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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 38:39 
2. — Golen kâğıtlar 39 
3. — Yoklama 4ü 
4. — Demeçler ve söylevler 4ü 
1. — Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nm, 

Fethiye ve Marmaris deprem .bölgesinde 
imar işlerinde çalışan işçilerin birikmiş ala
caklarından bir kısmının dağıtılmasında, 
Ibir Senato üyesinin tavassutu ve valinin 
emri ile, bir bölge işçilerine öncelik tanın
dığını söyledi. Çalışma ve İçişleri Bakanla
rının bu konuyu açıklamalarını ve Çalışma 
Bakanının diğer işçilerin ücretlerinin de 
ödenmesine yardım etmesine dair demeci 40:42 

2. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, Muğla'
da çalışan Kareli işçilerden, geçmiş günlere 
ait ücretlerinin ödenmediği ve bunların te
diyesine tavassut edilmesi yolunda aldığı 
telgraf üzerine işe müdahale ettiği, işçiler 
arasında bir tercih yapılması hususunda her 
baııgi bir teşebbüste bulunmadığı, bu hare
ketinde hiçbir veçhile particilik ve bölgeci
lik düşüncesinin hâkim olmadığı hakkında 
demeci 62 -.63 

Sayfa 
5. — Başkanlık Diyanınm Genel Ku

rala sunuşları 43 
1. — CumJhuriyet Senatosu üyeleri Nü-

vit Yetkin, Vasfi Gerger ve Esat Çağaya 
izin verilmesi hakkında Cumlhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (3/147) 43:44 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Tarım Bakanı Mehmet İzmen'e dönüşüne 
kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu'nun vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/148) 44 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Rifat üçten'e, dönüşüne 
kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu'nun vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/149) 

6. — Görüşülen işler 

44 

44 

X 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/251, C. Senatosu 1/117) (S. 
Sayısı : 3) 45,76:78 

X 2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 



Sayfa 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/312, 2/334, 2/347, C. 
Senatosu (1/118) (S. Sayısı : 4) 45:46,79:81 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi i/318, O. Senatosu 
(1/121) (S. Suyısı : 5) 46,82:84 

X 4.-— Eıge Üniversitesi 19G2 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi J/315, O. Senatosu 1/120) (S. 
Sayısı : 6) 47,85:87 

f). — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec-

Sayfa 
lisi i/314, O. Senatosu 1/119) oS. Sa
yısı : 7) 47:48,88:90 

X 6. — İstanbul Milletvekili Suphi 
Barkam ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sos
yal Yardın) Bakanlığına ibağlı öğretim ve 
araştırma hastanelerinde çalışanlara taz
minat verilmesi hakkında kanun teklii'i-
finin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cümllıuriyet Senatosu Sosyal İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/52, C. Senatosu 2/26) OS. Sayısı : 120 
ye ek) 48,91:92 

X 7. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu ile içişleri Komisyonundan mü
teşekkil Karma Komisyon raporu (M. M'ec-
lisi 1/91. C. Senatosu 1/107) (S. Suyısı : 1) 48: 

75,94:96,97:99 

***** 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Urtfa Üyesi Esat Mahmut Karakurt; Millet 
Meclisi salonunda Cumhuriyet Senatosu üyele
rine ayrılan kısımda, 'birkaç Senato üyesi ile 
birlikte görüşmeleri takibe d erken, Cumhuriyet 
Senatosu 'üyelerinin de oya katıldıkları hakkın
da vâki bir ihbar üzerine Millet Meclisi (Başka
nı tarafından kendilerine yapılan muameleden 
duyduğu üzüntüyü belirtti ve Millet Meclisi 
Başkanının bu hususta 'bir aeiklaıma yapmıasını 
istedi. 

Adana Üyesi Mehmet Ünaldı; dış olaylar 
ve !bu olaylar karşısında Türkiye'nin tutumu 
konusunda Hükümetin T. B. M. Meclisine bil
gi vermesi gerektiğini ve Başkanlığın Hükü
meti bu vazife anlayışına davet 'etmesini.'taleb-
etti. 

Başkan; Cumhuriyet 'Senatosunun bu tema
yülünün Hükümete ulaştırılacağını bildirdi. 

İstanbul Üyesi Saba'hattin Tanınan ''a izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi okundu ve izin kahiri olundu. 

Başkanlık Divanı seçimi 'hakkında Başkan
lık Divanı kararı ve muhalefet şerhleri okun
du. Karar ; üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra, açık oya kondu ve reddo'lundu. Başkan; 
bu sonuç (karşısında, Başkanlık Divanı seçimi 
konusunda evvelce verilmiş ibulunan önergele
rin Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönderi
leceğini 'bildirdi. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hürriyeti 
hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerindeki 
'görüşmeler bitirilerek, maddelere geçilmesi ve 
tasarının ivedilikle görüşülmesi kabul olundu. 

27 . 11 . 1962 Sah günü saat 15 te toplanıl-
ımak üzere Birleşime ıson verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İhsan Hamit Tigrel 

Kâtip 
Yozgat 

tiadık Artukmaç 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. - - Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rlfat Oztürkeine'nin, İstanbul'un uâzım plânı
na dair, sözlü soru önergesi, Bayındırlık ve 
İmar ve İskân Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/123) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
İhsan Sabrı Çağiayaugil'in, mahallî seçimle
rin nezaıman yapılacağına dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa 'gönderilmiştir. (6/124) 

Yazık sorular 
I. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si A. Nıısret 'Tuna'nın, gecekondulara su ve 
elektrik 'verilmesinin, düşünülüp düşünülmedi
ğine dair yazılı soru. önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/64) 

2. — Oum'huriyet Senatosu Van Üyesi F'a-
rıık Işık'ın, Başkale Hidro - Elektrik tesisatı
na dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân 
Bakanlığına gönderil.niiştir. (7/65) 

3. — 'Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Fa
ruk Işık'ın, Van ımerkez ve kazalarındaki Mil
lî Eğitini müesseselerinden bir kısmına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilıniştir. (7/66) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat Özerdendi'nin. İzmir Çocuk Hastanesine 
bağlı Doğum 'Kliniğinin. Sağlık Bakanlığı tara
fından Ege 'Üniversitesine devrine dair yazılı 
soru önergesi. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/67) 

GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 

ve (A/2) işaretli eetvellilerde değişiklik yapıl
ması hakkında kaniim: tasarısı ve Karıma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/314, C. Sena:-
tioısıı 1/119) (Oündeme) 

2. — Ege Üniversitesi 1962 yılı1 Bütçe Ka-
mımunsa bağlı (A/ l ) ilşaretli celtv elide değişiklik 
yapılması hakkında: kanun it alsa m ı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/315, C. 
S en atıosu 1/120) (Günid eme) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa 'bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapı İmlası hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/318, C. Senatosu 1/121). (Gündeme) 

4. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun 47 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna iki madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince k'aibül olu
nan metni ve Oumıhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi; İşler ve Bütçe komisyonla'n raporları 
(M. Meclisi 1/161, C. Senatosu 1/114) Günde
me) 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne daiir olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde değişiklik yapılma
sı ve Gümrük ve Tekel Bakanliiğı teşkilât ve 
ödevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki 
madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı Kanu-

rı>a ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi' hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kaibul 
olunan .metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi: İşler ve Bütçe Komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/215, C. Senatosu 2/30) (Gümde-
ıu>) 

6. — 1706 sayılı Jandarma Kanununun 6459 
sayılı Kanunla muaddel 12 nci maddesinin (b) 
fıkrasının tadili bakkımlaki kanun teklifinim 
.Millet Meclis ince kabul olunan metni ve Cum-
mıriyet Senatosu Millî Savunma- ve İçişleri Ko 
misyonları raporları (M. Meclisi 2/142. C. Sena-
:osu 2/35) (Gündeme) . .. 

7. — Tarım Bakanlığına, bağlı bâzı okul ve 
kurumlarım idaresi hakkımdaki 29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarlısı
nın Millc't Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senöt-osu Sanayi ve Tarım ve Büt
çe Komisyonları raporları (M. Meclisi 1/161, 
C. Senatosu-1/77) (Gündemıe) 

8. —- Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüme dair oflan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Dısişlerii Bakanlığı kısmın'a bâzı kad
rolar eklenmesi. hakkındaki kanun tasarısmııı 
Millet Meclisince 'kaibul -olunan metni .ve Cum
huriyet Senatomu Dışişleri ve Bütçe Komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/195. C. Senatosu 
1/108) (Günldöme) 



BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 
KAtfîPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

« 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yakfl&ma yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Muğla Üyesi Muallâ Akarca; Fethiye 
ve Marmaris deprem bölgesinde imar işlerinde 
çalışan işçilerin birikmiş alacaklarından bir kıs
mının dağıtılmasında, bir Senato üyesinin ta
vassutu ve valinin emri ile, bir bölge işçilerine 
öncelik tanındığını söyledi. Çalışma ve İçişleri 
Bakanlarının bu konuyu açıklamalarını ve Ça
lışma Bakanının diğer işçilerin ücretlerinin de 
ödenmesine yardım etmesine dair demeci 

MUALLÂ AÇARCA (Muğla) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne mevzuda? 
MUALLÂ AKARCA (Muğla) — îşçi mev

zuunda. 

BAŞKAN — Buyurun, 
MUALLÂ AKARCA (Muğla) — Sayın 

Başkan, Sayın senatörler, sermayesi eli emeği 
ve alınteri olan Türk işçisine ait bir meseleyi 
huzurunuza, getirmek: için gündem dışı söz al
mış bulunuyorum. 

Zaman zaman yurdumuzun bâzı bölgelerin
de yaşıyan vatandaşlar deprem felâketine mâ
ruz kalmışlardır. 1957 senesinde de Muğla'nın 
Fethiye ve Marmaris kazaları deprem felâke
tine mâruz kalmış ve alâkalı kanunlar gereğin
ce bu kazaların imarına başlanmış idi. O ta
rihten itibaren inşaat devam etmektedir. Bu
rada binlerce işçi alınteri ve el emeğiyle bir 
şehrin imarı için çalışmışlardır. 

Sayın arkadaşlarım, beş seneden beri de
vam eden bu inşaattaki îmar ve iskân Bakan-

BAŞKAN — Yeter sayı var; toplantıyı açı
yorum. 

lığına ai't idari aksaklıkları bir »kenara bıraka
rak, huzurunuza getirmek istediğim üzücü ola
yı doğrudan doğruya anılaşmaya çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım, burada çalışan işçiler 
altı aydan beri iş ücretlerini alamamakta ve 
yüzlerce işçi sefil ve perişan bir halde muhte
lif kanallara başvurmuş ıbu'lummaktadırlar. 
Muhtelif mahallere müracaat etmiş olmalarına 
rağmen yine de haklarını alamamışlardır. Bu
güne kadar, yani 6 ay zarfında bunlara veril
mesi icabeden para 676 bin liradır. 

îlgili Vekâletçe bu paranın tümünün ödenmesi 
mümkün olmadığından, bu işçilerin 1 aylık istihkak 
tutarı olan 170 bin lira, bu işçilere mütesaviyen 
dağıtılmak üzere geçen ayın başında gönderil
miştir. Burada bir hususu nazarı dikkatlerinim 
ze arz etmek isterim: Fethiye'de çalışan işçi
ler, Muğla'nın yerli işçileri değildir. Muğla 
vilâyetinden pek az sayıda bir işçi kütlesi bu 
inşaatta çalışmaktadır. Diğer işçiler yurdun 
muhtelif vilâyetlerinden gelmiş olan işçilerdir. 
Bu inşaatta çalışan işçilerin büyük bir kısmı. 
Çorum, Samsun, Trabzon, Eskişehir, Bursa, Bur
dur ve Kars 'tan gelmiştir. Altı aydan beri para ala-
mıyan bu işçiler, esnaftan veresiye alış - veriş 
yapmak suretiyle halka borçlanmış durumda
dırlar. Kendilerine tevzi edilmiş olan 170 bin 
lira paradan, şerefli insanlar olarak, hisseleri
ne düşen miktarı alıp borçlarını tasviye ede
bilmek düşüncesiyle bu paranın gönderilmesi 
âdejta bayram havası yaratmıştır. Fakat Par
lâmentodan vâki bir müdahale ile bu paranın 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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0. Senatosu B : 10 
sâdece orada çalışan bir vilâyetin işçilerine tah
sis edilmesi cihetine gidilmiş ve burada maale
sef muvaffak olunmuştur. («Hangi vilâyet» 
sesleri) Bir dakikanızı rica edeceğim... Bu vi
lâyetin işçilerine paranın tahsis edilmesi için 
Muğla vilâyetine tel çekilmiş, o Vilâyetin işçi
leri de tek çekerek durumu bildirmişlerdir. 
Parayı dağıtmakla mükellef kontrol ve ita âmi
ri olan şahıs, bu parayı dağıtırsam hak sahibi 
ve alacaklı işçilere mütesaviyen dağıtırım, iş
çiler arasında tefrik yapamam şeklinde cevap 
vermesine rağmen, kendisinin izmir'de bulun
duğu 'bir sırada Muğla Valisi Fethiye'ye gele
rek, kontrol âmirine vekâlet eden zata paranın 
ödenmesi için ısrar ediyor. Fakat bu zat bu 
ısrar karşısında ancak tefrik edilmiş vilâyet iş
çilerine paranın dağıtiilamıyaoağı şeklinde be
yanat vermesi karşısıında, vali paraların veril
mesi hususunda kaymakamı ve emniyet âmiri
ne şu emiri veriyor: «Poli's ve jandarma kuvve
tiyle Karslı İşçilere parayı dağıtın» Baskı al
tında sadece bir vilâyet temsilcileri olan işçile
re para dağıtılıyor. («'Hangi vilâyet»sesleri) 
Gelecek efendim, aeele etmeyin. Bütün malû
mat dosyamdadır. (Sağdan alkışlar) Çünkü bi
liyorum ki isim verdikten sonra kimse dinle-
miyecek. (Sağdam alkışlar) (Soldan gürültü
ler) 

BAŞKAN — Siz devam ediniz. 

MUALLÂ AKARCA (Devamla) - Hâdise
yi tesbit ve teyideden bütün vesikalar dosyam
da mevcuttur. Bunları teker teker huzurunuz
da zikredip vaktinizi almak istemem. Sadece 
bir tanesini okuyacağım : 

Paranın mütesaviyen dağıtılmasını, işçiler 
arasında bir tefrik yapılmamasını, bütün gücü 
ile, vekâlet eden zatın müdafaa etmesine rağ
men tazyik karşısında şöyle bir zabıt tutulu
yor: «Benim salâhiyetim haricinde. Vali Bey 
ve kaymakamın emriyle polis ve jandarma ne
zareti altında 110 'bin lira zoraki dağıtılmıştır. 
5 . 7 .19612 (imzalar)» 

Ayrıca burada paranın nasıl dağıtıldığına 
dai r tutulan bir zaıbıt da vardır. Bu da 7 - 8 
imza ile tesbit edilmiştir. 

•Sayın Senatörler, yukarda arz ve izah olu
nan olay çeşitli yönlerden kanun ve usulleri ze
delemektedir. Gönderilen paranın tevziinde, 
Anayasa;! sosyal adalet ve parlâmento teamül-

27.11.1962 0 : 1 
leri rencide edilmiştir. Bütün meseleyi 3 nok
tada toplamak, ve (belirtmek istiyorum: Bunun 
birincisi; Hükümet Meclis tasarruflarına mü-
daihale etmekten memnun olduğu giıbi, Parlâ
mento da Anayasamızın teslbit ettiği belirli mu
rakabe vasıtalarından 'başka şekilde icraya mü
dahale etmekten memnudur. 

2 nci husus ise, her nerede olursa olsun işçi va
tandaşları himaye, ancak 'bölge, parti, cins ve 
mezhep farkları gözetmeksizin eşit hak tanı
makla mümkündür. 

3 neü olarak da, işçi haklarını ve işçilerin 
çalışma tarzını kendi kanunlarına göre yetkili 
organları sevk ve idare eder. Asıl vazife ve 
mesuliyet sahibi memurların muhalefetine rağ
men, ibir valinin jandarma ve polis kuvvetiyle 
müdahale ederek para dağıttırması, ancak bir 
jandarma devletinde olabilir ve İbir hukuk 
devleti anlayışına asla uymaz. 

Sayın senatör arkadaşlarımı, vicdanlarınız
da tasvilbetmediğiniz, yolsuz, kanunsuz ve bel
ki de partizanca gördüğünüz bu hareketin tec
rübeli hir parlamenter olan, hukuk nosyötm 
ıbulunan ve (bilhassa 'Senatomuzda Başkarivekil-
liği gibi bitaraf 'bir mevki işgal eden bir sena
tör arkadaşımız tarafından yapıldığını açıkla
mak çok üzücüdür. Senatomuzu temısilen serhad 
şehri Kars'ı, kahraman ve asil Karslıları (yakın
dan tanımak imkânını huldum. Onlara kalbden 
(bağlandım ve dâvalarını candan benimsedim. 
Ancak Karslı işçilerin paralarının ödenmesi hu
susunda, sayın arkadaşımın gösterdiği gayret
keşliği mazur göremedim. Arzu ederdim ki, dar 
bir zihniyetin alışıla gelmekte olan kötü tatbi
katına yeni örnekler katacağı yerde, ayrı par
tilerin senatörleri olarak el ele verip davalara 
el koyalım ve tüm olarak Türk işçisinin der
dini Iberaberce halledelim. 

Bir taraftan ileri memleketlerin seviyesine 
ulaşmak için »bütün imkânlarımızı seferfber eder
ken, o seviyeye ulaşmanın aynı zamanda bir 
zihniyet meselesi olduğunu da ıtnutmarnak ge
rekir. 

Dahiliye ve Çalışma Vekillerinin hu hâdise
yi aydınlatmaları, Muğla Valisi hakkında «bir 
tahkikata girişip girişmedikleri ve perişan bir 
vaziyette Ibulunan diğer işçilere de Kars'ın 
Halk Partili işçilerine olduğu gilbi paralarının 
ne zaman ödeneceği hakkında bizleri aydınlat
malarını istirham ederim. 
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yayın Çalışma Vekilinden işçilerin işlemiş I 

. ücretlerinin, verilmedi hususunda. (yardımlarını, I 
.. sosyal adaletin tahakkuku içinde, Hükümetin I 

gerekli kararı almasını, mağdur 'olan işçi arka- I 
daşlanm •aldına arz ve rica ederim. I 

Söz vermek lûtfunda bulunan pek muhte- I 
rem Başkana, ve 'ben dinlemek zahmetine katla- I 

• '.rmn Senatör arkadaşlar mı a teşekkürlerimi arz I 
eder (hepinizi 'hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) I 

2. — Kars Üyesi Htm A t alay; Muğla'da ca- I 
lisan Karslı işçilerden, geçmiş günlere ait ücret- I 
terinin ödenmediği ve bunların tediyesine tavas- I 
sudedihnesi yolunda, aldığı telgraf üzerine işe I 
müdahale ettiğini, işçiler arasımda bir tercih, ya- I 
puması hususunda her hangi bir teşebbüste bu- I 

' lunmadığ'im, bu harekelinde hiçbir 'veçhile par- I 
Hcilik ve bölgecilik •düşüncesinin hâkim olmadı- I 
ği hakkında- demeci I 

SIRRI ATALAY (Kars) - Gündem dışı «öz 
istiyorum. I 

BAŞKAN -— Hay m arkadaşımız gündem, dış; I 
söz istediler ve işçi mevzuu davasıdır dediler. I 
tşçi dâvasında Senatonun hassasiyetini bildiğim 

..için kendilerine söz vermiş bulundum. Yoksa I 
şahsiyat yapılmasını, Başkanlık Divanı, hiçbir I 
arkadaş için asla tecviz etmez. I 

.. SIRRI AT ALAY (Kars) Aynı mevzuda 
<• gündem dışı söz rica ediyorum. I 

BAŞKAN — Bu takdirde gündem dışı mües
sesesini geniş ölçüde ihlâl etmiş oluruz. Onun 
için, müsaade ederseniz, zaptı sabık hakkında 

'•gelecek 'birleşimde söz alırsınız. I 
SIRRI ATALAY (Kars) — Gündem dışı ola-

ra'k konuşan Mulhterem Akarca, bahis mevzuu me-
' selede, doğrudan doğruya değilse blk\ ima yolu 
ile beni ilgilendirecek tarzda konuştular. Musa- I 
ade buyurursanız, birkaç kelime ile... I 

BAŞKAN — İma yolu ile değil, sarih suret
te, Senato Başkanvokillerinden demek suretiy
le... (Gülüşmeler) 

SIRRI ATALAY (Kars; Yalnız, 'birkaç; 
, cümle ile cevap vermek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) - Bundan talimi -

nen 15 gün önce, Muğla' mahreçli bir telgraf a", 
dım. Kars'lı olduğunu bildiren, şimdi ismini ha
tırlamadığım birisi göndermişti. 10 yıldan beri 
itiyad ettiğim şekilde, bana gelen bütün teî- I 
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grafları saklarım; imkân bulunca, ilk fırsatta 
sizlere, halkoyuna takdim edeceğim, arz 
edeceğim. Adını bilmediğim, iki imza ile 
bir telgraf aldım. Telgraf çekenleri şah
san tanımadığım gibi, partisi hakkında. 
hangi partiden olduğu hakkında, halen hiç
bir malûmatım da. yoktur ve olamaz. Bu tel
grafın aslını Muğla postahanesiııden çıkarmak 
mümkündür. Oradan bu telgrafı çekenin falan 
partiden ini, filânca partiden mi olduğunu ben
deniz 'bilemem. Fakat o kimsenin, ben şu par 
tidenim demesi mümkündür. 

