhuriyetin ilâniyle kurulmuş olan rejim hakiki değer ve hüviyetini 
iktisap etmiş bulunmaktadır. 

14 Mayıs tamamen Türk Milletinin kendi başarısı olduğundan milletçe kutlulanmaya değer tari
hî bir gündür. j 

Tarihin seyri boyunca bütün Devlet şekillerini tatbik ve Devlet kurmakta büyük hüner sahibi 
olduğunu cihana tanıtmış olan Türk Milleti bu mevzuda] yuğrula, yuğrula nihayet en ideal şeklini 
bulmuş ve bunu en büyük muvaffakiyetle 14 . V . 1950 §ünü cihanın hayranlık ve takdirlerini çe 
kecek şekilde mevkii tatbika koymuştur. 

Artık bunun muhafaza ve idamesi milletimiz için biri 
tevdi edilen Cumhuriyetin yanına Demokrasiyi do katmış 
nesillere ve gelecek nesillere anlatarak dimağlarda şuur]aşıp billurlaşmasını temin etmek icabeder. 
Her sene 14 Mayısta bunu yapmak mümkün olacaktır. 

14 Mayıs günü; milletin huzuruna konmuş, demokrasi mevzuunu işliyen bir yüksek kürsü hü
viyeti taşıyacaktır. 

Tûık Milletinin aklıselimi siyasi partilerimizin her birinin tolerans ve vatanperverlikleri saye
sinde büyük bir olgunlukla başarılmış bulunan 14 . V 
partilerin müşterek zaferi olduğuna göre; partileri yanybna getirecek böyle bir bayram gününün 
partilerarası münasebetlerin iyileşmesinde mühim rolü olacaktır, bu suretle partilerarası münase
betler milletçe arzu edilen şeklini alacak ve bu rejimin idamesini kendisine vazife edinecek olan 
Türk gençliğine güzel örnekler vermek için vesile teşkil[ edecektir. 

14 Mayıs tarihi, Millî bayramlarımız arasına katabileceğimiz şerefli bir gündür. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ NECDET ÎNCEKA
RA 'NIN TEKLİFİ 

MADDE I — 2739 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir. 

H — Demokrasi Bayramı Mayısın 14 ncü 
günü. 

(S., Sayısı ; 236 

MADDE II — Bu kanun hükmü neşri tari-
hindejn muteberdir. 

MJîkDDE III — Bu kanunun hükmünü Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/207, 2/208 
Karar No. 43 

• < £ * 

16. VII. 1951 

mâ^ „KSU*>™'-' 

Yüksek Başkanlığa 

.Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nuns 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 
2739 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değişti
rilmesini mütedair kanun teklifi ile îzmir Mil
letvekili Necdet îneekara'nm bahse konu kanu
nun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine mütaal-
lik kanun teklifleri Başkanlığın havalesi gere
ğince Komisyonumuzda teklif sahipleri ve Hükü
met temsilcilerinin iştirakleriyle görüşüldü: 

Her ilki teklifin mevzu ve mahiyet itibariyle 
aynı gayeyi istihdaf etmekte bulundukları naza
ra alınarak birleştirilmesi ve tevhiden tetkikma 
karar verildi. 

Teklif sahiplerinden Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku, teklif eylediği kanunun ge
rekçesinde hulasaten; 14 Mayıs 1950 gününün 
siyasi hayatımızda millî hâkimiyetin hakiki mâ-
nasiyle tahakkuk ettiği ve iktidarın serbest bir 
seçimle değiştirilmesine fırsalt verdiği mesut bir 
gün olması hasebiyle, yıl dönümlerinin resmî 
tatil günü yapılarak tesid olunma'smı Türk âm
me vicdanının arzuladığını; buna mukabil millî 
tarihimiz ile hiçbir ilgisi olmıyan ve dünya mil
letlerinin bugün ıstırabını çektiği bir rejimin 
emellerine hizmet eden - 1 Mayıs - amele bay
ramının yurdumuzda Bahar Bayramı olarak res
mî tatil günü sayılmasını Türk âmme vicdanının 
hoş karşılamadığını, bu itibarca - 1 Mayıs - Bay
ramının kaldırılarak yerine-14 Mayıs- günü
nün resmî tatil kabul edilmesi yolundaki isteği
nin kanuniyet fcesbetmesini talep etmekte. 