Uzun zamandan beri ücretlerinin verilmedi
ğinden şikâyet ediliyor. Bu telgrafı alınca, te
lefonla İmar ve İskân Bakanlığı ilgili Âfetler 
Dairesi Başkanına, ricade bulundum, telgrafı ay
nen okudum. Muğla ilinde çalışan daha başka 
işçi olup olmadığını elbette ki, bilemem, kera
met sahibi değilim. Gurbet ilde çalışan daha 
başka işçiler de haklarının aranmasını isterse el
bette ki, onların da haklarını ararım. Bu haki
katin ışığı altında vazifemi yapmaya mecbur
dum. İmar ve iskân Bakanlığı Âfetler Dairesi 
Başkanına rica ettim : «Bunlar gurbet ilde mağ
dur ve perişan kalmasın varsa ve imkân gerekti
riyorsa, istihkakları ödensin,» dedim. Kendileri 
bu işle meşgul olacaklarını bildirince «imar ve 
iskân Bakanlığı işinizle meşgul olacak ve mağ
duriyetiniz önlenecek» şeklinde kendilerine tel
graf çektim. Telgrafın muhteviyatını harfiyen 
şimdi tabiîdir ki, hatırlayamanı. Mesele münha
sıran bundan ibarettir. Sayın Akarca'nın izah 
ettiği şekilde geniş mikyasta 600 küsur bin li
ra işçi alacağı varsa benim bundan nasıl habe
rim olabilir? Böyle bir şeyden katiyen haberim 
yoktur. Şu anda öğrenmiş bulunuyorum. Muğla 
milletvekillerinin, Muğla senatörlerinin ve ora
daki idare âmirinin bileceği bir iştir. 

Diğer taraftan oradaki Karslı işçilerin istih
kaklarının verilip verilmediğini ben bilemem. 
Bana, alacaklarını alıp almadıklarını bir daha 
bildirmiş değiller. Muhterem Akarca'nın bura
da izah ettiği şekilde, vatandaşın hak ve men
faatlerini, Karslı işçilerin istihkaklarını almaları 
için çalışmışsam, ıbunda ne var? işçilerin kim 
olduklarım bilmem. Verilmişse, bir vakıa olmuş
sa, iddialarını ilgililerle hal edebiliri er, Daima 
hakkı müdafaa eden bir kimse olarak tanıdığım 
sayın arkadaşım, bu işçilerin hakları öncelikle 
verilmişse, bunu buraya niçin getirmiştir? Meşe-
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leyi bir particilik zaviyesinden ele almalarını 
ben cidclan üzüntü ile karşıladım. Üzüntüm bu; 
bu yolda Başkanvekilliğinin tarafsızlığını se
bepsiz ortaya atmalarıdır. Acaba lütfeder, de
lil verirler mi? Yok. C. H. P. den mi? Bilemem. 
Kars'tan iki üç kişi veya yüzlerce kişi gelebilir. 
Nitekim her gün 40 - 50 kişi gelir; 'hiçbinişine 
hangi partiye mensup olduğunu sormuş değilim, 
sormam. .1.950 den beri politika mesnedim işte 
buradadır ve böyle olacaktır. 

ıSonra, Türkiye'de politika alanında, bir kim
senin, ben falan partidenim demesiyle, o kim
se hakikaten o partiden midir, bilemezsiniz. 
Hakikat şudur ki; bu şikâyette bulunan, istih
kakımı ödeyiniz diyen Karslıların her hangi 
bir partiye mensubolup olmadıklarını dahi bil
meme imkân yoktur. Şayet gurbet ilde çalışan 
bu Karslılara bir tercih yapülmışsa elbetteki 
hakkaniyetin ica'bı olarak yapılmıştır. Çünkü 
Çorum'da veya Muğla'da, kendi işçileri için 
dalha çok geçim imkânları bulunabilir. Ama vâ
ki ve mümkün müdür ki, bir Aydınlıyı, b'ir 
Muğlalıyı, Erzurum'da veya 'Kars'ta toprak 
işinde veya başka hir işte çalışır görürsünüz? 
Bu sefalet içinde, .mağdur halk hakkını almış
sa particilik, tarafsızlık gibi iddialara ne lü
zum vardı? Ta Kars'tan, 1 '500 kilometre me
safeden çıkmış Muğla'ya beş on lira yevmiye 
için gitmiş işçilere? biz aç ve mağduruz diye 
telgraf çekince, ne cevap verecektim? Ne yapa
caktım. Telgrafı hir 'kenara atıp unutacak 
mıydım? Yurdun (her tarafında rızıklarmı ari
yan hemşerilerimin derdine deva aramıya-
cak mıyım? Hayır; böyle hareket edemezdim. 
Durumu ilgililere duyurdum. Cefakeş Ihemşe-
rİleri'me de Bakanlığın durumla ilgilendiğini bil
dirdim. Bütün /mesele bundan ibarettir. Bunda 
ne var? 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Nüvit 
Yetkin, Vasfi Gerger ve Esat Çağa'ya izin ve
rilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/147) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yapılı öumlhııriyet Senatosu 
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Sadık Artukmaç da gördü, köye gittik. Ek

mek diye önümüze getirdiklerini gördüler. 
Kimse inanmaz, önümüze getirilenin ekmek ol
duğuna. Bu mağdur .kimselerin, arpa ekmeği 
yiyen insanların hakkını aradım; daima ara
yacağım. 

MUALLÂ AKARCA (Muğla) •— Polemik 
yapmayın.. 

BAŞKAN — Lütfen sükûnetle dinleyin. 
Siz konuşurken o dinledi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu yedikle
rine ekmek demek «için bin ışahit lâzım. Bu ek
meğin parasını kazanmak için ta Kars'tan 
Muğla'ya çalışmaya gelenler haklarını aramış 
ve .kısmen almışlar; bunda ne var? Çoluk ço
cuğunu! yedirmek için, ta Kars'tan 'kalkıyor 
Muğla'ya 'gidiyor, orada çalışıyor, parasız ka
lıyor, parası verilmiyor. 

Şimdi, bunun üzerine, bir Senatör, nangi 
partiden olduğunu bilmeden, o kimse için, bir 
uımum müdürlüğe, parasını verin dediği zaman, 
baskı bunun neresinde, suç bunun neresinde. 
delil bunun neresinde? Ben anlıyamadım, bile
medim. Sizler biliyorsanız, lütfedin gelin söy
leyin arkadaşlar, (ö. H. P. sıralarından bravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Mendim, Hükümet, cevap ve
recek mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI HTFZI OĞUZ REKA
TA (Ankara) — Hayır. 

BAŞKAN — Lüzum görülmüyor. Diğer iş
çilerin halalarının aranması için Sayın Akar
ca'nın yaptığı teşebbüsün Hükümetçe ciddiyet
le ele 'alınacağı muhakkaktır. Başkanlık Diva
nı da arkadaşların bu yoldaki taleplerini Hü
kümet nezdinde muntazaman takibetmektedir. 

Gündeme geçiyoruz. 

GEîtfEL KURULA SUNUŞLARI 

üyelerinin likalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 26 . 11 . 1982 ta
rih] i toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Su ad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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G. Senatosu Malatya Üyesi Nüvit Yetkin, 

mazeretine 'binaen 15 gün, 27 . 11 . 1962 tarihin
den itübaren. 

C. Senatosu Üyesi Esat Çağa, hastalığına 
binaen 20 gün, 20 . 11 . 1962 tarihinden itübaren. 

C. Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger, hasta
lığına binaen 10 gün, 19 . 11 . 1962 tarihinden 
itibaren. 

(BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

C. Senatosu Malatya Üyesi Nüvit Yetkin, 
mazeretine binaen 15 gün 27 . 11 . 1962 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

O. Senatosu Üyesi Esat Çağa, haftalığına bi
naen 20 gün 20 . 11 . 1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C, Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger, hasta
lığına binaen 10 gün 19 . 11 . 1962 tarihinden iti
baren. 

'BAŞKAN —Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ıîki tezkere var. Ittılaınıza sunulacaktır. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ta
rım Bakanı Mehmet îzmen'e dönüşüne kadar, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Aziz-
oğlu'nun vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/148) 

27.11.1962 
•BAŞKAN -

okuyoruz. 

0:1 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 

•Cumlhuriyöt Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tarım 

Bakanı Mehmet İzmenln dönüşüne kadar ken
disine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl edilmiştir. 
İkinci tezkereyi okutuyorum. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Rifat Öçten'e dönüşlerine 
kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun vekililk edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/149) 

Cumıhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır

ma Bakanı Rifat öçten'in dönüşüne kadar 
kendisine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlun'un vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumlhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN — îfci takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorulardan 

önce görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Kars Hatay 

Mehmet Ha&er Veihtbi Aksoy 
Konya 

Sedat Çumralı 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanunların sözlü sorulardan ön

ce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Başkanı Y. 
Ankara 

Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — İkisi de aynı maıliiyettedir. Oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu vesile ile Başkanlığın mâruzâtını da arz 
edeceğim. Tevzi edilen gündemde; arkadaşlarım 
okumuşlardır, 23 soru ve bir hayli kanun lâyi
hası ve ayrıca İçtüzüğümüz vardır. Bunlar 
plân müzakeresi sebebiyle gecikmiştir. Bunla
rın bir an önce görüşülmesi için bu hafta yarın 
ve Cuma günü tekrar toplantı yapılmasını tensi
binize arz edeceğim. (A. P. sırasından kongre
miz var sesleri) O halde Çarşamba ve Perşembe 
günleri toplantı yapılmasını tensibinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Gündemimizin, Tüzük gereğince bir defa gö

rüşülecek işler kısmındaki birinci maddesinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/251, 
C. Senatosu 1/117) (S. Bayisi : 3) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyen... Yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 

yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
'bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmındaki 725 nci /bölümün unvanı «Kredi al
ma gücünü-yitirmiş belediyelerin İller Bankası
nın 1962 yılı iş ve plasman programında yer alan 
işlerine sarf edilmek üzere İller Bankasına» şek
linde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen! Yok. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum . Kalbul edenler... Etmİyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 7 . 7 . 1962 tarihli ve 70 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize ara ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 13 
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

7 . 1962 tari-

•BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza arz ediyorum. 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta-

(V 
dadır. 

S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
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sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/312, 2/334, 2/347, C. Senatosu 1/118) 
(S. Sayısı : 4) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyen 1.. Yok. Maddelere geçilmesini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1982 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kısmının ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında 95 000 liralık 
aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetveli okuyoruz. 

CETVEL 

B. Öd enesin Dü. Ek. 

45 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(A / l ) 
212 4367 sayılı Kanun gere

ğince emniyet memurla
rına verilecek er tayın 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

404 T. B. M. Meclisi Mu-
hafiz Tb. giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisinin dış 
münasebetleri 

453 Ahdî münasebetler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A/2) 
701 Yapı onarımı ve küçük 

yapılar 
BAŞKAN — Kabul edenler. 

45 000 

50 000 

50 000 
. Etmiyenler. 

(D 
dadır. 

4 S, Sayılı basmayazı tutanqğm sonun-
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Kabul edilmiştir. Birinci imaddeyi tte'krar oku
yoruz. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN •— Maddeyi eetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı 
kısmının 792 nci (Makina ve teçhizat satmal
ına) bölümünün 40 ncı (pamuk işleri ve kurum
ları) maddesinden 2 200 000 lira düşülerek 724 
tıcü (Mütedavil sermayeli teşekküllere) bölü
münün 30 ncıı (Pamuk işleri ve kurumları mad
desine) (Çukurova Zirai Araştırma Enstitüsün
de tesis edilecek 2 nci Sawgin grupunun sa
tın alınması için) aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyenl.. Yok. Madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE o. Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oylarınıza arz edi
yorum. 

W:«T-^-,-,,*--"- .,-.,̂ nr.̂ i;̂ "":awr*,T>.'w. ,,. ,rzrmrrü) 
3. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/318, C. Senatosu J/121) (S. Sayısı : 5) (1) 

BAŞKAN •— Kanunun tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yok. 'Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 5 8, Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/İ) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. -• Orman Genel Müdürlüğü 1962 
yı'lı Bütçe Kanunuma ibağlı (A/ l ) işaretli cetve
lini ilişik ee/tvelde yazılı tertiplerimden 95 786 
lira düşülerek aynı cetvelim sunumda (Karşılık
sız borçlar) adıyla yeniden açılan 506 ncı bölü
me -olağanüstü, ödenek olarak aktaırılımıştur. 

BAŞKAN -- Otveli okutuyorum. 

B. 
Düşülen 

Lira 

418 Para taşıma giderleri 138 

BAŞKAN Kaibul edenler... 
Etmiyen lıer... Kaibul edilımiştir. 

424 Amenajnıai); 70 000 

BAŞKAN Kaibul edenler... 
Etmiyen lıer... Kaibul edilmiştir. 

450 Grimin Ealkült esinde dkultulam 
öğrencililere verilecek hunslar Ve 
'diğer giderlerle tatbikat yol
lukları 19 865 

BAŞKAN • Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilımiştir. 

452 Staj giderleri! 5 783 

BAŞKAN - Kaibul; ödemler... 
Etmiyen lıer... Kaibul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. Bu kamun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer-. 

BAŞKAN -— Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum. Kutular dolaştırılacaktır. 
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i: — Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Flütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/315, C. 
Senatosu. J/120) (S. Sayısı • 6) (1) 

BAŞKAN — Kanunun, tümü hakkında söz 
İMtdyen varım.' Yok. Maddelere geçilmesini açık 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etin i -
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDİ'] I. Ege Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kaıımıun,a bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
301 nel (Büro giderler i) bölümünün 58 nci 
(Fen Fakültesi ısıs'tlnıa) maddesinden 6 000 lira 
düşülerek 309 nıeu (Taşıt giderleri) bölümün
de yenikten açılan 14 neü (Fen Fakültesi taşıt
ları işletme giderleri) mıad'desine olağanüstü 
ödemek olaıraık nktairılmıış'ti'r. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Vole. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kaıbul 
ed ender... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. -— Bu kanını yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. ••- Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarmın tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Gündemim'i'zi'n (beşinci maddesinle geçiyoruz. 

:">. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kamın tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/314, C. Sena
tosu 1/119) (S. Sayısı : 7) (2) 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oy-

(1) 6 S. Sayılı basmayazı tutanağım sonunda-
dır. 

(2) 7 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda -
dır. 
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larmıza arz ediyorum- Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE .1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 1 250 000 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN --- Bölümlerini okutup, ayrı ayrı 
oylarınıza .sunacağını. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
(A/ l ) 

307 Yolluklar l 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

308 4'598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
T53 Avrupa İktisadi İş Birliğinin 

iştiraki ve İş Birliği ile kurula
cak ders aletleri yapımı merke
zi inşaatı giderleri 1' 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 1 nci (maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okun'du.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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Kanunun tümünü açık oyunuza arz ediyo- I 

rum. I 
ikinci görüşmesi yapılacak işlere geçiyoruz: I 

6*. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve I 
69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde I 
çalışanlara tazminat verilmesi hakkında kanun I 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve I 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ko- I 
misyonları raporları (M. Meclisi 2/52, C. Sena- I 
tosu 2/26) (S. Sayısı : 120 ye ek) (1) 

BAŞKAN — Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe komisyonlarınca reddolunan I 
teklifin tümü üzerinde Sekizinci Birleşimde ya- I 
pılan görüşmeler sonunda, Sosyal İşler Komis- I 
yonunca 'benimsenen Millet Meclisi Sağlık ve I 
Sosyal Yardım Komisyonu metninin müzakeresi I 
kabul edilmiş ve yeni bir metin hazırlamak üze- I 
re, teklif Sosyal işler Komisyonuna verilmişti. I 

Sosyal işler Komisyonu görüşmeye esas ola- I 
cak metni getirmiş bulunuyor. Bu itibarla şim- I 
di 'doğrudan doğruya maddelerin müzakeresine I 
geçiyoruz. 

Birinci madde okunıacaktır. I 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan 
asistan ve başasistanlara tazminat verilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastane- I 
lerinde çalışan »asistanlara her ay maaşlarından I 
ayrı olarak 200 lira tazminat ödenir. I 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza .arz ediyo- I 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul «edil
miştir. I 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
şkanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastane- I 
lerinde çalışan başasistanlar, muayenehane aç
madıkları takdirde, aynı kanundan istifade 
ederle i'. I 

BAŞKAN -H- Maddeyi oyunuza arz ediyo- I 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edil
miştir. 

(1) 120 ye ek S. Sayılı basmayazı 20.11.1962 
tarihli 8 nci Birleşim tutanağının sonundadır 
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MADDE 3. — Bu (kanun neşri tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer, 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kamun değişiklik arz ettiği için açık oyunu
za arz edilecektir. 

7. - - Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile İçişleri Ko
misyonundan müteşekkil Karma Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/91, C. Senatosu 1/107) (S. 
Sayısı : 1) (1) 

BAŞKAN — Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
hürriyeti hakkındaki kanun tasarısının tümü 
üzerinde geçen celsede görüşmeler yapılmış vo 
maddelera geçilmesi hususunda karar verilmişti. 
Bu itibarla maddelere geçeceğiz. Birinci madde 
hakkında, maddeyi okuttuktan sonra söz vere
ceğim. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 
hakkında Kanun 

BÖLÜM : 1 

Genel hükümler 

Toplantı ve yürüyüş hakkı 

MADDE 1. — Herkes, önceden izin almak
sızın, bu kanun hükümleri dairesinde; silâhsız 
ve saldırısız olarak belli maksatlarla toplantılar 
veya gösteri yürüyüşleri yapmak hakkına sa
hiptir. 

Yabancıların, 5 nci madde hükmü saklı kal
mak şartiyle, bu kanun hükümleri dairesinde 
yapacakları toplantılar veya gösteri yürüyüş
leri, Hükümetin iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

(1) 1 S. Sayılı basmayazı 20 . 11 . 1962 ta
rihli 8 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 
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SUPHÎ BATUR (Sinop) — Bir sorum var I 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon burada, buyurun so

run. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim; 1 nei 

maddede «herkes» tâbiri geçiyor. Bu «herkes» 
tâbirine hükmi şahıslar da giriyor mu? Bunu 
soracaktım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF | 

AYHAN (Ordu) — Giriyor, efendim. 

BAŞKAN — Giriyor, diyorlar. 
SUPHİ BATUR (Devamla) — 1 nei 

maddede «Herkes, önceden izin almaksı- I 
zm» demiyor. Komisyon, bu «herkes» tahi
nin şümulüne, hakiki şahısların yanında, 
hükmi şahısların da gireceğini söylüyor. Kanaa
timce girmez. Çünkü, «herkes» dediğimiz za
man, her hangi bir d-amek mi aklımıza gelir; 
yoksa, canlı eşhas mı aklımıza gelir? «Herkes» 
dediğimiz zaman, gayet tabiî olarak, canlı şahıs
lar akla gelir. Meselâ, ileride geçecek; ikamet
gâhını bildirir ve imza eder, deniyor. Bu gibi 
birtakım kayıtlar vardır. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Anayasasında 
«her şahıs» deniyor. Malûmuâliniz bizde haki
ki ve hükmi şahıs bahis mevzuu olduğu zaman 
kanunumuz hakiki ve hükmi şahıs diye tasrih 
eder. Umumi ahkâmdan buraya gelmesine im
kân yoktur. 

Binaenaleyh, herkes tâbiri içine hükmi şa
hıs giremez ve girmemesi lâzım gelir. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasanın 28 nei maddesinin 1 nei fıkrasında 
«herkes» tâbiri geçmektedir. Şüphesiz kanun 
vâzıı burada herkes derken asıl maksadı hakiki 
şahıslar olmakla beraber daha büyük kısmı hük
mi şahıslardır. Çünkü hakiki ve hükmi şahıs
lar aynı statü içerisinde derpiş edilmiştir. Eğer 
kanun vâzıı hükmi şahısları kasdetmemiş olsay
dı, o zaman Anayasanın 28 nei maddesinin ikin
ci fıkrasında derpiş edilen kamu düzeni bakı
mından alınacak tedbirler yerini bulamıyacaktı. 
Onun için, bugün hukukta - herkes - dendiği za- j 
man bu tâbir hükmi ve hukuki şahısları kastet
mektedir. Kaldı iki, hükmi şahıslar, hakiki şahıs- | 
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lar marifetiyle temsil edilirler. Bunun için 
hükmi şahıslar adına müracaat vukubulacaktır, 
Bu bakımdan Anayasanın 28 nei maddesinin 
ikinci fıkrasında derpiş edilen - herkes - tâbirin
de hükmi şahıslar da vardır. Daha fazla tefer
ruata lüzum hissetmiyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen var mı yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Toplantı yeri 
MADDE 2. — Toplantının yapıldığı yer 

toplantının devamı süresince, umuma açık sa
vılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti-
yen var mı? Yok. Madd!eyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Toplantı ve yürüyüş süresi 
MADDE 3. — Toplantılara, yürüyüş toplan

malarına ve yürüyüşlere güneş doğmadan başla-
namaz. 

Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler 
güneş batmeaya, kapalı yerlerdeki toplantılar 
saat 24 e kadar devam edelbilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Açık toplantı ve yürüyüş yerleri 
MADDE 4. — Şehir ve kasabalarda hangi 

meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplan
tılar veya yürüyüşler yapılabileceği, vali ve 
kaymakamlarca kararlaştırılarak mutat vasıta
larla ilân edilir. Bu yerler hakkında sonradan 
yapılacak değişiklikler ilânından 15 gün sonra 
muteberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Buyurun Suplhi Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, Top

lantı ve Gösteri Yürüyüşü hakkındaki Kanunun 
en mühim maddelerinden biri geçiyor. Ana
yasanın 28 nei maddesi vatandaşlara toplantı 
hakkı veriyor; yani toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkını, bunun istimalini veriyor, ikinci fıkrası 
da bu toplantıların kanunla sınırlanabileceği ser
inini vermiş . bulunuyor. 
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Şimdi, Anayasanın 28 nei maddesinin 2 nei 

fıkrası-, bu hakkın kamu düzenini korumak 
malksadıyle düzenlenmesini kanuna, 'bırakmış ise 
de, kanunun koyduğu kayıtların toplantı 'hür
riyetini ciddî surette 'güçleştirici, toplantının 
.gayesine ulaşmasına mâni olucu, tesirini or
tadan kaldırıcı bir maliliye t taşıyamamasmı 
şart koşmuştur. 

Demek ki, kanun vâzıı birtakım şartlar koş
muş : Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini güçleş
tiriri mahiyette olmıyacak, hedefe vâsıl olmasına 
engel olmıyacak, maksadı engelleyici ve tesirini 
azaltıcı mahiyette olmıyacak. 

Şimdi geliyorum meydanlara, yürüyüş yol
larına. Bunları idare âmirlerine bırakıyoruz. 
Öyle zannediyorum ki, kanunun en hassas ve 
en ciddî noktası burasıdır. Tasavvur ediniz ki, 
bir vatandaş topluluğu siyasi haklarını kul
lanacak; siyasi hakkım kullanmak için müra
caat ediyor, toplantı yapacağız, diyor. Toplantı 
mahalli, meselâ, Ankara'da Ulus Meydanı veya 
Kızılay olacağı yerde, bir de bakıyorsunuz ki, 
idare âmiri bir tepeyi göstermiş.. Bu en basit 
'bir misali, arkadaşlar. Bilmem hangi tepeyi gös
terirse, o toplantı hedefine vâsıl olabilir mi? 
Vatandaş nereye şikâyet edecek? Vatandaş, ne
reye gidecek, hangi mercie müracaat edecek 
de hu meydanları yeni baştan tesibit ve tanzim 
ettirecek? Zannediyorum ki, bu madde ile, eğer 
idare âmirleri yerleri kanunun, Anayasanın es
babı mucibe lâyihasında gösterilen maksat dı
şında tesb.it ederse, bu hakkın istimali hiçbir 
mâna ve kıymet ifade etmez. Komisyon bu
nun için hiç bir şey tezekkür etmemiştir. Âde
ta eski Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
nunun birkaç maddesi değişmiş; kisvesini de
ğiştirmiş huzurunuza çıkmış. Başka bir husu
siyeti yok. Eskisiyle farkı, yalnız silâh istimal 
edilmez, zor kullanılır diyor. Zor da ne dere
ceye kadar gider, anlıyamıyorıım. O madde gel
diği zaman konuşacağız. Komisyon bunun 
için ne düşünüyor? Esas ana nokta idare âmir
lerinin anlayışına bırakmak meselesidir ki, bu 
suretle kanunun berveçhi peşin güdük kal
masına sebeboluyor ve maksadı engellemeye. 
tesirini azaltmaya vabeste olacak bir yola sap
mış oluyoruz. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Başka söz i'stiyen? Yok. 
Buyurun komisyon. 
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KATIMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — M-uıhtereııı arkadaşlarını; 
Sayın Suphi B-atur arkadaşımız hakikaten göze 
ihatan bir noktaya temas buyurdular. Ancak; 
tasarının 12 nei maddimin son fıkrasında sual
lerinin oovalbı verilmiş buiunmaiktadır. 

İkincisi; bu mahallerin tâyin ve tesbiti şüp
hesiz mahallî mülkiye âmirlerine bırakılmıştır. 
Toplantının intizam içinde cereyanının temini 
ve hedefine varmasını düzenlemek, emniyet ve 
asayiş ile sorumlu olan mahallî mülkiye âmiri
nin vazifesi -eüm I esindedir. Bu bakımdan, ma
hallî mülkiye âmirleri, hangi meydanlarda top-
lanıİRıcağı, hangi yolların takibedileceği mesele
sini şüphesiz tesibit ederek ilân edeceklerdir. 

'Bu sebeple, hu meydanlardan, bu yollardan 
murat; şüphesiz bir kazanın bir şehirin kenar 
'bir meydanı veyahut en ücra bir yolu değil
dir. Burulan maksat, mûtadolan yollar ve mey
danlardır. Onun için, eğer idare âmirlerinde 
her hanıgi bir hata yaparlarsa, o vakit ilgililer 
kaza i yollardan müracat edebilirler. Anayasa
nın bir maddesi vardır ki; o da, idarenin bütün 
'oyle/m. ve işlemleri ka-zai murakabeye tâbidir, der. 
Bu bakımdan büyük nisbette hakikaten bir ha
ta -varsa, ilgililer kazai uı erciye •müracaat eder 
ler ve hu hatayı ta«rih ettirebilirler. Mâruzâtım 
-bu kadar. 

SUPHİ BATTIR (iSinop) - Söz iliyorum. 

' B A Ş K A N - Buyurun. 

SUPHİ BATUU (Sinop) — Efendim, Ko
misyon Sözcüsünü dikkatle dinledim. Evvelâ 
noktai nazarımızı kabul. etti. Hakikaten kanunun 
bu maddesinde bir zaıf noktası olduğunu kabul 
huyuıdular. 

Fakat, ikinci kışıma cevap teşkil eden beyan
larına, çok'özür dilerim, bir türlü aklım ermedi. 
Kaza mercii buyurdular. İtiraz için hangi kaza 
merciine gidecek? Bu bir karardır, meydanları 
tesblt etmiştir. Doğrusunu söylemek lâzımgelirse 
bu hususu ben pek anlayamadım. Kaza merciin
den maksat sulh mahkemesi mi; Danıştay mı? 
Bunların hangisine gidecek, itiraz edecek? 

Sonra, 12 nei maddenin son fıkrasından bahis 
'buyurdular. Müsaade ederseniz bu son fıkrayı be
raber okuyalım: 4 üncü maddedeki yerlerin ka
rarlaştırılmasında gidiş gelişi, güvenliği bozmıya-
cak ve pazarların kurulmasına engel olmıyacak 
surette toplantıların genel olarak yapıldığı, varışa 
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elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir.» diyor. 
Bu son fıkra, benim itirazıma cevap teşkil'eden 
bir nokta değildir. Ben diyorum ki, idare âmiri 
meydanları, yerleri tespit, ederken, toplantı veya 
gösteri yürüyüşlerinin maksadına uygun yani 
vatandaşların belli olan -maksatları için yapacak
ları toplantı veya gösteri yürüyüşünün hedefle
rine ulaşmasını temin edecek yerler gösiter'ilmez-
se; toplantı ve -gösteri yürüyüşlerinden eldi-, edi
lecek olan neticenin tesirini azaltacak olan bir 
durum hasıl olursa, o zaman toplantı ve gösteri 
Yürüyüşleri Hürriyeti Kanunu tam manasiyle 
tatbik edilemez. Yani, vatandaş toplantı yapma 
hakkını, gösteri yürüyüşünde bulunma hakkını, 
'bizatihi kendisinde bulmuş olamaz. Çünkü, va-
•tandaşlar'! bu hakkın istimalini mademki veri
yoruz, o halde bu hakkı tammanasiyle tanımak 
ve kaibui etmek lâzım gelecektir. Onun için, ka
nun vazılhı bidayette iyi bir tasarruf olarak be
lirtmediği meydanlar], yolları, hiç olmazsa bir 
hudut içersine almalıdır. Bunun ikmalinde zaru
ret vardır, arkadaşlar. Kanun zazıı 'bunların tes-
'biti işlerini idare âmirlerine '•bırakmıştır. Bu hu
suslar hakkında biz geriye dönerckteu bir takını 
mütalâalarda bulunmak istemeyiz. Bunların tat-
ibik şeklini uzun seneler hep gördük. Hangi yol
ların vatandaşlara gösterildiğini gördük. O za
man bu mevzularda, uzunca konuşmak gibi bir 
durum hâsıl olacaktır. Biz madem ki, ileri git
mek istiyoruz; binaenaleyh, evvelemirde komis
yon bu maddenin vuzuha ulaşmadığını kabul et
tiğine göre, buna ai1 bir teklif getirmesi icab-
ederdi. 

(Benim ikinci maruzatım, geçen defa da tümü 
üzerinde mâruzâtta, bulunurken arz etmiştim; 
Devletin muhafaza altına alması lâzımgelen bâzı 
yerleri bâzı binaları da Kanun Vâzımın düşün
mesi lâzimgelir. Daha ziyade Devletin düşünmesi 
lâzimgelir, arkadaşlar. Bu öyle 'bir kanundur ki, 
bunu Hükümetle karşı karşıya konuşmamız icap 
eder. Daiha doğrusu bir kere Sayın Dahiliye Ve
kilinin çıkıp bunlar hakkında izaıhat vermesi lâ
zımıdır. Çünkü bir kere kanunu tatbik edecek zat 
odur. Komisyonla ihtilâfımız yok. Kanunu tat
bik edecek komisyon değil. Hükümettir. Hükümet 
ibu kürsüye çıkıp konuşmalıdır. Halbuki Dahiliye 
Vekili burada oturuyor. Suallerimize kendisinin 
cevap vermesi lâzımdır. Ben bir önerge hazırla
dım. Huyu kabul görürse maddeye bir fıkra ekle
mek istiyorum. Geçen Birleşimde de arzetmiştim; 
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eski İçtimaatı Umumiye Kanununda zannediyo
rum bu mesafe üç kilometredir, ingiliz Kanunun
da iki millik bir mesafe tanınmıştır, önergemi 
•takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN ----- Buyurunuz, komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) —Muhterem arkadaşlarım, 12 
nci maddenin son fıkrasını Sayın Suphi Batur 
arkadaşım dikkatle okurlarsa, orada ibu sara
hatin meveu dolduğunu göreceklerdir. Onun için 
•bir kere daha okumak isterim : 

«4 neii maddedeki yerlerin kararlaştırılma
sında gidiş - gelişi, güvenliği bozmıyaeak ve 
pazarların kurulmasına engel olmıyacak surette 
toplantıları i! genel olarak yapıldığı» yer diye 
•bahsedilmekle ve sarih bir şekilde belirtmekte
dir. Yani, gem1! olarak toplantılar nerelerde 
yapılıyor: 'bunlar göz önünde tutularak, toplantı 
meydanlarının teshili işi, elbette ki bu şekilde
ki bir ilâna tabi olacaktır. Mahallin mülkiye 
âmiri hangi yolların, hangi meydanların açık 
olduğunu ilân edecektir. Bu yerler hakkında 
sonradan yapılacak değişiklikler, ilânından 15 
gün sonra, muteber olacaktır. Onun için bura
da şaraba! var. «Genel olarak yapıldığı» di,ye 
kanun vâzıı sarahaten derpiş etmiş. Bunun 
için hiçbir tereddüde mahal yoktur. Kaldı ki, 
mahallin mülkiye âmiri bu yolları ve meydan
la]'! teslbit ettiği zaman bunu mûtat vasıtalarla 
ilân edecektir. Onun için, A partisi, B partisi, 
O partisi diye ayrı meydanlar ve yollar göste-
rilmiyecek. Bu -sebeple bunun neticesinde her 
'hangi bir partizanlık düşünmek mevzuu bahis 
değildir. Bu bakımdan bu madde ihtiyacı kar-
şılıyaeak bir maddedir. Aynen kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN —- Bir defa takriri okutayım. Tak
rir hakkında da nokta.i nazarınızı beyan buyurun. 

Yüksek Başkanlığa 
-1 ncü maddeye : 
«T. B. M. Meclisinin iki kilometre mesafesi 

dâhilinde açık mahallerde toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri yapılması yasaktır.» 

Fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ederim. 
27 . 11 . 1962 

Sinop 
Suphi Batur 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Muhterem arkadaşlar; böyle 



O. Senatosu B : 10 
bir fıkraya lüzum yoktur. Bir şehirin, bir kasa
banın emniyet ve asayişinden sorumlu olan zat 
mülkiye âmiridir. Umumi Heyette konuşurken 
izah ettim; bir makama mesuliyetler verilirken 
onun yanında, salâhiyetleri de vermeye mecbu
ruz. Bu 'bakımdan 2 .kilometre ini olur, 4 kilo
metre mi olur, 1 kilometre mi olur; bu husus
ları takdir edecek, tessbit edecek makam, o za
manki mahallî mülkiye âmiridir. Bu mevzular
da 'hu mülkiye âmirinin salahiyetli kılınması 
lâzımgelir. Şimdiden, bu şekkilde olmak üzere 
her hangi bir kayıtlama yapmaya, bence, lüzum 
yoktur. Kanunu bu şekilde teferruatlı bir hale 
-sokmak, ilerde onun tatibikıni güçleştirir. Onun 
için, komisyon olarak biz bu duruma taraftar 
değiliz. 

SUPHİ BATUR (Sinop ) — Saym Başkanım, 
Eşref Ayhan Bey, kendi adına mı konuşuyor
lar, yoksa komisyon adına mı? Çünkü, biraz 
evvelki konuşmalarında, bence, tâbirini kullan
dılar. 

EŞREF AYHAN (Devamla) - Komisyon 
olarak diye sözlerimi bağladım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Artus, 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca Seç, Ü.) — 
Efendim, bendeniz de Saym Suphi Batur arka
daşımın endişelerinin vardt olmadığı kanaatin
deyim. Sebebini arz edeyim: 

Efendim, arkadaşımız burada, bu maddsde 
bulunan ifadelerin tatminkâr olmadığını ileri 
sürüyor. Böyle bir formülü tatminkâr bulmayın
ca, bunun yerini alacak olan formül, her vilâ
yette gösteri yürüyüşü yapılacak yerlerin ve 
meydanların ismen tesb.it edilmesinden ibaret 
olur. Bunu yapmaya imkân olmadığına göre, 
idare âmirine, gösteri yürüyüşü yapılacak yer 
ve meydanların tâyini hususunda umumi esas
lar vermekten başka kanun tekniği bakımından 
yapılacak bir şey yoktur. Oerek bu madde, ge
rek 12 nci maddenin son fıkrası ve gerek x\na-
yasamız idare âmirlerine birtakım vecibeler yük
lemiştir. Anayasamızın 11 nci maddesi diyor ki : 
«Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırla
nabilir. Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu 
düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi se
beplerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüna 
dokunamaz,» 
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Binaenaleyh, biraz evvel Suphi Batur arka

daşımızın ifade buyurdukları gibi, öyle bir mey
dan, öyle bir yol gösterilebilir ki ; bu meydan
larda toplantı yapmak veya bu yollarda yürü
yüş yapmak; gösteri yürüyüşü ve toplantının 
yapılmasından istihdaf edilen maksat için mü
nasip ve elverişli olmryabilir. Pek tabiîdir ki, 
Anayasa hükümlerine göre vatandaşlara verilen 
birtakım haklar vardır. Vatandaşların bu hak
lara ulaşabilmesi için, yani, haklı olan dilekleri
ni ve düşüncelerini kamu oyuna duyurabilmesi 
için ilgili dairelere müracaat ederek bu hakla* 
rını kullanmaları arzu edilmiştir. Bu hakkı kul
lanabilmek için de, herkesin görebileceği bir 
meydanda toplanmak veya bir yerde yürüyüş 
yapmak zarureti vardır. 

Eğer şehrin 5 kilometre Ötesinde bir mey-
d anda, veyahut, meselâ Çiftlik yolunda ancak 
yürüyüş yapılabilir, bunun dışında Ankara'da 
başka bir yerde yürüyüş yapılamaz şeklinde 
idare âmiri bir kararını ilân ederse, pek tabiî
dir ki, Çiftlik yolunda yapılacak yürüyüş gös
teri yürüyüşü olur. O halde bu tarzda bir idari 
karar Anayasanın 11 nci maddesine aykırıdır. 
Yani hakkın ve hürriyetin özüne dokunmuştur, 
özünü ihlâl etmiştir. Böyle bir vaziyet karşısın
da ne yapılacaktır? Buna rağmen bunu yapar
sa ne yapacağız? 

Arkadaşlar; idare âmirlerine ve diğer resmî 
makam sahiplerine birçok konularda namütena
hi salâhiyetler verilmiştir. Bu sebeple, her 
mevzuda bu salâhiyetleri kötü ve yanlış olarak 
kullanırlarsa ne yapacağız diye bir soru akla 
gelebilir. Hukuk Devletinde bu gibi durumlar
da 'kaza yolları açılmıştır. İdare âmirinin bu 
şekilde yanlış bir karar vermesi ve hatalı bir 
istikamete gitmesi halinde yapılacak şey, idare 
mahkemesine müracaat etmektir. Yine Anaya
samızın diğer bir maddesinde, 114 ncü madde
sinde; idarenin hiçbir eylem ve işleminin hiçbir 
halde yargı mercilerinin denetimi dışında bıra-
kılamıyacağı hükme bağlanmıştır. O halde ya
pılacak şey, idare mahkemesine gitmek ve yapı
lan tasarrufun, Anayasanın hükmüne ve bu ka
nunun esprisine ve koyduğu 'esaslara aykırı ol
duğunu dâva etmekten ibarettir. Yalnız bu du
rumda değil, diğer kanunlarımızda da vatan
daşla idare münasebetlerine taallûk eden husus
larda mesele bu şekilde halledilir. Bunun dısm-
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da, her şeyi kanunun bütün teferruatı i İv tan
zim. etmesine imkân tasavvur olunamaz. Aksi 
halde böyle bir temayül ile, bu kanunun sonuna 
bir kısım ekleyip 09 vilâyette yürüyüşlerin ya
pılacağı yerleri göstermek icap eder ve bunla
rın Parlâmento tarafından tesbiti suretiyle an
cak halledilebilir ki, buna hiç. şüphesiz arkadaş
larımızın muvafakat ctmiyvcekleri ve kanun 
yapma tekniğine, dünyanın tatbik ettiği tekni
ğe uymıyacağı da aşikârdır. Bu itibarla Sayın 
Suphi Batur arkadaşımız endişe etmesinler. Ben
deniz de komisyon sözcüsünün mütalâalarına iş
tirak etmekteyim. 

'Maddenin son fıkrasında bir değiştirge var
dır. Ve bu ç.ok mühimdi!'. Bu yerler hakkında 
sonradan yapılacak değişiklikler ilânından 15 
gün sonra muteberdir. Bundan istihdaf edilen 
^a.ye, siyasi mücadelenin en gergin safhası
nın bir neticesi olarak, bir iki gün evvel bir 
değişiklik yapıp, yapılması mutasavver yürü
yüşü iktidar partisinin endişesi ile tesirsiz bı
rakmak gibi bir yolu önlemektir. Bunun için 
bu hüküm konulmuştur. 

Yine arkadaşımızın verdiği takrirdeki Par
lâmentonun 1 - 2 kilometre civarında toplan
tı yapılmaması meselesine şahsan katılmıyorum. 
Sebebi; okunan dördüncü maddenin umumi 
olarak vazıh olmasıdır, idare âmirleri, yürü
yüş yapılacak yol. ve meydanları tcsbit eder
ken bu mülâhazaları nazarı dikkate alacak
tır. Parlâmento hakkında verilen takrirle bu 
kayıt kondu da birçok müesseseler ve binalar 
hakkında, niçin konmadı diye bir düşünce va
rit olabilir. Parlâmento hakkında böyle bir 
kaydın konmasında mahzur olduğu kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Oy toplama muamelesini bitir
meden evvel, oylarını kullanın ly an arkadaş
ların oylarını kullanmalarını tekrar rica edi
yorum. Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET ILAZEK (Kars) Muhterem 
arkadaşlar; mevzuubahis madde, maksada uy
gun olduğu gibi sarihtir de... Suphi Batur ar
kadaşımın tereddütleri, kanaatimce maddenin 
tanzim tarzı ve bünyesinden hâsıl olamaz. Bir 
yerin toplantı yeri olacağının tesbitini, o ye
rin umumi asayişiyle meşgul ve bundan mesul 
olan bir makama tevdi etmekte ne Anayasaya 
bir aykırılık vardır, ne de her hauiii bir ımıh-
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zur istihracedilebilir. iler salâhiyetin kulla
nılmasında, onun suiistimal edilmesi ihtima
li mevcuttur. Kğer bu salâhiyeti kullanan ida
re âmirleri bunu suiistimal ederlerse onun kar
şısında kanunlarımız bâzı ahkâm vaz'etnıiştir. 
Bunlar tatbik olunabilir. Ayrıca Anayasamız
da da tasrih edildiği gibi, böyle bir işlem kar
şısında kalan her hak sahibi merciine müra
caat edebilir ve hakkını arayabilir. Bu işlemi 
Anayasanın vaz'ettiği esaslara aykırı bulursa, 
elbette tashih ettirir. 