îzmir Milletvekili Necdet înoekara ise; ge
rekçesinde hulasaten 14 Mayıs 1950 günü Türk 
Milletinin Cumhuriyet ilânından «sonra siyasi 
tarihinin en büyük zaferini kazandığını, bu za
fer milletçe kazanıldığı için bir bayram olarak 
kutlanmaya değer mahiyette bulunduğu gibi 
aynı zamanda bugünün müşterek bir bayram 
olarak kutlanmasının partiler arasındaki mü
nasebetlerin iyileşmesinde mühim rol oynamak 
suretiyle, rejimin takviye ve taazzuvuna hiz
met ederek Türk gençliğine iyi örnekler veri

leceğini ve bu bakımdan teklifinin kanuniyet 
kesbeylemesinde isabet bulunduğunu beyan etti. 

Komisyonda yapılan müzakerelerde teklif 
sahipleri, yukarıya hulâsatan arzolunan mucip 
sebeplerini tekrar ederek tekliflerinin kabulle
rinde ısrar etmişlerdir. 

Hükümet sözcüsü ise Yüksek Komisyonun 
görüş ve kararının Hükümetçe de kabul edile
ceğini beyan ile iktifa eylemiştir. 

Uzun müzakereler ve münakaşalar netice
sinde: 14 Mayıs 1950 seçimlerinin Türk millî 
ve siyasi tarihinde (Millet hâkimiyetinin tesi
si) gibi hakikaten cemiyet hayatında çok mü
him sayılmaya değer bir hâdisenin vukuuna 
sebep olduğu, topyekûn dünya milletlerinin 
gözleri önünde cereyan eden ve milletçe açık 
alın ile getirilen bu mücadelenin yine milletçe 
kazanıldığı ve mazisinin bir asırdan fazla bir 
zamanı içine alan büyük bir arzu ve isteğin 
mahsulü bulunduğu gibi noktai nazarlar üze
rinde itifaka varılabilmekle beraber, 14 Mayı
sın nihayet memlekette bir rejimin tasfiyesi 
olmayıp 23 Kasım 1923 tarihinde kurulan Cum
huriyet rejiminde bilâhara tahaddüs ve tahas-
sül eyliyen bir sistemin ortadan kaldırılmasın
dan ibaret bulunduğu bir vakıa ve bir haki
kattir. 

Milletçe dâhil olduğumuz çok partili yeni siste
mimiz ise; henüz partili partisiz bütün Türk va
tandaşlarının şuurlarında bu günün umuma şâ
mil resmî bir tatil günü olarak kabul ve ilân 
olunmasını haklı gösterecek kadar bir maziye 
sahip bulunmamaktadır. 

Bunun en yakın ve canlı misalini 14 Mayıs'm 
gailp ve mağlupları olarak ekseriyeti teşkil et
meseler dahi, partili vatandaşların mevcudiye
tini göstermek teşkil eylediği gibi bu düşünce
nin, bu günün bütün milletçe resmî bir tatil 
günü olarak kabul edilmesi keyfiyetinin âmme 
vicdan ve şuuruna bir dikte mahiyetinde telâk
ki olunması halinin kuvvetle melhuz ve muhte
mel bulunması ile de sabittir. 
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Millî bayramların ve bu mahiyetteki resmî 
tatil günü olarak kabul edilecek bir günün, bü
tün milletin şuuruna nüfuz etmiş olması ve bü
tün milletçe böyle bir günün millî bayram veya 
tatil günü olarak kabul edilmiş bulunmasının 
şart olduğu muhakkaktır. Mevzımbahis olan ko
nunun böyle bir mahiyet arzetmediği, yukarıda 
zikredilen esbap ile müsellemdir. 

Emrullâh Nutku 'ıran, 1 Mayıs Bahar Bay
ramının kallırılması hakkındaki kanun teklifinin 
ikinci kısmı da; 2739 sayılı Kanunun esbabı mu
cibe lâyihasında zikir ve beyan ounduğu üzere 
(dünya milletlerine iştirak etmiş olmak) kaydı
nın bugün eskisinden daha katî bir zaruret ifa
de etmekte olduğu ve bizde Bahar Bayramı ola
rak kabul edilen ve kanuniye! kesbetmiş olan bu 
günün, mahdut da olsa âmme efkârında bir gele
nek halini aldığını ve diğer birçok milletlerce 
Amele Bayramı olarak adlandırılan, bugün, 
dünya milletlerinde olduğu gibi; bizde de içti
maî bünyenin mühim bir uzvunu teşkil eden 

,bir sınıf ve teşekkülün ismine izafe edilmiş bu
lunduğu apaçık bir hakikattir. 