Şimdi işi bu noktadan ele alarak bu hudut 
içerisinde mütalâa ettiğimiz takdirde, bu yet
kinin tevdi edileceği teik merciin idare âmiri 
olması lâzımgelir. İdare âmirinin tâyin etmiş 
olduğu yev toplantı yeri olacaktır. Bu 15 gün 
evvel ilân edilecek. ilgili partiler hangi cad
de üzerinde, hangi sokakta yürüyüş yapılaca
ğını öğrenmiş olacaklardır. Bunun başka tür
lü mütalâası, sadece toplantı haklarını daha 
mütekâmil bir halde göstermek için, toplan
tıyı yapmak istiyenlerin yer göstermesi demek 
olur ki, bu asıl toplantı ve gösteri yürüyüş
lerine aykırı bir durum olur. Meseleler öyle 
halledilemez. Toplantı yapacakların toplana
cakları. yer tâyin edilmiştir. Bu yev, kendile
rinin ileri sürdükleri gibi, toplantının veya yü
rüyüşün gayesine aykırı ise yetkili mercilere 
itiraz edilebilir. 

Meclislerin 2-.kilometre uzağında toplanmak 
gibi bir tatbikat her zaman kabili tatbik ola
maz. Kski kanunda, İçtimaatı Umumiye Ka
nununda, bunların, nerelerde, ııe kadar uza
ğında yapılacağı tadadedil iniştir. h'akat şim
diki kanunda daha suples, ddaha geniş bir şe
kilde ifade edilmiştir; idare âmirlerinin tak
dirine imkân verecek tarzda tanzim edilmiş bu
lunmaktadır. Madde hakkında ileri sürülen 
endişeler 'vâridolın'adığı gibi; toplantı hak
larının tamamiyeti; tekâmülü bakımından top
lantı yerinin tâyin edilmesini 'kabul etmek; 
arz ettiği gibi toplantı maksadının dışijna çı
karmaya bir stebebolamaz ve görülmüş ola,n 
aksaklığın; tatbikatta bundan sonra devam 
edeceği mânasına gelmez. 

Hak'ka sahip; hakkı takibetmte imkânıma 
malik olunca ve her alınan kararı tetkik ede
cek bir makam mevcudoldukça böyle bir te
reddüde mahal kalmaz. Bu sebeple maddenin 
aynen kalmasının maksada uygun ve yeter ol-
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duğu inancındayım. Maddenin bu haliyle (ka
bul edilmesini hürmetlerimle rica ederim. 

BAŞKAN — Oy toplama muamtefesi bitmiş
tir. Buyurun Sayın İçişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; mad
denin bütün sarahatine ve değerli arkadaşları
mın izahlariyle de büsbütün açıklanmış olmasına 
rağmen; arkadaşım Suphi Batur; benim de 
konuşmamı arzu ettikleri için belki faydalı 
olur diye bir iki hususu arz edeceğim. 

Sayın arkadaşımdı hatırına gelen tereddüt
ler şunlardır : 

1) M<esafe mefhumu; 
2) Partizanca tasarruflar yapılabilmesi; 
3) Yerin faraza dağ başında gösterilebil

mesi; 
4) İdarenin tasarruflarına karşı itiraz mer

cilerinin sarahaten yazılmamış olması. 
Bunları birbir şöylece cevaplandırmak 

miimikündür : 
1) Mesefe mevzuu : Mahallî idare âmiri

nin takdir ölçüsü ile birlikte her yerin kendi 
hususiyetlerine bağlıdır. Faraza, bir yerde me
safesi bir kilometre olan bir yer, başka bir ma
halde 5 kilometre uzaklıkta olabilir. O halde ta
savvur buyurun ki, bunu burada tasrih etmek 
mahallin hususiyetlerini de reddetmek olur ki, 
bu eşyanın tabiatına uygun değildir. 

Diğer taraftan arkadaşım diğer bir mevzuda 
da dediler ki, faraza Meclisin yanında veya ci
varında olsun. Eğer bu türlü müesseseleri bir 
bir saymak lâzımgelirse, Meclis gibi, falan, falan, 
falan müesseselerin yanında veya civarında ol
sun, gibi takyitlere ihtiyacolabilir. Halbuki 12 
nci madde bilhassa son hükmü ile umumi olarak 
bu yerleri mütalâa etmiş bulunmaktadır. Pazar
ların kurulmasına engel olmıyaeak, geliş - gidiş
leri bozmıyacak yerlerin ve varsa elektrik tesi
satı olan yerlerin tercihi ile alâkalı olarak bir 
hüküm de kabul etmiş bulunmaktadır. Dağ ba
sına koyarlar, diyor arkadaş. 12 nci maddenin 
son fıkrasından da anlaşılıyor; bu bir yana, şe
hir ve kasabalar demekle, belediye hudutlarının 
içinde bir yer gösterilirken, bir dağ başı göste-
rilmiyeceği gibi mahallî bir yer gösterilmesi de 
bahis konusu olmıyacaktır. 

Partizanlık mevzuuna gelince : 
Arkadaşımız, belki takibeden maddeleri oku-
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maya zaman bulamamış olacaklar; partizanca 
tatbikat, bu kanunun tatbikatı sırasında hiç ba
his mevzuu olmıyacaktır. Çünkü, partilerin kon
greleri, seçimlerle ilgili toplantıları, kanunun 
altıncı maddesi ile zaten bu kanunun dışında 
bırakılmıştır. Partilerin yapacağı umumi top
lantı ve gösteri yürüyüşleri ile alâkalı bir ka
nundur. Her parti bahis mevzuu olduğu için 
her hangi bir ismin lehinde, diğerinin aleyhinde 
bir tatbikata imkân vermiyecektir, hepsine si-
yanet edecek şekilde tatbik edilecektir ve parti
zanca tatbikat bu madde dolayısiyle memlekette 
cereyan etmiyecektir. 

itiraz konusuna gelince : İdare âmirlerinin 
umumi tasarrufları, her türlü tasarrufları kar
şısında, itiraz; umumi hükümlere tâbidir. O hal
de bu mevzu dolayısiyle idari mahkemelere her
kesin itiraz etmek imkânı vardır. Müesseselerin, 
teşekküllerin itiraz hakları ortadan kalkmış de
ğildir. 

Bu izahatımın arkadaşımızı tatmin ettiğini 
zannediyorum. Maddenin vuzuhu ve diğer arka
daşlarımızın açıklamaları karşısında zannederim 
ki, itiraz edilecek bir noktası kalmamış oluyor. 
Arkadaşlarımın muvafakat edeceklerini ve müs
pet oy kullanacaklarını umuyorum. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir sual. Mah
kemelere kim müracaat edecek'? Her vatandaş 
müracaat edebilecek mi, yoksa üç kişilik heyet 
mi müracaat edecek? Bu husus muallâkta kalı
yor. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BER
ATA (Devamla) — Gösteri ve yürüyüşler kim
leri alâkadar ediyorsa, yani bu cins tasarruflar 
kimin lehine ve kimin aleyhine bir mahiyet ta
şıyarak ilgilendiriyorsa, o şahıs veya heyet mah
kemeye müracaat edecektir. Bu da tabiîdir, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, müzakeresini yaptığımız kanunun 
ismi : Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Kanunudur. Malûmu âliniz, hürriyetler daima 
tam ve kâmil, su katılmamış mânada alınamaz
lar. Âmme düzeni ve menfaatleri mevzuu bahis 
olduğu yerlerde hürriyetlerin bir kısmı bu âmme 
düzenine verilir. 

Şimdi bendeniz Suphi Batur arkadaşımın en
dişelerine iştirak ederim. Meselâ, Âmil Artus ar-
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kadaşımız, şu yapılırsa, bu yapılırsa, hakkın 
özüne dokunulur, gibi beyanda bulundular. Ta-
biatiyle hakkın suiistimaline hiçbir zaman cevaz 
verilmez. Elimizdeki tasarının 12 nci maddesi; 
genel yollarda toplantı yapılmasını önlemekte, 
11 nci madde ise genel yollarda yürüyüşe izin 
vermekte.. Şu halde meseleyi biraz daha açar
sak, genel yollara yürüyüş izni verildiğine göre, 
öyle genel yollar vardır ki, oralarda günün mu
ayyen saatlerinde trafik had safhaya gelir. Bu 
saatlerde yürüyüşe genel yollar açılırsa elbette 
gördüğümüz manzaralar sık sık tezahür eder. 
Bu kanunun, öyle zannediyorum M, huzurunuza 
getirilmesindeki maksat bu değildir. 

Sonra, idare âmirlerine çok geniş yetki ver
menin mahzuru var. Arkadaşlarım, bundan ev
velki Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 
bence hükümleri normal olmakla beraber, ida
re âmirlerinin tatbikat safhasında gösterdik
leri hatalar dolayısı ile çok kötü bir kanun ma
hiyeti taşımış ve üzerinde büyük münakaşalar 
olmuştur. Binaenaleyh idare âmirlerine çok 
yetki verilmesinin ben 'aleyhindeyim. Bu mev
zuda hazırladığını takrir her ne kadar Suphi 
Batur arkadaşınım takririne benzemez ise de, 
endişeleri izale edecek mafhiyette olduğunu 
zannetmekteyim. (Bu takririmi Riyasete sunu
yorum. Lütfen kabulünü arz ve istirham ede
rim. 

BAŞKAN — »ayın Kılıç 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) --- Muhterem 

arkadaşlar, pek "değerli ısınıl' arkadaşım Eşref 
Ayhan Bey, sözcü olarak izah buyurdular. Muh
terem İçişleri Bakanımız da maddeyi vazıh gör
mek suretiyle izahlarda bülunmıuşlar ise de 
bendeniz şahsan tatmin olamadım..- Onun için 
huzurunuzu işigal etmiş bulunuyorum. 

Evvelâ sözcü ark adaşımızın mütalâalarm-
dan başlıyayım. 

Bölüm 4, yasaklar kısmında 12 nci madde
nin «on fıkrası şöyle diyor: «4 ncü maddedeki 
yerlerin kararlaştırılmasında gidiş - -gelişi, gü
venliği bozmıyacak ve pazarların kurulması
na engel olmıyacak surette toplantıların gene! 
olarak yapıldığı, varsa elektrik tesisatı olan 
yerler tercih edilir.»' demektedir. Yani bir ya
sağı bir serbestiyle kıyaslıyor. Buna bende
niz pek nüfuz edemedim. Farzı muhal izahları 
doğru olsa bile, «toplantıların genel olarak ya-
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pıldığı yerden» muradı; acaba toplantıların 
mutadolarak yapıMığı yer mi? Toplantıların 
yapılacağı yeri tercih eden idare âmiri, burayı 
toplantı yeri olarak tâyin edecek midir? Ya
ni maksadı bu mudur? Bunu izah buyurmuyor. 

Bir de, seçim zamanında serbesttir diye 
Muhterem Bakan da ifade buyurdular. (Seçim1 

zamanında (hâkim teminatı ile yapılıyor. Hâ
kim teminatı ile toplantılar yapılıyor ve yer 
tâyin ediliyor. Burada 'bu yok. Sadece bu salâ-
Ih'iyet idare âmirine veriliyor. İdare âmiri, bu
rada «genel olarak toplantıların yapıldığı yer» 
ibaresiyle ifade edilen hususu tatbik etmek 
için seçim zamanında hâkimin tâyin ettiği ye
ri ıgöstermiyecek "mi ? 

Muhterem Bakanımız, şehir ve kasabalarda 
hangi meydan ve açık yerlerde toplantı yapıla
cağım kaymakam ve valiler tâyin edecektir, 
bu itibarla kasaba ve şehir tabirinden bu yer
lerin belediye hudutları içinde olacağı anlaşı
lıyor, falanca dağ başında, veya belediye 'hu
dudu dışında şu kadar uzakta bir yer olacak 
diye tefrik yapılamaz, buyurdular. 

Bendeniz tamamen Suphi Batur ve Mehmet 
Ünaldı 'arkadaşlarımın fikirlerine iştirak edi
yorum. Çok kötü baltbik örneklerini veren ida
re âmirlerini', hattâ hâkimlerimizi gördük. Ke
leme teksir aleti dendi. -O hâkim de hukuktan 
mezun Mi. Bugün biz iktidarda oluruz, yarın 
muhalefette oluruz. Hiç olmazsa kaymakam ve 
valiye bu salâhiyeti vermiyelim; öteden beri 
alıştığımız gibi, idare heyetlerine verelim. Ya
ni kaza idare heyeti, vilâyet idare heyeti eni
ne boyuna düşünüp, şurada yapmalı, burada 
yapmamalı diye bunu, bir müzakere mevzuu 
yapmalıdır. Bendenizin kanaati budur. Bu e/ok 
zaruridir. 

Muhterem Dahiliye Vekilimiz bu hususta, sa
rih olarak cevap veremediler. Politik bir cevapla 
yetindiler. Kimin hakkı zayi oluyorsa, o itiraz 
eder buyurdular. İdare heyeti ka ran yok, bir 
kaymakam »karar vermiş. Yarın bir idare heyeti 
karar verirse, vilâyet idare heyetinin kararına 
itiraz mümkündür. Vilâyet idare heyetinin çı
kardıkları kararların Devlet Şûrasına gitmesi 
de mümkündür. Yani, müzakerelerin vuzuh <kes-
betmesi şarttır. Bu itibarla maddenin komisyo
na iadesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Buyurun S i m Atalay. 

— 56 — 
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8 IRKI A T AL AY (Kare) — Muhterem ar- I 

kadaşlarım, dördüncü maddenin son fıkrasında
ki hüküm üzerinde kısaca mâruzâtta 'bulunaca
ğım. 

Millet Meclisi metnine göre önceden tesbit 
ve ilân edilen yollar üzerinde değiştirme aynı 
şekilde ilân edilecek. Bunda mahzur olduğu 
aşikâr. Toplantı ve gösteride bulunmak istiyc-
ne karşı idare daima teşebbüste bulunabilecek 
ve yolları değiştirebilecek. Bu mahzurludur. 
Ama, bizim Anayasa, Komisyonunun kabul et
tiği değiştirmenin ancak 15 gün sonra muteber 
olması keyfiyeti de o nisbette idarenin karşısın
da, toplantı ve gösteri yürüyüşü müracaatında 
bulunanı onlbeş gün taciz edecek ve her suretle 
suiistimal edilecek bir mehil tanımış olmakta
dır. İdarenin nasıl dilediği şekilde değiştirme 
'keyfiyeti mahzurlu ilse, idare toplantı ve göste
ri için mutlak mahzur vardır diye güvenlik ba
kımından ben yeri değiştiriyorum dedikten 15 
gün sonra bu hükmün muteber olması halinde 
de onbeş gün içinde dilediği şekilde taciz etmek I 
imkânı vardır. Bu sebeple orta yolu bulmak 
mecburiyetindeyiz. Değişiklik 48 saat sonra mu- j 
leb er olmalıdır. Maksadım bir taraftan, toplantı 
ve -gösteri yürüyüşü yapmak istiyeniıı bu tale
binden sonra bunu bu haktan mahrum etmek 
için yapılacak bir teşebbüsü önlemek ve öbür 
taraftan değiştirmek lüzumlu görülüyorsa 48 
saat sonra muteber olmak üzere vatandaşa bir 
halk verilmelidir. Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin ne kadar faydalı değilse, 'bizim Karma Ko
misyonun metni de o nisbette faydalı değildir. 
Değişiklikler, 48 saat sonra muteber olmalıdır. ! 
Bunun için bir takrir veriyorum. Böylece iki
sinin arasında, doğru ve orta yolu bulabiliriz, j 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, maddenin 
komisyona iadesi hakkında iki takrir vardır. 
Bunları okuttuktan sonra, müzakereye devam 
zarureti vardır. Binaenaleyh, evvelâ bunları 
okutup komisyonun mütalâasını alacağım. 

Senato Başkanlığına 
4 ncü maddenin komisyona iadesini arz ve 

teklif ederim. 
Konya 

Muhittin Kılıç 

C. Senatosu Başkanlığına 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun j 
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4 ncü maddesi kâfi sarahat taşımamaktadır. 
Konuşmaların ışığı altında yeniden düzenlenmek 
üzere komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Afyon KaraMsar 
i )r. R'asihı. Haneıoğlu 

BAŞKAN — Eğer komisyon iştirak ederse 
bu maddeyi Tüzük gereğince iadeye mecburuz; 
iştirak etmediği takdirde müzakereye devam 
edilir. 

KOMtiSYON SÖZCÜSÜ MŞRFF AYHAN 
(Ordu) — Bir iki kelime ile izah etmeme müsa
adenizi rica ederim. 

I * AŞK AN — Buyu run. 
KOMİSYON SÖZOÜSÜ UŞREF AYHAN 

(Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, konuşan ar
kadaşlar bu maddenin değiştirilmesini istediler. 
Bu noktalar üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Kfendim, madde bugünkü sekiyle ihtiyaç
ları karşılayacak durumdadır. Sadece kanun 
tekniği bakımından, tvdvin bakımından muhte
rem sınıf arkadaşım Muhittin 'Kılıe'ın, 12 nci 
maddenin son fıkrasına temas eden beyanına 
komisyon olarak katılıyoruz. Bu son fıkra, 4 
ncü maddenin şümulü içinde de derpiş edilebi
lir. 

Bu kanun bu sekiyle de ihtiyaçları karşılı-
yabilir. Fakat arkadaşımız bir takrir verirlerse, 
bunu buradan alıp 4 ncü maddenin şümulü için
de derpiş etmek kanun tekniği bakımından da 
ha doğru olabilir. 

BAŞKAN — Maddenin komisyona iadesi 
hakkındaki, takrirlerden bir tanesini tekrar oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

(Afyon Karahisar Üyesi i\ asi m Haneıoğlu'-
uuıı önergesi tekrar okundu.) 

BA Ş K A N — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde, verilen takrirlerle birlikte komisyo
na iade edilecektir. 

İstisnalar 
MADDE 5. — Siyasi partiler, dernekler, şir

ketler, sendikalar ve sair tüzel kişiliğe haiz te
şekküllerin kanunlarına ve kendi tüzüklerine 
göre yapacakları kapalı yer toplantıları ile; 
örf ve âdete göre yapılacak karşılama ve uğur
lamalar; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve-> Bakan
ların Devlet ve Hükümet işleri hakkında ko-
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yılışmaları. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin halkla yapacakları görüşmeler; düğün, 
'balo, eğlence ve cenaze töreni gibi toplantılar; 
pazar ve panayır yerlerinde ticari ve ekonomik 
maksatlarla yapılan toplantılar; resmî teşek
küller tarafından yapılan toplantılar ile millî 
bayram şenlikleri; ilmî konferanslar ve »spor 
faaliyetleri için yapılan toplantılar bu kanun 
hükümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. : 

SİRKİ ATALAY (Kara) — Beşinci madde : 
(•ok çeşitli, ihtilâflara yol açacak şekilde tedvin i 
edilmiş bulunmaktadır. Millet Meclisi metnin
de nelerin istisna edileceği açıklanmış, 'bilâha
re Devlet ve Hükümet Başkanlarının toplantı 
ve konuşmalarının istisnalar arasında sayıldığı 
belirtilmiştir. Bizim Karma Komisyon ise; bu
nu üçe ayırmış, dernek ve şirketlerin yapacak
ları toplantılar demiş, bilâhare orta yere Cum- ; 
hurbaşkarn, 'Başbakan ve Bakanların Devlet ve 
'Hükümet işleri hakkında konuşmaları demiş ve , 
peşi sıra spor faaliyetleri ile ticari ve iktisa
di toplantılar derpiş edilmiştir. 

Bir defa maddede teknik hata vardır. Mad
denin tertip tarzı yanlıştır. Eğer, « . . . düğün, ; 
eğlence ve cenaze töreni . . .» gibi nelerin is- , 
tisna edileceği şeklinde teferruata girilirse, için- .; 
den çıkılmaz vaziyetler meydana gelir. Meselâ, 
«düğün» denmiş. Sünnet düğünü de düğünden 
sayılacak mıdır, sayılmıyacak mıdır'?.. Güreş, ; 
spordan sayılacak mıdır, sayılmıyacak mıdır? 
Bunun gibi «pazar veya panayır yerlerinde ti
cari maksatlarla yapılan toplantılar» denilmek
tedir. Meselâ İzmir Ticaret Odasında yapılacak ':_ 
olan bir toplantı, ticari ve ekonomik maksatlar- . 
Ja yapılan toplantı olarak sayılacak mı sayılmı
yacak m i l Bunun gibi hususlar ihtilâflara yol ; 
açar. Teferruata girdiniz mi, tutup da, yok dü-
ğünmüş, yok. filânmış, falanmış, şeklinde ibare- : 
ler kullandınız mı, bunun içinden çıkmaya im
kân olmaz. Bu sebeple, Komisyondan, şöyle • 
bir tertip tarzına iştirakini, bilhassa istiyece- \ 
ğim. 

Teklifim dört kısmı ihtiva'etmektedir: 
A) Siyasi partiler, dernekler, şirketler, »sen

dikalar ve sair tüzel kişiliği haiz teşekküllerin , 
kanunlarına ve kentli tüzüklerine göre yapacak- • 
lan kapalı yer toplantıları, 
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B) Kanun, örf ve âdete göre yapılacak top

lantı, merasim, şenlik, karşılama ve uğurlama
lar, 

C) Spor faaliyetleri ile, ilmî ticari ve eko
nomik maksatlarla yapılan toplantılar, 

D) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanla
rın Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki top
lantı ve konuşmaları ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin halkla yapacağı konuşmalar, 
*bu kanun hükümlerine tabi değildir. Bütün hu
susları. ve diğer ihtimalleri şu tedbirlerle göz 
(inimde tutmak zarureti vardır. «Düğün ve ce
naze» dediğimiz gibi, uğurlama ve karşılamala
rı derpiş ettiğimiz »aman, 'bunlar hayatın ve 
1 ''sadüfleıin getirdiği hususlardır, karşılanmaz. 
O zaman idare; bunlar istisnaya 'dâhil değildir 
diye önlemeye çalışır. Diğer taraftan bunu ya
panlar da, «hayır istisnaya -dâhildir» diyecek 
ve bu suretle iş ihtilâfa düşecektir. Bu suretle bu 
hürriyet de daimî 'surette bir çekişme sahası teş
kil edecektir. Merasimler dediğimiz zaman hepsini 
içine alacaktır, bunları teker teker saymaya ih
tiyaç yoktur. Çünkü, teker teker saymaya baş
ladığımız zaman listeyi daha çok uzatmak ieab-
edecektir. Bunun prensiplerini alırsak daha iyi, 
isabetli ve daha mâkul hareket etmiş oluruz ka
naatindeyim. Bu 'bakımdan maddenin yeni baş
tan tedvini için komisyona havalesini rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim; 

ben, arkadaşımın biraz evvel temas ettiği husus
lara temas edecektim. Arkadaşımın, 'bahsettiği hu
suslara iştirak ediyorum. Bu bakımdan söz almak 
tan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oağiayangil. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANG-ÎD (Bursa) 

Muhteremi arkadaşlarını; bu an a dd eti e iki mü
him nokta dikkati çekmektedir. 

Birisi, sayın Atalay'm da işaret ettiği gibi, 
Millet Meclisinin kabul ettiği maddede yapılan 
değişikliğin mühim bir noktayi ihlâl ettiği ka
naatindeyim. 

Eğer yanlış anlamıyorsam, Millet Meclisi
nin kabul ettiği maddede deniyor ki, «örf ve 
atlete göre yapılacak karşılama ve uğurlama
lar. düğün, 'balo, eğlence ve cenaze töreni gi
bi toplantılar.. Örf ve âdete göre yapılacağı 
şıkkı, eğer, sadece, karşı! aınıa. ve uğurlamalara 
ait diye almıyorsa, mesele yok. Ama her han-
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gi bir düğünün, örf ve âdet 'haricine çıkmaya
cak hissini vermek için, «örf ve âdete göre» tâ-
;biri düğün, (balo, eğlence ve cenaze törenlerine 
de sirayet ediyorsa, o takdirde Senatonun de
ğiştirdiği metin açıkta (kalıyor. Şöyle 'ki; örf 
ve âdete göre karşılama, uğurlama denerek ke
siliyor, araya mebus ve diğer teşriî kuvvete 
mensup toplantılar giriyor ve ondan sonra dü
ğün geliyor. Düğün, balo, eğlence ve cenaze 
törenlerinin örf ve âdete göre yapılması şart 
değil; düğünü herkes istediği şekilde yapabi
lir şeklinde bir mâna ve manzara arz etmekte
dir. Sayan Atalay işaret etti; sünnet düğünü 
dâhil değil, diyor. Başka şeyler de dâhil değil. 
Meselâ evlerde yapılacak eğlenceler dâhil de
ğil diyor. Böyle ilân verilerek; « 6 - 8 arasında 
eğlence tertJbettik, ark&daşlaran teşrifleri» di
ye bir eğlence tterti'bedildiğini ben bilmiyorum. 
Ama, «Merhum babamın ruhuna anevlûd okuta
cağım, arzu edenler gelebilir» diye bir ilân ve
rilebilir. Ama bu hükme göre yapamazsınız, 
bu kanuna göre eğlence yapmanın nerede ve ne 
şekilde olacağını anlamak güçtür. 

Sonra diyor «M; ıbu 'kabîl toplantılar bu ka
nun haricindedir. Ama tou kanunun içinde öy
le İbir madde vardır ki; onu da burada müta
lâa etmek gerekir. 13 ncü maddenin (b) ben
dinde deniliyor ki : «Ateşli silâhlar veya patla
yıcı maddeler veya her türlü kesici, delici veya 
taş, sopa, demir ve lâstik çubuklar gilhi Ibereleyici 
araçlar, veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ec
zalar veya diğer her türlü zehirler veya boğu
cu, kör edici gazları hâmil olarak yapılan top
lantılar dağıtılır.» Bu kanun hükmünden !bu 
istisnalar çıkarılınca, acaba, o toplantılar bu 
hadler içinde de yapılabilir demek midir; bu 
kanun hükümlerine tâbi değilse? O itibarla, 
ben, bir önerge vermek ihtiyacını duymadım. 
Şuna kaani olaraik iki, komisyon maddeyi nasıl 
olsa geri alacaktır. Maddeyi şu mâruzâtım dâ
hilinde tedvin ederken, «13 ncü maddenin (b) 
bendi mahfuz olmak kaydiyle 'bu kanunun hü
kümleri haricindedir» demek, zannederim, da
ha isabetli bir yol olacaktır. Mâruzatı/m bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Battır. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞJRfiF 

AYHAN (Ordu Milletvekili) — Maddeyi geri 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay arkadaşımızın 
takriri ile beraber maddeyi encüm'en geri alıyor. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 

Saklı hükümle*' 
MADDE 6. — Seçim zamanlarında yapıla-

caik propaganda toplantıları ile ilgili kanun hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde Ihalkkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 2 

Toplantı ve usul şartları 
Beyanname verilmesi 

MADDE 7. — Toplantının yapılmasından en 
az 48 saat önce toplantının yapılacağı yerin en 
büyük mülkiye amirliğine çalışma saatleri için
de medenî haklarını kullanma yetkisini haiz 
olan tertip heyetinden en az üç kişi tarafından 
imzalı bir beyanname verilir. 

Bu beyannameyi imza edenlerden en az üt;, 
kişinin toplantının yapılacağı yerde ikametgâhı 
bulunması şarttır. 

Bu beyannamede : 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat; 
b) Toplantının yapılmasındaki maksat; 
c) Bu toplantıyı hazırlıyan tertip heyeti 

üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları göste
rilir. 

Bu beyanname karşılığında ilmühaber veril
mesi mecburidir. 

Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği ta
rafından kabul edilmez veya karşılığında ilmü
haber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tesbit 
edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde noter 
vasıtasiyle ihbar yapılır; ihbar saati, beyanna
me verilme saatidir. Noter bulunmıyan yerlerde 
tutanak yeter sayılar. 

İlmühaberde veya tutanakta beyannamenin 
verildiği gün ve saat gösterilir. 

Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yap
mak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından 
beyanname verilmiş ise, ilk verilen beyanname 
muteber sayılır. Sonra beyanname verenlere 
keyfiyet hemen yazıyla bildirilir. 

... - .r.ıg&uasm 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. M. Meclisi metni tadil edilmiş olduğu için 
maddeyi açık oylarınıza arz ediyorum. 

Oy toplama muamelesi yapılırken diğer mad
denin tetkikine geçeceğiz. 

idare heyeti teşkili ve görevleri 
MADDE 8. — Tertip heyeti, toplantıdan 

önce kendi arasından veya dışardan en az üç 
kişilik bir idare heyeti teşkil eder ve Hükümet 
komiserine bildirir. Bu heyet, toplantının sükûn 
ve düzenini, beyannamede yazılı maksat dışına 
çıkılmamasını sağlar; bu maksatla gerekli ted
birleri alır. 

İdare heyeti üyelerinden en az birinin top
lantının yapıldığı yerde ikametgâh sahibi olması 
şarttır. 

idare heyeti veya tertip heyeti üyelerinden 
en az üçü toplantı yerinde bulunmadıkça top
lantı yapılması yasaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Aydıner. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
Seç. Üye) — Muhterem arkadaşlar, bu madde, 
maksadı tecavüz eden bir tağşişe müteveccih va
ziyetleri önlemek için hükümler koyduğu için 
çok mühimdir. Fakat bence noksandır. Noksan
lığı da şudur : En hâlis emellerle bir yürüyüş 
tertibettiniz. Bir Hükümet komiseri, bir idare 
heyeti var... Yürüyüş başladı. Etraftan fena 
maksatlılar katıldı. Bunlar, işi tağşiş etmek 
ve hakiki maksadı bertaraf etmek için, işi çığı
rından çıkarmak ister. Bunun için bu maddede 
idare heyetinin beyannamede yazılı maksadı 
tecavüz etmeyi önlemek için kendi elinde olan, 
yapması mümkün olan işlerle yapması mümkün 
olmıyan işler vardır. Birkaç tane suiniyet sahibi 
kimse, işi çığrmdan çıkarmak isterse buna kar
sı idare heyeti, zabıta memuru olarak karşı ko
yamaz. İdare heyeti zabıta memuru değildir; çı
kın ordan diyemez. İdare heyetinin yapacağı 
işler de olabilir, meselâ güzel olarak buradan 
çekilin tarzında ikazlarda bulunabilir; ama fiilî 
tedbirler kullanamaz, bunlar zabıtanın yapa
cağı işlerdir. Nihayet idare heyeti zabıtanın 3rar-
dımmı istiyebilmeli, hattâ zabıtanın yardımını is
temiş olmasına rağmen maksadı tecavüz edecek 
vaziyetler oluyorsa idare heyeti Hükümet komi
serinden toplantının dağıtılmasını istemelidir. 
İdare Heyetine zabıta vazifesini vermek doğru 
olmasa gerektir. Onun için bu maddenin tadili-
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ni rica ediyorum. Bunun için de bir tadil öner
gesi takdim ediyorum, kabulünü istirham ede
rim. 

Tadilini teklif ettiğim hususlar şunlardır : 
Burada deniyor ki ; «bu heyet, toplantının sü
kûn ve düzenini, beyannamede yazılı maksat 
dışına çıkılmamasını sağlar; bu maksatla gerek
li tedbirleri alır.» Bir kere bu ibarede zaaf var
dır, halel vardır. Hem maksat dışına çıkılmama
sını ister, hem de bunun teminini idare heyetin
den ister, idare heyeti bunu nasıl temin edecek? 
Bunu temin için maddeye, teklif ibarelerin ilâ
vesi lâzımdır. Vaktinizi almamak için, sadece 
ilâve edilecek ibareleri ifade edeyim : «Ve ica
bında zabıtanın yardımını istiyerek...» idare he
yeti icabında zabıtanın yardımını istiyecek. Za
bıta müdahale etti. Fakat maksat hâsıl olmadı. 
O zaman ne olacak? O vakit idare heyeti, top
lantının dağıtılmasını Hükümet komserinden 
ister. Bunun için de şöyle bir ilâve lâzım : 
«Zabıtanın yardımı ile maksadı sağlıyamadığı 
takdirde toplantının dağıtılmasını Hükümet 
komserinden ister.». Bu ilâveleri yaparsak an
cak maksadı temin ederiz. Yoksa idare heyetine 
zabıta vazifesi vermek maksadı temin etmez. 
Çok vakit asıl maksadı temin için, halisane baş-
lıyaıı işlerin, haricî müdahalelerle çığırından 
çıkarıldığı vakidir. işte bunları önlemek için 
teklifimin kabulünü rica ediyorum. Teklifimi 
Riyasete takdim ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde başka söz is
tiyen?... Buyurun Komisyon. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
Ayhan (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, 8 nci 
madde gayet sarihtir. Sayın Hidayet Aydıner 
arkadaşımızın endişelerinin yeri yoktur. Çünkü 
idare heyetine orada zabıta vazifesi verilmemiş
tir. İdare heyeti, bir toplantının maksadına uy
gun bir şekilde düzenlenmesi ve âmme intizamı
nı sağlamak için gereken tedbirleri alacaktır. 
Bunlar nihayet idari tedbirlerdir. Onların aldı
ğı tedbirler bakımından kifayetli veya değil, 
kendilerine her hangi bir müeyyide tatbik edil
memektedir. Kamu düzeni bakımından mühim 
olan, Anayasanın 28 nci maddesinin birinci fık
rasının temin ettiği halleri tarsin etmektir. Bu
nu temin edebilmek için de idare heyetinin yar
dımına Hükümet komseri ve zabıta muhtaçtır. 
Bu nereye kadar gidecek? Bir noktaya kadar gi
decektir. O noktaya kadar o toplantının nizam 

— 59 — 
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içinde ve maksatla uygun bir şekilde» teminini 
sağlamak için elinden selen idari tasarruflarda 
bulunacaktır. Elinde başka türlü müeyyide ve 
kullanacağı bir kuvvet yoktur. Düzeni temin 
edemiyeeeğini Hükümet komserme anlattığı za
man, Hükümet komseri zabıtaya gereken emri 
verecek've o halde toplantı dağıtılacaktır. 9 
neu maddenin son fıkrasında Hidayet Aydıner 
arkadaşımızın endişelerine cevap verilmektedir. 
9 neu maddenin son fıkrasında aynen şöyle de
nilmektedir : «Hükümet komseri, 8 nci madde
de yazılı tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısiy-
le, hâdiselerin toplantının devamını imkânsız 
kılacak ve genel sükûn ve il üzeni bozacak saldı
rılı bir şekil alması halinde toplantıyı dağıtma 
ya yetkilidir.» '-Buradan da anlaşılacağı üzere, 8 
nci maddedeki tedbirler kâfi gelmediği zaman, 
toplantı âmme intizamı bakımından tehlikeli bir 
şekle geldiği zaman, 9 neu maddenin son fıkra
sındaki yetkileri Hükümet komseri kullanacak
tır. Onun için idare heyetine her hangi bir me
suliyet vermemektedir. Biz Karma Komisyon 
olarak maddenin aynen muhafazasına tarafta
rız. Arzı malûmat ederim. 

HİDAYET AV DİNER (0. Başkanınca S. ü.) 
— Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN —.Buyurun efendini. 
HİDAYET AYDINKİİ (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) —Efendim, muhterem arkadaşımız bu
yurdular ki, «biz idare heyetine böyle bir mü
kellefiyet tahmil etmiyoruz.» Bendeniz de aynı 
kanaatteyim; ama. en nezih fikirlerle tertip et
tiğiniz bu toplantıyı nezabat ve usule uygun bir 
tarzda yürütmek istersiniz, fakat buna karşı ha
riçten bir kısım tesirler, meselâ komünistler ara 
ya girerler işi sabote etmek isterler. O zaman ne 
olacak? Bu halde yapılacak olan şey, idare he
yetinin zabıtanın yardımını istemesidir. Zabıta
nın bu gibi halleri önlemek için kendiliğinden 
harekete geçmesi doğru olmaz. Onun için arz edi
yorum ki, vaziyeti tefrik etsinler. Zaten bu top
lantılara çığırından çıkaracak sabotajcılar ola
caktır. İştirakçiler âsilâne hareket ediyorlar, fa
kat ortada işi sabote eden kimseler vardır. Bu 
madde tadil edilmedikçe hiçbir nezih toplantı 
ve hiçbir uygun toplan!ı çığırından çıkarılma 
tehlikesinden kurtıılanııyaeaktır. Söyledikleri 
husus derde deva değildir. Onun için bu sabo
tajcıları ortadan kaldırmak ve maksadı temin 

etmek için salâhiyeti hakiki merciine vermek 
lâzımdır. 

•KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ UŞREF 
AYHAN (Ordu) Efendim, bu maddeden esa
sen bu husus anJaşılnrtiktadır. Böyle 'bir toplan
tıyı sabote etmek istiyenler, içeriden de olabi
lir, dışarıdan da olabilir. İdare Heyeti böyle 
bir ahvalde, toplantıyı salbote etmek 'ist iyen şa
hısları zabıtaya gösterecektir. Bu şahısların ya
kalanmasına yardım edecektir. Toplantının de
vamını sağlıyacaktır. Eğer, ibıı kifayet etmezse 
o zaman 9 neu maddedeki durum hâsıl olacaktır 
ve toplantı dağıtılacaktır. Bu itibarla İdare He
yetinin sadece yardımcılık vasfı vardır. İdare He
yeti üyelerinin tatbik edebilecekleri 'her kangi 
ibir müeyyide 'yoktur. İdare Heyeti, zaibıta va
zifesi görmiyecektir. 

BAŞKAN Sayın Muhittin KıOıç arkada
şımızın bu maddeyle ilgili bir takriri vardır. 
(>kuyacağız : 

Senato Başkanlığına 
12 nci ıırti'dılenin son fıkrasının 4 ucü mad

dede derpişi Ivomisyon Sözcülsü tarafından da 
ifade ve kabul edildiğine göre, bu [maddenin 
4 neü maddenin kabulünden somla, müzakere 
sini arz ve teklif ederim. 

Konya, 
Muhittin Kılıç 

BAŞKAN Komisyon Sözcüsü, ne ıbuyu-
ruy onsunuz t* 

KAKMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ UŞRtik 
AYHAN (Ordu) İştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN Maddenin müzakeresini 4 ncü 
madde geldiği, zaman yapacağız. 

Hükümet Komiseri ve yetkileri 
MADDM 9. hhı büyük mülkiye âmiri, top

lantıda İvazır bulunmak üzere hâkim sınıfmda/n 
sayılanlar ve adliye memurlariyle jandarma dâ
hil askerî şallı ıslar dışından 'bir memuru Hükü
met komiseri tâyin eder. 'Hükümet komiseri 
toplantı yerinde kendi seçeceği bir Trwhal.de bu
lunur. 

Hükümet komiseri, S nci maddede yazılı 
tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısiyilc, hâdi-
se'l-erin toplantının devamını imkânsız kılacak 
ve genel sükûn ve düzeni bozacak fiille veya 
sözle saldırılı bir şekil alması Valinde toplan
tıyı dağıtmaya yetkillidir. 

60 
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KAKMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ .HŞKRF I 

AYHAN (Ordu) - - 8 nei madde oya konmadı. 
HALKAN -• 4 neü maddenin gelmesine ta

likan ^müzakeresi kesildi.. 
KAKMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ UŞRUK 

AYHAN (Onlu) 12 nei madde.... 
I i AS KAN - 12 nei madde henüz gelmedi. 
M T l ! İTTİN KILIÇ (Konya) Bendenizin 

önergesi 12 nei 'maddeye aittir. . 
BAŞKAN 12 nei maddenin 4 neü mad

deye atıf yapması dolayısiyle bıraktık. S nei 
maddeyi oya suru uyacağım. j 

Şimdi 9 ucu madde üzerindi1 söz isi iyen var 
im? 

OKLİL OKYdlKRİOÖLV (İs tanbul) Muh-
Iereni arkadaşlar , i) nen maddede, en 'büyük 
mülkiye âmirinin bir memuru Hükümet komi
seri olarak tâyin edeceğinden bahseder. Bura
da askeri .şahıslar a ad-alet mensuplarının istis
na edildiği kastec i lmiş t i r ; ama maddenin tan
zim şekli bu hususta tereddüt uyandıracak' ma
hiyettedir. O itib; rla maddenin şu şekilde dü
zeltilmesini bendeniz tekl if edeceğim : 

«Un büyük mülkiyi1 âmiri toplant ıda hazır 
bulunmak üzere, adalet nıensuplariyle. askeri 
şahısla!' dışında, bir memuru ''Hüküm re t komise
ri. 'tâyin eder» tarzında tanzim edilecek olursa, 
or tadaki tereddüt zail olur. 

Maddenin bugünkü şekli, hâkim sınıfına dâ
hil olanların Hükümet Komiseri tâyin edilme
sine ceyaz yerecek şekilde kaleme alınmış oldu
ğu hissini vermektedir . Bu itibarla bir tadil 
takrir i takdim ediyorum. ka'bulünü ist irham 
ederim. 

'BAŞKAN Madde hakkında başka söz is-
ti.ven ? Buyurun Sırrı Atailay. 

SIRRI ATALAY (Kars) Mend im; t) nen 
maddede, en büyük mülkiye âmiri, toplantıda 
hazır 'bulunmak üzere, falan falan şahıslardan 
olmamak şart iyle bir memuru tâyin eder, deni
yor. 

Şimdi sormak is ter im; kendisi niçin bııluıı-
nııyabilir veya bulunmasın? Mülkiye âmiri , 
falan falanları bulundurur , şeklinde olursa ken
disi bulunnııyacak demekti r . Halbuki, en bü
yük mülk iye âmiri bulunacağı gibi, falan fa
lanların dışında kalanlardan bir nıeımıru Hü
kümet komiseri tâyin edebilir. 