Bugünü, beşeriyet ve medeniyetin en büyük 
düşmanı olan, komünizme maletmede hiçbir su
retle isabet olmasa gerek, memleketimizin ikti

sadi, içtimai ve harsi varlıkları karşısında böy
le bir fikre yer vermenin, hakikatlerden uzak
laşmak olacağı aşikârdır. 

Bu itibarla kanunen resmî bir tatil günü ola
rak kabul ve bir bayram, günü olarak da tesit 
olunması istenen 14 Mayısın milletçe topyekûn 
ve vatandaşların tamamına şamil bir halele âm
me vicdanına nakşolmuş ve nüfuz etmiş farze-
dilerek kabul olunmasının erken ve mevsimsiz 
olduğu kanaatine varan, komisyonumuz müza
kere mevzuu olan tekliflerin, reddine karar 
verdi. 

Havalesi gereğince Kamutaya arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur'. 

İçişleri Ko. Baş. Başkan V. Sözcü 
Kırklareli Bursa Zonguldak 
F. Üstün N. Yılmaz A. Yurdabayrak 

Kâtip 
Amasya Balıkesir Elâzığ 
K. Eren ASY. Başkan A. Demirtas 

İsparta Kütahya Niğde 
K. Demiralay Y. Aysal F. E cer 

İmzada bulunmadı 
Ordu Sivas Van 

P. Böztepe R. Öçten t. Akın 

( S. Sayısı : 236 ) 



S. Sayısı: 237 
Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, I Numaralı Geçici Dilekçe Ko
misyonunun 4 . V I . 1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 697 
sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve I Numa

ralı Geçici Dilekçe Komisyonu raporu (4 /152) 

*' !'' * Yüksek Başkanlığa 

I No. lu Geçici Dilekçe Komisyonunun Haftalık Karar Cetvelinde 10 . V . 1951 gün ve 697 
sayılı Kararm sarih bir hak iddiasına karşı sâkit kaldığı müşahede edildiğinden Kamutayda gö
rüşülmesine müsaadelerini arzederim. 

4 . VI . 1951 
Mardin 
Aziz Uras 

I Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
I No. Geçici Dilekçe Komisyonu 17 . VII . 1951 
Zat ve Kâğıtiş. No. 10533 -14721 
Dilekçe Komisyonu No. 9641 -13535 

Esas No. 4/152 
Yüksek Başkanlığa 

Mardin'de oturan Sait Omay ve arkadaşı 
hakkında Komisyonumuzca ittihaz olunup, 4 . 
VI . 1951 gün ve 12 sayılı Haftalık Karar Cetve-
liyle neşredilen 10 . V . 1951 tarih ve 697 nu
maralı karara karşı Mardin Milletvekili Aziz 
Uras tarafından müddeti içinde itiraz edilmiş 
olmaklaj bu hususta tekrar inceleme yapıldı: 

Adı geçen Sait Omay ve arkadaşı, yüksek 
makamlarından komisyonumuza havale buyu-
rulmuş olan dilekçelerinde; Mardin'de (Hacı 
Badik Ağa) Vakfının, Vakıflar Kanununun 39 
ncu maddesi uyarınca mazbut vakıflar arasına 
alındığından ve kendilerine müracaatlarına ta
kaddüm eden bir yıllık gelirinin ancak % 50 si 
nispetinde intifa hakkı tesis edilmiş olup bilâ-
hara vakfın geliri arttığı halde intifa hakları
nın artırılmadığından bahisle, emsali gibi; ev
lâda meşrut olan Haçı (Hacı Sadık Ağa) vakfı-
hıu da mazbutiyeti kaldırılarak tâyin edilecek 
mütevellisine devredilmesi için ya Vakıflar Ka
nununda değişiklik yapılmasını yahut bu husus