Bir de, Hükümet komiseri, toplantı yerinde 
kendi seçeceği bir mahalde 'bulunur denilmek-
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tedir. B u n a lüzum yoktur . "Kanun tedvin 'edi
lirken 'böyle fuzuli kelimeleri koyrmıyalını. 
Toplantı , kendinin tâyin edeceği yerde yapı
lır. Elbet te ki İçendi de tâyin edeceği yerde 
bulunur; 

Millet Meclisinin maddesi aynen a l ınmışt ı r ; 
ama 'bizim Karma Komisyon vsorı f ıkrada «fiil 
ve söz»1 kelimelerini eklemiştir. «Sözle saldırı» 
tabirini koyduğunuz zaman çok büyük ihtilâf
lara yol acar. 'Bir toplant ıda konuşma sırasın
da, elbette ki, çeşitli tenkidler olacakt ır . Hü
kümet komiseri, sözle sakl ın vardır diye 'der
hal müdahale edebilir. Böylelikle de toplant ı 
hürriyeti or tadan kaldırılmış o lur ; ihtilâflara 
yol açar. Meselâ, toplantı devanı ediyor. Hü
kümet komiseri, «-sözle saldırı oldu» der, top
lantıyı -dağıtabilir. Sözle saldırının hududu 
nedir? Hükümet komiseri tâyin ettiğiniz kim
se t ah r i r a t kâtibi , y alim t Hükümet tabiin ola
bilir. Toplantı sırasında söylenen .sözlerin bir 
tecavüz olup olma'dığını kolaylıkla t a k d i r ede
mez. Biz -geçen devir içerisinde, öyle olaylar
la karşılaştık ki, ben şahsan : «(Hükümet bece
riksiz bir (mirasyedi gibi memleketi ida re edi
yor.» dedim; lirana karş ı l ık H ü k ü m e t komiseri. 
emniyet komiseri, «Hükümete kumarbaz dedi, 
şöyle dedi, böyle dedi.» gibi, zabı t lar tu tmuş
tur. Sözlerimin içindeki «mirasyedi»1 tâbirini1 

anladığı şekilde tavsif ediyor ve Hükümete /ha
karet olarak görüyor, .sayıyor. 

Şimdi, burada, sözle saldırı dendiği zaman, 
Hükümet komiseri, her ha lükârda toplantıyı 
dağı tmak hakkını ele alınış olacak. Buna ko
misyonun hakkı yoktur . Çünkü, sözle saldırı 
şeklinde hakaret i , şerci' ve haysiyete -dolaman 
sözü, herkesin başka mânada alacağı sözü, na-
kise iras eden sözü, burada en büyük mülkiye 
âmirinin tâyin edeceği bir memur t a k d i r ede
cek ve İra, b ü y ü k .münakaşalara yol açacakt ı r . 
Sadece '.Millet "Meclisi komisyonunun ilâ've et t i 
ği bu kelime büyük ihtilâflara yol açacaktır . 
Komisyonun yaptığı ilâvelerin mutlak sure t te 
çıkarılmasını ve bunun için de maddeyi 'komis
yonun geri .almasını arz ve teklif edeceğim. 
Bir de önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN - S a y ı n Alparslan. 
PEHMİ ALPAiKSLAN (Artvin) Muhte

rem arkadaşlarımı, 9 neıı maddede en büyük 
mülkiye âmiri tâbiri kullanılmıştır. Bu toplan-
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ti nahiyede yapılırsa oranın en büyük mülki
ye âmiri nahiye müdürüdür. Kazada, (kayma
kam ve vilâyette validir. 

Şimdi, en büyük ımüîkiye âmiri1 tabiriyle 
aeaba 'hangisini kastediyoruz1? Vilâyetler ida
resi Kanununa 'göre vilâyetin asıl sorumlusu 
validir. Nalhiyede veya ıköyde bir toplantı ya
pılırken bu husustaki hakkını doğrudan doğ
ruya vali mi kullanacaktır, kaymakam mı kul
lanacaktır? Yoksa daha aşağıda nahiye mü
dürü mü bulunacaktır? 'Bu mesele 'bâzı tered
dütleri mucibölabilir. Komisyonun 'bu mevzuu 
tasrih etmesini, 'eğer en büyük ımülkiye âmirin
den maksat, mahallin en büyük mülkiye âmiri 
ise, oraya bir «mahallî» kelimesinin konması 
hususunda tedbir düşünmesini istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, 'Muhittin Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, 9 neu madde, Sırrı Atalay arka
daşımızın da söylediği gibi, 'hakikaten, «sözlü 
saldırı» tâbiri, 'Türk Ceza Kanununa ve diğer 
(kanunlarımıza uygun bir tâbir değil. Türk Ce
za Kanununa .göre, «şahsa 'hakaret» vardır. Ay
rı ayrı maddelerde Hükümete hakaret vardır, 
partilere 'hakaret vardır. Maddesi var bunla
rın. Hepsini saymıyayım vaktinizi almamak 
için yabancı Devlet Udisine (hakaret vardır ve 
saire. 

Bu şeikilde, suçlar tâyin ve tesbit edilmiştir. 
Sırrı Atalay arkadaşımızın dediği gibi ve 

maddenin mûtadından anlaşıldığı üzere, hu
kuk nosyonu almıyan Ikimse oraya gidecek. Hâ
kim sınıfından olmıyaeak, subay sınıfından ol
mıyaeak, jandarma sırnıfından olmıyaeak. Ne 
olacak? 

Arkadaşlar, Gümrük ve 'Tekel bütçesini tet
kik ederken öğrendik, % 12 yüksek tahsil m>e-
zuııu olmıyan 'bir kadro ile çalışmaktadırlar. 
Şu halde böyle bir memur fiille saldırı oldu
ğunu söylüyorsa bunun suçu ve cezası da, ken
dine racidir. Bu şekilde bir iddia ile toplan
tıyı dağıtmaya hakkımız olmamak lâzımdır. Bu 
İtibarla asgari olarak Millet (Meclisinin metni
ni kabul etmemiz iktiza eder. 

ISırrı Atalay ve Fehmi Alparslan arkadaşla
rımızın 'endişelerini yerinde görmüyorum. Çün
kü idare âmiri vekil gönderebildiği yerde asil 
olaraik haydi haydi bulunabilir. Bu itibarla 
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'Millet Meclisi metninin kabulünü arz ve rica 
ediyorum.. Bu hususta bir de takrir takdim 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlarım, Fehmi Alpaslan arkadaşımı
zın bahsettiği gibi, burada, mülkiye âmirini tâ
yin ve tesbit etmek lâzımdır. «Mahallî en büyük 
mülkiye âmiri» tâbirini koymakla, maddeye vu
zuh veririz. Maddeye, «En büyük mülkiye âmiri» 
demek kanunun tedvin maksadına bağdaşmıya-
bilir. Bu bakımdan burada ricamız, ufak bir dü-
zeltişle «Mahallin en büyük mülkiye âmiri» iba
resini koymaktan ibarettir. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?. Yok. 
Takrirlere ve mütalâalara komisyon cevap ver
sin. Buyurun Eşref Ayhan. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım; 
9 neu madde üzerinde tenkidde bulunan muhte
rem arkadaşlarımızı komisyon olarak dinledik. 
Şimdi, kısaca arzı malûmat edeceğim. 

Bir defa; mülkiye âmirinden kasıt şüphesiz, 
beyannameyi hangi mülkiye âmirine vermişse 
odur. Yani, vilâyetse vali, kaza ise kaymakam, 
nahiye ise nahiye müdürüdür. Onun için burada 
maddenin ifadesi maksadı temin etmektedir. Bu 
itibarla bunun üzerinde bir tadile lüzum hisset
miyoruz. 

Bir de, maddede, «fiil veya sözle saldırılı bir 
şekil alması» tâbiri var ki, hakikaten Meclissten 
gelen metinde; «fiil veya sözle» tâbiri yoktur. 
Karma Komisyonda bu madde üzerinde müna
kaşalarda bulunduk. Bir kısım arkadaşlar, Mec
listen gelen metnin aynen kabulünü istediler. 
Terimler ve hukuki anlayış bakımından kifa
yetli olduğunu, binaenaleyh, bununla iktifa et
memiz lâzımgeldiğini beyan ettiler. Fakat, bâzı 
arkadaşlarımız, toplantı öyle bir hal alır ki, 
fiilî her hangi bir şey olmaz, fakat sözle saldırı 
olur, toplantının devamını imkânsız kılacak şe
kilde küfürler olabilir, dediler. Burada tatbik-
çilere kolaylık olması itibariyle, fiille veya sözle 
tâbiri konmuştur. Bu tâbir konmamasına rağ
men, oradaki tatbikçi eğer hakikaten hukuki 
malûmata sahipse, hakikaten bu kanunu tatbika 
ehliyeti varsa, bunu aslında, bu şekilde de anlı-
yabilir. Demin arkadaşlar izah ettiler; hâkim sı-
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mfından ayrı, subay sınıfından ayrı, jandarma I 
sınıfından ayrı olacak. 

Şimdi, hakikaten bir kaza düşünelim; kaç ta
ne hukuki malûmatı olan arkadaş vardır? Bu 
realiteyi göz önüne alarak, biz, kanun vâzıı ola
rak, tatbikatçıya kolaylık olsun, diye fiil veya 
sözle tâbirini koyduk. Bunun üzerinde komisyon 
olarak ısrar etmiyoruz. Umumi Heyeti, bu tâbir 
kalktığı takdirde dahi tatbikatçılar müşkülâta 
uğramaz, derse komisyon olarak buna iştirak 
edeceğiz. Bir mahzur yok. Aslında maddede 
Sırrı Atalay arkadaşımızın endişesine de mahal 
yok. Vuzuh var zaten. Çünkü; «Hâdiseler, top
lantının devamını imkânsız kılacak ve genel sü- I 
kûn ve düzeni bozacak saldırılı bir şekil alması I 
üzerine» diyor. Zaten burada saldırılı bir şekil 
var. Saldırılı şekil nasıl olur? Saldırılı şekil iki 
türlü olur; ya fiilen, ya sözle olur. Onun için 
biz burada komisyonda bu kelimelerin, fiille veya I 
sözle kelimelerinin konulmasını tatbikatçılara 
faydası olur, mülâhazasiyle uygun bulduk. Ko
misyon olarak bu şekilde kabul buyurulmasım I 
rica ediyoruz. I 

BAŞKAN — îneeoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlarım, Komis- I 
yon Sözcüsü «Mahallin en büyük mülkiye âmiri» 
tâbirini koymaya lüzum olmadığını, yani, ma
hallin kelimesinin yazılmasına mahal olmadığını 
belirttiler. Tatbikatçılar kanunlarımızı okuduğu I 
zaman hukuki müşkülâtla karşılaşmaktadırlar. I 
Böyle müşkülâta sokacağımıza, burada bir keli- I 
me ilâve etsek ve maddeye vuzuh versek daha I 
iyi olmaz mı? Muhakkak daha iyi olur. I 

Sonra, «fiilen saldırılı bir şekil alması halin- I 
de» tâbiri Millet Meclisinin sevk ettiği maddede I 
vardı. Sayın Sözcü, «sözle» tâbirinin sonradan I 
ilâve edildiğini söylüyorlar. Sayın arkadaşları- I 
mızın ariz ve amik anlattıkları gibi, bunun talibi- I 
katçılar arasında çok büyük ihtilâflara sebebiyet I 
vereceği aşikâr olduğundan, «sözle» tâbirinin I 
kaldırılmasını ve esasen bu madde karışık bir I 
şekilde yazılmış olduğundan komisyonca geri alı- I 
narak yeniden tedvin edilmesini arz ve teklif I 
ediyorum. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sırrı Atalay. I 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aynı maddede 

ikinci defa huzurunuza çıktığım için özür dilerim. I 
Yalnız 8 nci madde komisyona iade edildiği- | 
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ne göre, 9 ncu maddenin ikinci fıkrasında «8 nci' 
maddede yazılı tedbirlerin kifayet etmemesi do-
layısiyle..» diye başlandığına göre, 8 nci mad
deden 9 nncu maddeye atıf yapılmış bulundu
ğundan üzerinde görüşme olamaz. Binaenaleyh 
beraberce görüşülebilmesi için bu maddenin de 
komisyona iadesine zaruret vardır. (8 nci mad
deyi komisyon geri almadı sesleri) Peki, alma
dığına göre teklifimin üzerinde konuşayım. 

Komisyon sözcüsü gerçi «sözle tecavüz» tâbi
rinin metinde kalmasında ısrar etmediler; ama 
ne diyor ikinci fıkra; 8 nci maddedeki kifayet
ler kâfi gelmediği takdirde yahut tecavüz gü
venliği bozacak bir şekil aldığı takdirde toplan
tıyı dağıtır. Şimdi sözle tecavüz gayet mühim
dir. Sözcünün ısrar etmesiyle bu mühimliğinden 
bir şey kaybetmez. Sözle tecavüzün bir hudu
du yoktur. Çok ağır tenkid eder, toplantıyı 
takibeden memur kendi yaradılış ve kültürüne 
göre bunu değerlendirir. Konuşan ağır bir şe
kilde, meselâ Başvekili tenkid ettiği zaman ko
miser titremeye bağlıyacak. Hükümet Reisinin 
isminden bahsedildi, bu hakaret midir, değil 
midir? Bunu anlamak kolay değildir. Bunun 
nasyonuna, bunun bilgisine göre bir sözle te
cavüz vardır, ama, bu gerçek mânada ise pekâlâ 
ağır ve ciddî bir tenkid olabilir. Ağır ve ciddî 
bir tenkid olunca, bununla sözle saldırı arasın
daki fark anlaşılamadığına göre, sözle saldırı 
hükmünü kabul ettiğimiz takdirde idareye top
lantı hürriyeti aleyhine geniş bir yetki vermiş 
oluruz. Ve bu yetkinin suiistimali bu kanunu 
öldürür. 1955 ve 1956 yılında Toplantı ve gös
teri yürüyüşleri Kanunu zaten bu hükümleri 
ile idareye elâstikî ve hürriyet aleyhine geniş 
yetkiler verdiği içindir ki işliyemedi ve ölü bir 
kanun olarak tahakkuk etti. 

Şimdi bu kanunda ölü bir kanun olarak çı
karılmasını istemiyorsak idareye bu şekilde ge
niş yetki veren hususları kanundan çıkarmamız 
lâzımdır. Komisyon lütfetsinler maddeyi geri 
alsınlar ve bu «sözle saldın» kelimesini çıkarsın
lar. 

BAŞKAN — Bir noktayı tavzih edeceğim. 
8 nci maddeyi müzakere ederken arkadaşları
nızdan biri 12 nci maddeye matuf bir teklif 
gönderdiler ve tehir talebinde bulundular. Mad
delerin verilmesinde ihtilâf olduğu için bunun 
tehiri üzerinde karar alınmış bulunuluyor, Ar-
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ri tâbirinin değiştirilmesi hakkındaki yüksek 
heyetinizin fikrine iştirak etti. 

Ancak; ben bir hususu derpiş etmek iste -
ı i in. Muhterem arkadaşım Sırrı Atalay evvel
ki Cösteri Yürüyüşü Kanunundan bahset
mek suretiyle aynen onun gibi ölü doğmuş bir 
kanunla, karşı karşıya kalmıyalım dediler. Ve 
esbabı mucibe olarak da; Hükümete nâmah-
dut salâhiyetler vermiyelinı; geniş salâhiyet
lerle Hükümeti teçhiz etmiyelim; binaenaleyh. 
biz her hususu burada derpiş ederek; bir ka
nun çıkaralım buyurdular. Fakat öyle zanne
diyorum ki; aynen kabulünü istedikleri Mil
let Meclisi metni ile kendi fikirleri tezat ha
lindedir. Şöyle ki : Millet Meclisi metninde 
«O ene I sulum vo düzeni bozacak saldırılı bir 
şekil alması halinde toplantıyı dağıtmaya yet
ki 1 iclir.» -den m ektedir. 
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kadarlarımdan rica; ediyorum; meselâ î) ucu 
madde üzerinde şimdi altı tane teklif var. Bi
naenaleyh. sırası gel mi yen maddeler üzerinde 
her lıangi 'bir takrir peşinen göndörmesinler ki 
bir karışıklığa düşmiyelim. Bu itibarla 8 nei 
maddeye tekrar avdet edeceğiz. Fakat 0 nen 
madde üzerinde müzakereyi intacetnıek vaziye
ti ildeyiz. 

'Teklifler şudur : İki arkadaşımız «En büyük 
mülkiye âmiri» tâlbirino daha fazla., -vuzuh, ver
mek için «Mahallin en Ibüyük mülkiye âmiri» 
şeklinde düzeltilmesini rica ediyorlar. Bu tek
life şifahen konuşan. Sayın Incioğlu arkadaşım 
katıldıklarını ifade 'buyurdular. 

Ayrıca. Cel.il Cevheri oğlu arkadaşımız birin
ci fıkrada bir değişiklik falebetmektedir. En 
büyük mülkiye âmirinin toplantıda hazır bu
lunmak üzere, adalet mensuplarıyla askerî şa
hıslar dışında bir memur tâyin etmesinin Mu
hittin Kılıç, arkadaşımız Millet Meclisinin 9 ncu 
maddesinin aynen kabulünü teklif etmiştir. 
Sırrı Atalay arkadaşımız metnin tamamen ye
ni şekilde tedvini için teklifte bulunmuşlardır. 
Encümen de nokta i nazarım beyan ederek me
tinde ısrar etmiştir. Vaziyet bu şekildedir. 

SADİK ARTI ı KM AÇ (Yozgat) — Ufak bir 
lavzihte bulunmama müsaade eder misiniz! 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK AIİTUKMAÇ (Yozgat.1) Muhte

rem arkadaşlarını, sözcü arkadaşımız en büyük 
mülkiye âmiri tâbir inin yerinde kalmasında ıs
rar ettiler. Halbuki, tetkik buyurulursa mütaa-
kıp maddelerde ve isabetli olarak mahallin en . 
büyük mülkiye âmiri tâbiri vardır. Meselâ, Jl 
nei madde de 'bu şekilde. Orada da ikinci Fık
rada «Mahallin en büyük mülkiye1 âmiri» tâ
biri vardır. Kanun maddelerinde insicamı, 
ahengi temin etmek için ve demin de arz etti
ğim gibi hükmün vuzuha kavuşturulması için 
«Mahallin en büyük: mülkiye âmiri1» tâbirinnin 
kabul buyurnlmasını istirham ediyorum. Hür- • 
ı netlerimle. 

BAŞKAN -•- Başka söz istiyen yok; o halde 
yüksek reylerinizle hâdiseyi İmli edeceğiz. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) - Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN ••-- Buyurun Sayın Kayalar. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF1 

KAYALAR (Bursa) Muhterem arkadaşla
rım; sözcü arkadaşım en büyük mülkiye âırıi- ; 

Arkadaşlarım; sözcü arkadaşımızın da be
yan ettikleri gibi; saldırılı tâbiri içinde aca
ba sadece fiilen, saldırı mânası mı mündemiç; 
yoksa ayrıca kavlen saldırı mânâsım da mı 
ihtiva, etmektedir diye bütün arkadaşlarımız 
arasında bir tereddüt hâsıl olmuştur. Saldırı 
tâbiri içinde fiilen ve kavlen saldırılı mâna
ları mündemiçtir. Şu. halde arkadaşlar: sal
dırılı tâbiri içinde; Karına Komisyon halin
de toplanmış olan okumuş arkadaşlar dahi 
kavlen mi; lülen mi saldırının mündemiç ol
duğunu tefrik etmekle tereddüt gösterdikle
rine göre; bu toplantıyı idare ile mükellef 
olan zabıta, âmir ve memurlarının ila; tak
dir buyurursunuz ki; aynı tereddüdü göste
recekleri muhakkaktır. Şu halde hiç 'olmazsa 
maddede «söz ve fiilen saldırı» tâbirinin bu
lunması suretiyle Millet Meclisi metninde
ki sadece «saldırı» kelimesine bir sarahat 
vermiş oluyoruz ve; endişeleri izale 'etmiş bu
lunuyoruz. Esasen saldırı tâbirinin içinde söz
lü saldırının mündemiç, olduğunu zannediyo
rum. Kaldı ki; bir saldırı; ilâlettayin bir 
sözle saldırı zabıtanın mutlak müdahalesini 
icabetti recek bir hâdise değildir. Saldırılı ne 
mahiyette olmalıdır; yukarda izah ettim. 
Toplautınm deva m um imkânsız kılacak şekil
de olan saldırıya mâni olunacaktır. Şu halde 
arkadaşlar; öyle zannediyorum k i ; eğer Mil
let, Meclisi metninde saldırı tâbiri içine bizim 
komisyonca •,mütalâa ettiğimiz ve esbabı mu-
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cibede beyan ettiğimiz gibi« sözle ve fiille- sal
dırı mevcut ise; bizim metilimiz yani Sena-
1 o Karma Komisyonunun metni hadiseye sa
rahat vermekte ve kanun un ilaha kolaylıkla 
anlaşılmasını temin etmektedir . Müsaade eder
seniz bu 'kısmı ayııvu kalsın. Maruzatını bun
dan ibaret t i r . 

BAŞKAN Buyurun Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars.) - Sayın Şeref Ka
yalar Millet Meclisi metnindeki sak l ın tâbi
rimin sarili o lmadığını ; hiç olmazsa bizim ko
misyonun melninin buna sarahat verdiğini söy
lediler, Şimdi saldırı ne şekilde toplant ın ın da
ğıtılmasına sebcbolarak gösterilecektir '? Top
lantının devamını imkânsız kıldığı t akdi rde . 
Saldırı bu şekli aldığı t akd i rde Hükümet ko
miseri toplantıyı dağı tabi lecektir . 

Sa ld ın , tecavüz bizim hukuk mevzuatımız
da ya sözle olur yahut da fiilen olur. Bizim 
üzerinde duracağımız mühim meşede, toplantı
l a rda .saldırının sözlü olmasının tefrikini yap
mak meciburiy etidir. Sözlü saldırı hangi nokta
da başlar, hangi noktada biter- Meselâ, on kişi 
(istifa et Başvekil) dediği t akdi rde toplantının 
devamına imkân olacak mıdır, olmıyacak mı
dır? Bu 'hareket toplantı üzerinde tesir edecek 
inidir, etmiyecek midir? Çünkü, sözle saldırı
nın leh ve aleyhindeki tezahürleri o kada r elâs-
l ikidir ki, bunun muayyen bir hududunu koy
maya imkân yoktur . «Sözle sakl ın» dediğimiz 
/.amîni, ibunun hududunu tâyin etmeye imkan 
yoktur . Ama «fiilen saldırı» dediğimiz zaman, 
müşahhast ı r ve el, kol, t ekme , veya âletle teca
vüz etmek demektir . Bunu teşhis etmek gayet 
kolaydır. Meselâ; üç kişi çıksa «istifa et Başba
kan» yahu t «biz, böyle bir İçişleri Bakanı veya 
Meclis Reisini istemiyoruz» dese, veyahut 'bir 
lopkıütı sırasında, her hangi bir mesele için şu
nu, şunu yapmıyoruz dendiği zaman, bu sözle 
tecavüz sayılacak mı, sayılnııyacak mı? (»fada
ki Hükümet komiserinin zihniyetine göre elâs
t iki bir mahiyet taş ıyacakt ı r . Sözle sa ld ın ma
hiyetini a lacak ve o toplantı dağıt ı labilecektir . 
O halde esas mesele bu hürriyet i kullanırken, 
bu -hürriyetin muayyen bir nizam içinde geçme
si için vazife verdiğimiz ki misele re geniş t akd i r 
yetkisi verilip verilmemesi meselesidir. «Sözle» 
denildiği zaman geniş yetki verilecektir. Bu 
geniş yetki suiistimal edilebilir. Millet M erli si -
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nin metni doğrudur . Oradaki fiili tecavüzdür. 
Sözü kapsadı mı çeşitli.- kuvvetleri içine alır. 
Söz tâ'birini muayyen bir noktada, bir terim 
içinde tutmaya, imkân yoktur . Hükümete geniş 
yetki verilsin -demiyorum. Sayın K a y a l a r ı n d e 
diği gilıi, henim istediğim sarih •hükümlere girmek
tedir. Bunun en önemli taraf ı ; «sözle saldırış» 
diyerek memura yetki verdiğimiz zaman bu ka
nunlar ölü doğar. Bu kanunlar o zaman daima 
b m ı ı tedbirlerine sahibolarakt ı r ve bu gibi 
tedibirler efkırı ı ımumiyenin mukavemet ini ar
t ırır . Bu itibarla sosyal t a tb ika t tan bunların 
mutlaka çıkarılmasına taraf tar ım. 

B> AŞ KAN - Buyurun Muhittin Kılıç. 
.MI HİTTİN K l l d r (Konya) Kfendim, 

bendeniz bir, iki cümle söyliyeeeğinı. 

Muhterem Komisyon Başkanı Şeref Kayalar 
arkadaş ım. Millet Meclisi metninin dokuzuncu 
maddesinin son fıkrasında, - saldırı - kelimesin
den evvel, t a tb ika t t a kolaylık sağlanması için 
fiille veya sözle kelimelerinin ilâvesinin muva
fık görü ldüğü hakkındaki komisyon rap'orunu 
'biraz açfklar şeklinde beyanda 'bulundular. 
«Saldırısız» kelimesi bugün kanuunlaşmış vazi
yet tedi r . Bunun art ık tart ışı lması yersizdir. I 
nci madde «Herkes, önceden izin almaksızın, bu 
kanun hükümleri da i res inde; silâhsız ve saldı
rısız olarak...» diyor. Demek ki, tavzihe muhtaç 
dedikleri husus o katlar tavzihe muhtaç, değil
dir ki, 1 nci iinad.de kabul edilmiş ve kanunlaş-
mıştır. «Saldırısız» tâıbiri bugün kanuniyet kes-
betmiştir . K a n u n i y e ! kesbetmiş 'bir kelimenin 
tavzihi yap ı lamaz ; benim hukuk anlayışıma gö
re... 

Bu i t ibarla, Millet Meclisinin kabul et t iği 
metinde de saldırısız kelimesi geldiğine göre, 1 
nci madde ile hemâhenk olan 9 ucu maddenin 
1 nci maddedeki gibi kabulünü arz ve rica, ede
rim. 

BAŞKAN - - Sayın Kaipakl ıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) - • 

Muhterem arkadaş lar ım, ben, Karımı, Komisyo
nun bu mevzuu gayet d ikka t l i inceledeğini ve 
bütün endişelen 'bertaraf edecek şekilde, muh
terem arkadaşım Kayalar ' ın ifade et t iği vuzuhu 
vermek için saldırı.- kelimesini fiil ve söz diye 
iki kısma ayırmak suret iyle bunu hal ve telif 
yoluna gi t t iğini görmüş olmakla kendiler ine ay
nen iştirak ediyorum. 
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Şöyl'd p ; arkadaşını Sırrı Atalay dediler ki, I 

«Biz hürriyetleri tahdide gitmiyoruz.» Gidiyo- I 
ruz arkadaşlar... Ben karşınızda muhalefete 
mensup 'bir senatörüm. Kendileri ise iktidarda
dırlar. (Bunun ne lüzumu var, sesleri.) Müsaa- I 
de buyurun arz edeyim efendim. Ben bunun I 
iktidardaki Hükümete avantaj vereceği iddiası- I 
ııa cevap vermek istiyorum; bu maksatla arz I 
ediyorum. Muhalefete mensup bir senatörüm. I 
Ben dâhi bunun, sözlö ve fiilî olarak saldırılını I 
iki kısma ayrılıp madde metnine konmasında I 
Payda mülâhaza ediyorum. Bu tefrikin iktidar 
teshinde kullanılabileceğini de mülâhaza ediyo- I 
rum. Binaenaleyh; iktidara mensup bir kimse- I 
nin endişesi içinde dağil, muhalefete mensup ıbir I 
kimse olarak hunun fayda ve zaruretini ifadeye I 
çalışyıorum. I 
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«Hükümet Komiseri, sekizinci maddede yazı

lı tedbirlerin 'kifayet etmemesi dolayısiyle, hâ
diselerin toplantının devamını imkânsız kıla
cak...», yani gayeye vâsıl olmak istiyen bir top
luluğun gayesinin dışına çıkacak bir hal, top
lantının devamını imkânsız kılacak taşkınlık
lar haşlamış. «... ve genel sükûn ve düzeni bo
zacak...» diyor. Yani, halkı bir korku ve tered
düde götürecek bir hâl alıyor. «Fiille veya söz
le saldırılı bir »ekil alması halinde toplantıyı 
dağıtmaya yetkilidir.» diyor. Görüyoruz ki, 
burada gaye dışına çıkıyor; bizatihi o toplantı
yı teşkil eden kütle, bu hale geliyor, cemiyetin 
huzur V\Î sükûnunu bozuyor. Topyekûn binler
ce insanın, büyük küfürlerle ve bununla da ye
tin miyerek büyük tehditlerle «asacağız, kesece
ğiz, öldüreceğiz» diyerek yürümesini, muazzam 
bir kütlenin bu şekildeki saldırılı bir nümayişi
ni göz önüne getirelim. Buna rağmen, Hükü
met veya o günkü iktidar bunu durdurmıya-
cak mı? Hürriyetten anladığımız mâna bu değil
dir. Efendice muayyen bir maksada vâsıl olmak 
için, elindeki dövizlerle fikirlerini yazılı olarak 
gösterm'ök, tekraren ayrıca daha izahlı şekilde 
hatipleri konuşturmak mümkündür. Bu suret
le pekâlâ bir gayeye varılabilir. Bundan faz
lasını muayyen bir kütleye vermenin doğru ola
cağı kanaatinde değilim. 

Karma Komisyonun vaz'etmiş olduğu söz 
ve fiille saldırı tâbiri, işe gayet iyi vuzuh ver
miştir. Bu etraflı olarak düşünülmüş ve ona 
göre kaleme alınmıştır. Bütün şüpheleri cerhe-
decek mahiyette olduğu için aynen kalmasını is
ti rham ede c e ğim. Hü r m e ti e ri m 1 e. 

BAŞKAN — Buyurun Kayalar. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — Muhterem arkadaşla
rım, ilk defa dokuzuncu m ad da hakkında Ko
misyon adına düşüncelerimi arz ederken, Sayın 
Atalay arkadaşımla aramızda bir tehalüfü ef
kârın mevcut olmadığı zannı içerisinde idini. 
Halbuki, görüyorum ki, Sırrı Atalay arkadaşı
mızla esaslı surette bir fikir ihtilâfı içerisinde
yiz. Şöyle ki ; kendileri Millet Meclisi tasarısı
nın aynen kabulünü derpiş ederler. Millet Mec
lisi tasarısı, saldırı kelimesini söz ve fiilî saldı
rının mevcudiyetiyle mütalâa etmektedir. Esa
sen, Millet Meclisinin kabul ettiği metindeki 
«saldırı,» kelimesinden sadece «fiilen saldırı»nın 
mevcudiyetini 'mütalâa etmektedirler. Halbuki, 

Meselâ; 2 Ekim hâdiseleri oldu; bugünleri I 
yaşadık. Ne oldu arkadaşlar? ilk defa hâdiseler I 
fiilî taarruz çerçevesi içinde değildi; sözlü ta- I 
arruzla gidiyordu; bir müddet böyle devam et
ti. Hükümet tarafından durdurulmadı ve bu söz- I 
le taarruz daha ileri gitti; affedersiniz, küfür- I 
ler daha galizleşti; arkasından, (karşısında ıhir I 
mukavemet görmediğini anlayınca, şiddetini ve I 
kudretini foirâz daha artırdı, zamanla fiilî I 
taarruza müncer oldu. Görüyoruz ki, ikisi ara- I 
sında mutlak fok* fasıla yoktur. Birinden diğe- I 
nine geçmek 'bir an meselesidir ve arkasından I 
fiilî taattruza geçildi, önlfenfeimiyeeek kötü hâdise- I 
ler oldu. 'Bun/un artık detaylarıraa geçmek istemi- I 
yorum. Bu hâdiseyi hiç birimiz tasvip etmedik. I 
Hürriyet anlayışı 'budur. Hürriyetin tarifini dü- I 
sünelim. Ben hürriyetimi kullanırken karşı ta- I 
rafın hak ve hürriyetlerine sureti kafiyede te- I 
cavüz etmiyeceğim. O halde kendi hakkımı I 
kullanırken fiilî ye sözlü taarruz bütün şidde- I 
tiyle devam edecek, karşı taraf da dursun. Mu- I 
ayyen 'bir maksadın istihsali için toplantı yapı
lıyor. Toplantının gayesi muayyen bir mevzuun, I 
bir kütle tarafından bir heyete, Hükümete va- I 
ya mevcut iktidara duyurulması ve bir hakkın I 
istihsaline matuf bir gayedir. Bunun gayesi - I 
affedersiniz - küfürlü hâdiselerin çıkmaması de- I 
ğil, bütün endişe kanun vâzıınm bu gibi hadi- I 
seferi önliyememesindedir. O halde burada ka- I 
nıın vâziı gayet güzel bir ifade tarzı kullanmış- I 
tır. Ve bu bütün ithamları reddeden -bir ifade I 
tarzıdır. Bunu okuyorum arkadaşlar. J 
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ben ilk defa komisyon adına arzı eevap ederken, 
bu «saldırı» kelimesinin içinde «kavlî ve fiilî sal
dırının» mevcudiyetinde mutabık olduğumuz zan-
niyle arzı cevap etmiştim. Buyurdular ki, 
Millet Meclisi metninde sadece fiilî saldırı mev
cuttur ; yani tekme ile tokatla saldın. Sırrı Ata-
lay arkadaşımızın buyurdukları gibi, Millet 
Meclisinin 9 ncu maddesindeki «saldırı,» kelime
siyle sadece «fiilî saldırı» derpiş edilmemiştir. 
Zira, Millet Meclisinin 9 ncu madde hakkın
daki esbabı mucibesini okursak görürüz ki : 

«Hükümet komiseri ve yetkileri bu madde
de gösterilmiştir. Hükümet komiserini en bü
yük mülkiye âmiri tâyin edecektir. Hâkim 
sınıfından sayılanlarla askerî şahıslar dışın
dan her hangi bir memur Hükümet komiseri 
olarak tâyin edilebilir. Şüphesiz bu memur, 
kanun ve hukuk anlayışı yerinde bir memur 
olacaktır. 

Hükümet komiseri; bu kanun dairesinde ya
pılan toplantıda, idare heyetinin aldığı ted
birlere rağmen, yıkan hâdiseler toplantının 
devamına imkân vermiyecek eskilde kamu dü
zenini ve huzurunu bozar, kişilerin haklarına 
şeref ve haysiyetlerine tecavüz mahiyetini alır
sa. toplantıyı dağıtmaya yetkili olacaktır.» 

îşte Millet Meclisinin anlayışı budur. Tak
dir edersiniz ki, şeref ve hassasiyetleri bozucu 
hâdiseler sadece ve sadece fiilî hâdiselerdir. 
Kendileriyle aramızdaki fikir ihtilâfını bu şe
kilde düzeltmek isterim. Aynı şekilde bir müta
lâada ısrar edeceklerini de zannetmiyorum. Ta
dil ettiğimiz madde bir hukuk anlayışı içeri
sinde bulunmaktadır ve bu anlayış maddeye 
vuzuh vermektedir. Bu itibarla aynen kalsın 
diyoruz. 

Muhiddin Bey arkadaşımız, birinci maddede 
beyan edilen, herkes, önceden izin almaksızın 
silâhsız . ve saldırısız toplantılar yapacağına 
işaret buyurarak, bu hususların artık doku
zuncu maddede mütalâasına lüzum yoktur, de
diler. Birinci madde toplantı hürriyetini der
piş eden bir maddedir. Burada saldırısız keli
mesine iki kısma ayırmak suretiyle ehemmiyet 
izafe edilebilir. Eğer dokuzuncu madde ile bi
rinci madde arasında bir irtibat görülüyorsa 
tekriri müzakere teklif ederler, bilinci maddeyi 
tekrar konuşuruz. Dokuzuncu maddenin son 
paragrafında, toplantının devamını imkânsız 
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kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak fiille 
veya sözle saldırılı bir şekil alması halinde, 
diye tasrih etmek suretiyle bu şeklin daha an-
lanyışlı bir şekilde tedvin edilmiş olduğuna 
kaaniiz. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Atalay. 
SIBRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, gerçekten Sayın Kayalar arkada
şımla, aramızda esaslı bir fikir ayrılığı var. 
Ben, bizim Anayasanın 28 nci maddesine 
göre ve diğer bütün medeni ve demokratik 
memleketlerin anayasalarının bahsettikleri te
mel hürriyet ve haklarını ve bu mevzuj ile ilgili 
olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
nunu da şu şekilde anlamaktayım : Bu bir fi
kir hürriyetidir, fikirleri ifade etme hürri
yetidir. Burada tek bir şey doğmaktadır. Ce
miyetin çeşitli unsurları, bâzı sebeplerden do
layı fikirlerini muayyen -bir şekilde toplanarak 
veyahut bir gösteri meydana getirerek ifade 
etmek isterler. Biz, bu ifade hürriyetinin sözle 
ve tecavüzle yahut sözle ve fiille saldırı bara-
rajiyle önüne geçmiş olursak, bu hürriyeti pe
şinen önlemiş olacağız. 

Sözle saldıranın hudutları nedir 1 Mühim 
olan budur. Sözle saldırıda tenkidi önliyece-
ğiz. Muayyen bir topluluk meydana getirip ora
da konuşacaktır. Toplanma hürriyetinin sebebi, 
toplanıp, acı da olsa, sert de olsa fikirlerini 
söyiiyebilmek, veya beğenmediği bir şeyi pro
testo etmektir. Yürüyecektir; icabında ağır 
söızlerle, ağır şekilde bu protestosunu izhar ede
cektir. Demokrasinin nimeltleriyle (beraber kül
fetleri ile de ellbet karşı karşıya kalacağız. Bu
na alışmak mecburiyetindeyiz. Kızmıştır, kızgın 
fikirlerini izlhar edecektir. Bu izhar ediş şekli 
.bazan da ağır olacaktır. Alışacağız arkadaş
lar. Toplanma demek, bir araya gelip fikirleri
ni, kızgınlıklarını ifade etmek demektir. Top
lanma /bazan tasvip için lolur, ibazan da kızgın
lığı, kırgınlığı ifade için iolur. Bu şekilde top
lantı yapanlar elbette rahmet okuyacak değil
lerdir. Yeter ki, kamu düzeni 'bozulmasın. Söz
le saldırı 'olacaktır. Burada benim söylemek is
tediğim husus şudur: Millet Meclisi metninin 
içerisinde isaraJhaten «söz» tâbirinin (bulunma
masının eUbette ki, (bir sebebi vardır. Biraz ön
ce Kayalar arkadaşımın okuduğu metinde sa
rahaten, «isöz» tâbiri yok idi. Kanun vazıı bun
dan kaçınmıştır. Çünkü, burada aslolan un-
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sut', içindekini dışar ıya atabi lmek ve söyliye-
brlmektir. (Bunlar Ibii' kalıjba dökük lüğü zaman, 
kaıudize edildiği zaman, elbette ki, ibir gayeye1 

ulaşacaktır . ıŞercfe tecavüz, yalnız sözle m i olur, 
ka.ba kuvvetle tecavüz edilemez mi ? İşte ibun-
ları tasr ih etmek gerekmektedir . Ben şahsan o 
inançtayım ve inancım >o nıerJçezdedir k i ; söz
le yapıldığı barajını koyduğumuz zaman, i.-ıı ka
nunu ÖLÜ İbir hale getiririz. Zira toplant ıda 
içini dökecek ve acı tcnkidlcr yapı lacakt ı r . O 
zaman denecektir k i ; o -hakle tıu toplantı sal
dırılıdır. Sayın arkadaşını, 'beni 'bağışlasınlar, 
niçin Millet 'Meclisi 'ha.t.tA ta. H ü k ü m e t teklifin
den ,bu yana saralhaten sözlü tâbirini '"kullan -
ııiiiız; sözle sak l ın Itesbit edilemezi? Elbe t te ibu-
nün ibir maksadı vardır . Bunu koyduğumuz za
man işin içinden çıkamayız. 

BAŞKAN Sayın InceoğJu. 
M, YILMAZ rNÜttOOLl ' (Afyon Karahi-

sa r ) . -Muhterem a r k a d a ş l a r ; lehte ve aleyh
le birçok müta lâa lar serdedildi. Her iki t a r a f a 
da, (hak -vermemek mümkün değil. Bendeniz 
şöyle düşünüyorum ; maddede, «sözle» tâibiri 
kaklınJ«.n). Kaka t ibıı maddeye ibir fıkra ilâve 
edilsin. Közle hakaret halinde (hatibin sözü ke
silir. Sözünü keismez, hakaret ine devam ederse 
ilerideki madde le rde buna a üt cezai .'hükümler 
mevcuttur . Sa ld ın fiilî veya sözle de olur. Ha
karet malhiyetiııde olnııyan sözlü saldır ı lar da 
olalbiiir. O n u n ikan iburada, sözle sa ld ın yerine 
'hakaret veya söğme tâbir ini koymamız icabe-
dcr. riiııkii sözle isaldın, «Kakarelt veya ısöğme» 
m af iye t inde olursa ancak !bir suç, teşkil eder. 
Tetıkid mahiyet indeki «özlü saldır ı lar ın suç ol
masın;) imkân yoktur . Fiilî sa ld ın veya 'haka
ret ve söğmeler ibir veya. ıbirkaç İçişi tarafın
dan olmayıp da, toptan yapıl ırsa -o t akd i rde el
be t t e toplant ıy ı dağ ı tmak icaıbeder. Föomisyon. 
metni ted/vir e tmek 'üzere ıgeri almıyacağım isöy-
I ediği (takdirde, diğer husus larda id a ibir t ad i l 
tekliflerimiz olduğu için, sonradan d iğe r hu
susları d a ihtiva eden takrir imizi Yüksek Riya
sete sunacağız. Hürmet ler imle . 

BAŞKAN —- 7 nei madde ıhakkmda oyları
nı kul lannuynn a rkadaş la r varsa lütfen kullan
sınlar. 

KAKMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ E Ş R E F 
A Y H A N (Ordu) Sayın 'Başkan, Komisyon 
bu mevzuda konuşmak istiyor. 

- W 
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BAŞKAN Müsaade ederseniz, başka ar

kadaşlarda konuşmak istiyorlar.. B u a rkadaş la r 
konuş tuktan ttonra, Sayın IKkmıisıyfon konuşmak. 
istedikleri mevzuların hepsine ü i rden cevap ve
rirler. 