ta Meclisçe bir karar verilmesini istemektedir
ler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu hususa 
mütaallik cevabi yazısında : 1303 yılından beri 
vakfın, (Hacı Sadık Ağa) nın bâzı evlâtları ta
rafından mülk olduğu iddiasiyle idare edildiği 
ve mütevelliliğinin kimseye müteveccih bulunma
dığı anlaşıldığı ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu-
nun 39 ncu maddesine istinaden idare meclisin
ce ittihaz olunan 18 . II . 1936 günlü ve 857 
sayılı karar ile mazbut vakıflar arasına alın
mış olduğu ve bu karara karşı Hacı Sadık 
Ağa'nm evlâtları tarafından bu vakıf akarla
rının kendi mülkleri olduğu iddiasiyle Mardin 
Asliye Hukuk Yargıçlığına yapılan müracaat 
üzerine cereyan eden yargılama sonunda; mez
kûr mahkemece verilen 4 . VI . 1937 günlü ve 
1/260 sayılı ilâmla sözü geçen akarların mülk 
değil, vakıf olduğuna ve Vakıflar Kanununun 
39 ncu maddesinin son fıkrası mucibince maz
but vakıflar arasına alınarak Vakıflar idaresi 
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tarafından idare edilmesine karar verilmiş ve 
bu ilâmın Yargıtayca tasdik ve tashihi karar 
talebinin de reddedilmesiyle kesinleşmiş bulun
duğu ve intifa hakkı tesis edildikten sonra 
vakfın gelirinin eksilmesi veya artması gibi 
sebeplerle bu intifa hakkı miktarının da azal
tılması veya çoğaltılması ve kanun dairesinde 
yapılan zabıt muamelesinin iptaliyle mütevelli 
tâyini bahis konusu olmıyacağı ve bu itibarla 
dilekçe üzerine yapılacak bir muamele görüle
mediği bildirilmektedir. • 

İtiraza uğrıyan kararımıza hulâsatan der-
cedilmiş olan istek, yine bu kararda zikredil-
diği gibi, komisyonumuzca nazara alınacak hu
suslardan değildir. 

Çünkü; dilekçilerin iki şıkkı ihtiva eden 
taleplerinden vakfın evlâda müntakil bulundu
ğu ve binaenaleyh mazbutiyetinin ref'i icap 
edeceği yolundaki kısmı, kaza merciinden geç
mek ve aleyhte hükme bağlanmak suretiyle Va
kıflar İdaresi lehine teessüs ve tahassül etmiş 
bir muhkem kaziye ile ilgili bulunmaktadır. 
Müstakar hukuk kaidelerine ve kanun hüküm
lerine göre, bu suretle muhkem kaziye halini 
iktisap etmiş olan meselelerin komisyonumuzca 
nazara alınmasına v-e tekrar tetkika tâbi tutul
masına imkân yoktur. 

Anayasanın mahkeme hüküm ve kararlarına-
mütaallik bulunan 54 ncü maddesi hükmü bu 
noktai nazarı tamamen teyit etmektedir. 

Bu itibarla komisyonumuz, zikredilen muh
kem kaziye ile ilgili cihet üzerinde durmaya lü-

zurh görmemiş, yalnız dilekçilerin talepleriyle, 
ya i i bir tesis vücuda getirilmesi yolundaki is
tekleriyle mukayyet kalarak, işin ancak yeni 
biri kanun mevzuu ittihaz edilmesi gereken hu
suslardan olduğunu karara bağlamıştır. 

Bilfarz, dilekçede bahsedildiği gibi bir em
sal; mevcut olsa dahi, yalnız hâdisesine ve ta
raflarına hasrı lâzımgelen bir karardan dilekçi
lerin de istifade ettirilmelerine ne kanun, ne 
deıhukuki mütearifeler gereğince imkân vardır. 

Binaenaleyh, yukardaki izahattan da anlaşı
lacağı üzere 'komisyonun bu iş hakkında itti
haz ettiği karar zati hâdiseye, kanun ve teamü
le tamamen uygun ve vazıh olup, itiraz öner
gesinde beyan edildiği gibi hiçbir noktada sa
kıt; bulunmamış olduğundan, bu karara matuf 
ve;isabetsizliği mütebariz bulunan itirazın red
dine oybirliğiyle karar verilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyet Yüksek Kamutayın tasviplerine 
saygı ile arzolunur. 

1 No. lu Geçici ,; 

Dilekçe Ko. 
ıBaşkanı Sözcü Üye 
! Maraş Maraş Ankara 

A. Ay t emiz M. Özsoy B. Eren 
Erzincan Kastamonu Konya 
;#. Soylu F. Keçecioğlu S. Gürol 

Kütahya Malatya 
M. Alkin L. Sayman 

Tokad Kars 
N. T. Topcoğlu A. Çetin 
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