Buyurunuz, Sayın Ilazer. 
MEHıMKT IİAZEK (Kars) Muhterem ar

kadaşlar , aslında, meıvzuuba.lısolan, Fıkranın ihiik 
minide i ıürr iyet le memnuiyet hududunun çizil
mesinden çıkan ibir münakaşanın talhrif edilmiş 
•bulunmasıdır. Memnuiyctle ihürriyet ıhndııdıı-
tıun tesıbil edilmesi. Anayasanın demokra t ik 
esaslarından birisidir. Kanunun ıse/vk et t iği 'hü
küm, gayet vazıh ve şümullü bir t a rzda , hop
latıl! ;hürrîyetini bedel' t u tmak tad ı r . Ancak şu 
hali aldığı zaman Hükümetin müdahale edebi -
leceğni tasrih etmiştir : 

«... Hâdiselerin tiopJantınm .devamını imkân
sız kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak 
fiille veya sözle saldırılı İbir şekil alması .-halin
de toplantıyı dağ ı tmaya yetkil idir .» 

Demek ki, aslolaıı burada Hükümetin hare
kete geçmesi için toplant ının saldırılı 'bir hal al
ması lâzımdır. Arkadaş la r saldırılı halin fiilî 
veya sözle olması şifasında bir tefr ik yapılma
sını istemiyorlarsa, o da başika bir keyfiyettir. 
\ivr merhum, her tâbir, her ıstılah ' tatbikatta 
tefsire uğrar . Tatbikatç ı lar ın bu terimleri tef
sir ederken yanılmaları mümkündür . Ama '.on
lar yanılaca/k diye her kelimeyi, her tâbi r i say
falar dolusu izah etmeye de imkân yolktur. O 
zaman kanun teknik ve talknikinden ayrılmış 
oluruz. Bu gibi toplant ı la rda hürr iyet ler dışına 
çıkılmış da olabilir. Bit hareket ler o hale gele
cekt i r k i ; bunlar olduğu t akd i rde toplant ının 
sükunu bozulacak ve maksadın dışına çıkılmış 
olacaktır . K . . bunun takd i r in i m e m u r a mı bı
rakal ım. Hükümete mi b ı raka l ım? Bunlar ı izah 
etmek, tasrih etmek gerekir . Makat, ne k a d a r 
tasr ih edilirse edilsin, hangi kelime bunun ye
rine konulursa konuksun, hiçbir zaman, bunlar 
bir ölçü olamaz. Tatb ika tç ı , bu hudut la r içeri
sinde bunları ta tb ik edeceğine göre, Şeref Ka
yalar arkadaşımızın da ifade et t ikler i gibi hiç-
olmazisa, sözle saldırı ve fiilî saldırı diye tav
zih edilmesi halinde, bu durum o zaman ta tbi 
katçıya bir ışık tu tacak ve yardım edecektir . 
Fiilî sak l ında bu şekilde hareket edildikten 
sonra, asıl mühim olan bir husus da. sözlü sal-
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diri hallerinde tâ baştan sona kadar tezavüz-
ler devam ederse, 'bu toplantı karşısında Hü
kümetin eüfni kolunu bağlayıp biTiakmdk hürıi-
yetin lehine midir? Hayır, hürriyetin aleyhine
dir, hürriyetin zararınadır ve bizim anladığı
mız mânada demokratik icaplarla kabili telif 
değildir. Tatbikatçı, Anayasa var, matbuat 
va.*, tenkided'en mulbitler mevcuttur; o takdirde 
yetkisini kullanırken, ister istemez umumi esas
lar içinde bulunmaya mecbur kalacaktır. Bin
de bir sivri akıllı çıkacak da sadece, istifa et, 
sözünü kabul edecektir. Protesto ile saldırı ara
sında fark vardır. Demin Atalay arkadaşımın 
kabul ettiği sözler birer protesto nidalarıdır. 
Bunlar saldırı sayılmaz. Ama saldırı tecavüz 
mahiyetinde olan hareketler halini alabilir, öy
le haller olur ki, bir toplantıyı nizama koymak, 
onu mecrasına sevk etmek idare adamları için 
bir vazife olur. Taşkın hareketleri menetmek 
dçin yasakların konması da bir zaruret halini 
alır. Saldırı kelimesi üzerinde çok münakaşalar 
cereyan etti. Haklar nasıl korunacaktır? Her 
hakkın, arzu ettiğimiz gibi, hudutlarını tâyin 
etmeden diğer maddelere aktarmak mümkün 
değildir. Maddede saldırı kelimesinin kalması 
lâzımdır. Yani, vaziyet o hale gelecektir ki, 
müdahale etmclk bir zaruret olacaktır. Demek 
oluyor ki, bu takdirde bir müdahale yapılması 
icabetmektedir. 

Arkadaşlar; memurlara ve idare âmirlerine 
verdiğiniz bu yetkileri niçin hep şüphe ile kar
şılarsınız? Aynı yetkiyi isterseniz bir hâkime 
veriniz; o da bunu aynı şekilde tatbik edecek
tir. Demek oluyor ki, aynı tereddütler burada 
da gösterilebilir. Belki de demin ifade ettiğim 
gibi, kanunun maksadının dışına çıkılabilinir. 
Bunlar binde bir olan hâdiselerdir. İşte, bu 
hususların bir sarahate kavuşması için, kanun 
yapılırken, birtakım endişeleri daha peşinen 
izhar ederek, yetkililerin yetki hudutlarını da
raltmak maksada uymaz. Sevk edilen hüküm 
kanaatimce maksada uygundur. Hürriyeti ze
deleyici bir tarafı yoktur. Tatbikatta protesto 
ile saldırıyı birbirinden ayırmaya mecburuz. 
Muhit mevcuttur, tatbikat mevcuttur, Parlâ
mento ayaktadır. Böyle bir durum devam etti
ği takdirde, bu, pek âlâ tasrih edilebilir, daral-
tılabilir ve tatbikat kanun hudutları içine so
kulabilir. Bu itibarla ayrıca bir endişeye lüzum 
ve ihtiyaç görmüyorum ve bu maddenin haliy-
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le kabulünün maksada uygun olduğu kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — 7 nci madde hakkında oy topla
ma muamelesi bitmiştir. 

Buyurun, Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Bal
kan, sayın senatörler; toplantı, yürüyüş, bir fik
rin ifadesinin bir tarzıdır; başka hiçbir mânası 
yoktur. Şu veya bu sebeple, bir ihtiyacın ifade
sini böylece tanzim etmiş olmak," müteşebbisleri 
tarafından daha faydalı görülür veya başka im
kân yoktur, böylece yapılır. Ancak, bunun, bu 
hal içinde, bu hudut içinde kalması mutlak bir 
zarurettir. Saldırının müsamaha görür olmasını 
düşünmek mümkün olmaz. Fikri ifade ederken 
mutlaka haddi içinde kalmak ve mutlaka karşı
sındakinin his ve heyecanını sözünün konusu 
ederken onun haysiyetini kırmak, kimsenin hak
kı olmasa gerektir. Eğer bu konularda hizmet 
etmezsek, biz ne toplantının selâmetle yürütül
mesini, ne de bir fikrin vuzuh ve sıhhatle ifa
desini imkân altına almak kudretinde olamıya-
cağız. Binaenaleyh, saldırısız, sözle ve fiilî sal
dırısız olarak bir davranış hududu içinde kal
mak zaruretindeyiz. Bunun da takdirini elbet-
teki orada sorumlu bulunan, Devletin, Hüküme
tin adına orada bulunan şahsa tevdi etmek zo
rundayız. Oradaki bir kifayetsizlik telâfi edile
bilir. Ama, büyük bir yanlışlığın telâfisi müm
kün olmıyacaktır. Bir kırılmanın, bir aşırı zor
lamanın elbetteki mahzurları da büyük olur. 
Binaenaleyh, sevk edilen fıkranın çok uygun ol
duğunu ve mutlak bir previzyonla imkân saha
larımızı tahdidetmek vazifemiz bulunduğunu 
arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar; bu mevzuda tatbikatçının sa
lâhiyetine genişçe bir yer vermenin hürriyeti 
tahdidedeceği hususundaki Sayın Sırrı Atalay 
arkadaşım tarafından temsil olunan noktai na
zara ben de katılıyorum. Geçmişteki tecrübeleri
miz ve politikanın içinde biraz da ağzı yanmış 
insanlar olarak söylüyorum; her halde tatbikatta 
Hükümet komiserinin mutlak şekilde hürriyet 
anlayışının, bizim buradaki hürriyet anlayışı
mıza uyacağını kabul etmek mümkün değildir. 
Çokları vardır ki, tahsil dereceleri, bu meseleler 
üzerindeki görüşleri, bizim arzu ettiğimizden, 
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kanunun maksadı tedvininden çok daha dar şe
kilde. anlamaya müsaittir. Bu itibarla bizim, 
«sözle de saldırı olabilir» hususunun daha açık, 
daha vazıh olması lâzımdır. Bu itibarla buraya, 
«mahallin» tâbirinin konulması eok yerinde olur. 

En büyük mülkiye âmiri validir, diye nahi
ye ve kazada müsaade etmemek, «valiye gidilsin» 
demek yolunu açabilir. Bu itibarla «mahallin» 
tâbirinin, birinci fıkranın başına konulmasını 
rica edeceğim. 

İkinci fıkrada son satırlarda; «fiille veya 
sözle saldırılı» denilmektedir. Burada «sözle» 
kelimesinin lüzumuna mutlak şekilde kaani de
ğilim. Çünkü, bunu kabul etmek, peşinen kanu
nun ölü doğması, tatbik edilememesi demektir. 
Yarın bir gayretkeş çıkar, maksadın çok dışında, 
daraltıcı ve zorlayıcı bir şekil verir; onun için 
böyle bir hale imkân verecek şekilde bu maddeyi 
sevk etmiyelim. öyle anlayışlar vardır ki, bir 
mitingde, sadece hapishaneden bahsetmeyi, zen-
cir takmaiktan 'bahsetmeyi saldın ve nahoş ha
reket yaratmanın sebebi telâkki edip oradaki 
zabıta âmiri veya Hükümet komiseri, toplantı
yı dağıtmaya teşebbüs eder. Vakıalara temas 
ederken bu şekilde örtülü misaller vermek zo
rundayım. Bu itibarla, umumiyetle şöyle bir dü
şünceye gideriz : «Efendim, Hükümet güç du
rumda kalırsa?....» Biz, demokrasimizi örnek de
mokrasiler arasına sokmayı hedef tutarken, bu 
hedefe uygun kanunlar çıkarmaya çalışırken 
neden Hükümetin müşkül vaziyetinden daha ev
vel vatandaş hak ve hürriyetlerinin tamamen 
temsil edilmesi konusu üzerinde durmıyalım"' 
Bir vatandaş, biı- arkadaşımın dediği gibi, bir 
sivri akıllı, çıkıp kelimelerin nezahat ve nezake
tinin ışığı altında muhalefet yapmak yerine, bu 
yolu tutmadığı için ağır bir kelime sarf etmiş 
olabilir. Ama bu, olsa olsa hakaret teşkil eder, 
zabıt tutulur, mâtufunaieyh taralından veya 
Hükümeti hedef tutmuşsa Hükümet tarafından 
bir hakaret diye zabıt tutulup, o adamı mahke
meye sevk edebilir. Ama, toplantıyı dağıtma sa
lâhiyetini oradaki bir polise, nüfus memuruna 
veya nahiye müdürüne tanımanın iyi bir yol ola
cağına kaani değilim. Bunları küçümsemek için 
söylemiyorum. Bu memurlar da mukaddes bir 
vazife görüyorlar ama, bu durumu ve onlara 
verilecek bu imkânı gayet tehlikeli görüyorum, 
Bu bakımdan Sırrı Ata lav arkadaşımla hem fi-
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kirim. Bu kanunun daha doğmadan ölmesi yolu
nu tutınıyalım. Rica ederim, herhalde bu sözle 
saldırı kelimesini kaldıralım. Sözle hakaret olur. 
Hakaret olursa bunun hakkında zabıt tutulur 
ve mahkemeye sevk edilebilir. Muayyen müeyyi
deleri vardır bunun. Bununla iktifa edelim. Bu 
mevzuda, temas ettiğim komisyon üyelerinden 
bâzı arkadaşların ela benimle hemfikir oldukla
rı neticesine vardım. Bunun için, komisyondan 
rica ediyorum. Eğer şimdi bir neticeye varamı-
yorlarsa, sadece bu «sözle» kelimesinin kaldırıl
ması ve maddenin başına «mahallin» kelimesinin 
ilâvesi için maddenin komisyona alınarak yeni
den tanzim edilmesini, maddenin ölü doğmadan 
kurtulmasını ve maksada daha elverişli hale ge
tirilmesini rica ediyorum. 

BAŞKA\ — Açık oya arz edilen taşanların 
neticeleri : 

1962 yılı Bütçe Kanuna bağlı (A/2) işaret
li cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının açık oy
lamasına (132) üye iştirak etmiş, (128) kabul, 
(2) ret, (2) çekinser, oy verilmiştir. Kanun Cum
huriyet Senatosunca (128) oyla kabul edilmiştir. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylanmasına (124) üye katılmış, (114) 
kabul, (8) ret, (2) çekinser oy kullanılmıştır. 
Kanun Cumhuriyet Senatosunca (114) oyla ka
bul edilmiştir. 

Orman (lenel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik' 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına (121) üye katılmış, (119) kabul, (1) 
ret, (1) çekimser, oy kullanılmıştır. Kanun Cum
huriyet Senatosunca (11.9) oyla kabul edilmiş
tir. 

Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/J) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına (101.) arkadaşı
mız oy kullanmıştır. (100) kabul, (1) çekinser 
vardır. Kanun Cumhuriyet Senatosunca (100) 
oyla, kabul edilmiştir. 

1962 yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına (.1.16) üye oy kullan
mış, (112) kabul, (3) ret, (1) çekinser vardır. 
K'aımn Cumhuriyet Senatosunca (112) oyla ka
bul edilmiştir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 

öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asis
tan ve başasistanlara tazminat verilmesi hakkın
da Kanuna (115) arkadaşımız oy kullanmıştır. 
(102) kabul, (12) ret, (1) çekimser oy verilmiş
ti!'. Kanun Cumhuriyet Senatosunca (102) oyla 
kabul edilmiştir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak-. 
kındaki kanun tasarısının 7 nei maddesi için ya

pılan oylamaya (107) arkadaş katılmış, (106) ka
bul, (1) ret. vardır. Madde (106) oyla kabul 
edilmiştir. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
Bir yeterlik önergesi var. l^akat, müsaade 

ederseniz iki arkadaşa daha söz verdikten sonra 
oya koyacağım. Çünkü 9 tane takrir vardır. Te
nevvür edilebilmeniz için bu iki arkadaşa daha 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Hazer ile Sayın 
Birand'm izahlarından sonra huzurunuzda tek
rar konuşmak cesaretini gösteremiyecektim. 
Ama, Sayın Ağırııaslı arkadaşımız meseleyi baş
ka türlü izah ettiler. Onun için bir, iki kelime 
söylemede fayda gördüm. 

Evvelâ, bana öyle geliyor ki ; Sayın Atalay, 
tecavüz ile tenkid kelimesini, birbirine karıştırı
yor. Sayın Atalay diyor ki; Başvakili tenkid edi
yor, istifa et diyor, kesilecek mi?... Bu, bir ten-
kiddir. Bizim zaten bâzı kelimeleri behemahai 
Türkçe kullanma hususundaki dikkatimiz, ıstı
lahlar, henüz tamamiyle teessüs etmediği için 
maksadın haricinde neticeler veriyor. Bana, es
kiyi müdafaa ediyor, geri kafalı demeyin. Te
cavüz ve tenkid ayrı ayrı şeylerdir. Saldırı ke
limesi, kâfi derecede vazıh değil gibi geliyor. Za
ten, saldırı insanlara yakışan bir fiil değildir. 

Neyi müdafaa ediyoruz? Bir kere komisyo
nun yaptığı tadil birincisinden daha hafif, hâdi
seyi daha yumuşatan, hürriyeti daha az kısan 
bir tadildir. Çünkü Millet Meclisinin kabul et
tiği metinde her türlü saldırı bahis konusu ol
duğu halde, işaretler, sözle, hattâ jestle saldı
rı menedildiği halde, Senatoda saldırı, sadece 
iki kısmı, yani sözlü veya fiilî saldırı hali men-
edilmiş bulunuyor. 

'Sonra beni düşündüren bir hâdise daha var. 
Bir arkadaşımız gidip maziden aldığımız tecrübe
lerden baihsederler ve bunların bize ders olduğu-
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nn 'beyanla bağrımız yanık der durur. İyi ama, 
mazimizden hürriyetleri tahdit edici ne kadar kö
tü ders aldıksa, hürriyetleri suiistimal edici, de
jenere edici de pek çok ders almışızdır. Binaena
leyh, esasen hassasiyetimiz hak ve hürriyet mev-
zuundadır. Bu kanun hürriyetlere düzen verme
ye, onu kanalize etmeye matuf bir kanundur. 
Burada okuyorum okuyorum, arkadaılarmım çı
kardığı mananın nasıl istihraç edileceğini bir 
türlü anlayamıyorum. Bir kere, şu maddenin tat-
Ibikı için hâdise çıkması lâzımdır. Ve o hâdise söz
lü veya fiilî, üstelik de saldırı mahiyetinde ola
cak. Arkadaşlarım, komisyonun bu tadiline tariz 
olarak aea'ba su halde devamını istiyorlar mı? 
Hâdise cılksın, sözlü saldırılı olsun... Böyle bir 
hareketin himaye göreceğini asla ümit etmiyorum. 

Şimdi, «8 nei maddede yazılı tedbirlerin kifa
yet etmemesi dolasiıyle, hâdiselerin toplantının 
devamını imkânsız kılacak ve genel sükûn ve dü
zeni bozacak fiille veya sözle saldırılı bir şekil al
ması hali.» İstenilen bu mudur? Menedilen halin 
tecvizi mi isteniliyor? Millet Meclisinin metni da-
ıha umumi; her ne şekilde olursa olsun saldırı ha
linde, diyor. Hakikaten tatbikatta tereddüde 
düşülebilir. Saldırı tecavüz demektir, tenkit de
ğildir. Atalaym tavsif ettiği, susturucu dediği 
şeyler tenkidin şümulü içindedir. Binaenaleyh, 
hürriyetleri fazla kısıyorsunuz diye müdafaa et
tikleri, hürriyeti daha fazla kısmağa matuf bir 
tedbirin içeri sokulması fikrini veriyor. Bu tâ
dil yerindedir, ihtiyaca uygundur. Söyledikleri-
miz izabıtlara ıgeçmiş'tir. Bu haliyle kalmasını ve 
oylarınızın bu şekilde istimalini saygılarımla arz-
.ederim. Hürmetlerimle. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bir sorum 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 

mulhterem komisyon sözlü saldırıdan; kanunun 
suç saydığı (bir sözü mü kastediyor? Lütfen sarih 
olarak cevap versinler. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ayhan. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREK 

AYHAN (Ordu) — Efendim, toplantının deva
mını imkânsız kılacak kollektif hâdiseler. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Kolektif hâdi
seler ne demek, kime karşı olacak ve kimler tara
fından yapılacak? 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Efendim, kısaca arzı malû
mat edeyim. Bu tasarı ile biz bir hakkı tanzim 
ediyoruz. Yani, toplantı ve gösteri hakkını tan
zim ediyoruz. Asıl hedef ve gaye, tasarının 
muhtevası budur. Bu hakkı tanzim ederken, 
bu, hak olmaktan çıkarsa, yani maddede derpiş 
edilen hususlar hâsıl olursa, toplantı maksadın
dan uzaklaşırsa ve toplantı artık gayeye gide-
miyecek bir vaziyete gelirse, o zaman hak ol
maktan çıkar. Devlet, vatandaşa, cana, ırza, ma
la karşı bir saldırı haline gelir. O halde hak 
olmaktan çıkmaktadır. Biz burada bir hakkı 
tanzim ediyoruz. Bu hakkı tanzim ederken, 
şüphesiz âmme intizamı bakımından bâzı ted
birler almaya mecburuz. Bilfarz yüz binlerce 
insan toplantı halinde, içlerinden on, yirmi ki
şi muayyen hareketlerde bulundular. Bunların 
bu hareketleri saldırılı olsa dahi, toplantı da-
ğıtılamıyacak. Yani münferit hâdiseler saldırı
lı olsa dahi dağıtılmıyacak. idare heyeti mari
fetiyle, zabıta marifetiyle bu suçları işliyenler 
oradan uzaklaştırılacaktır. Ne zaman bunlar ço-
ğalırsa; meselâ kütlevi bir vaziyet alırsa, bu 
hal fille olduğu gibi sözle de olabilir, 30 bin 
kişi bir ağızdan küfrederse, toplantı bir hak 
olmaktan çıkar. Bu, gerek sözle ve gerekse fi-
ill'3 toplantının nizam ve intizamını bozacak 
'bîr hale geldiği zaman müdahaleyi icabettirir. 
Bu bakımdan arkadaşlarımın endişesine mahal 
yoktur. Bir memleketin' asayiş ve emniyetin
den mahallî mülkiye âmiri sorumludur. Geçen 
gün arz ettiğim gibi, il idare Kanununda ma
halli mülkiye âmirine verilen salâhiyetler var. 
Bunları da kullanabilir. Bu sadece kütlevi hare
ketler için tanzim edilmiştir. Bu bakımdan bu 
madde bugünkü, yarınki ihtiyaçlarımız ve her 
türlü muhataralara cevap verebilecek kuvvet
te, kudrette ve demokratik esasları havidir. 
Kabulünü istirham ederiz. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergeleri vardır. Oku
tuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
9 ncu madde hakkındaki müzakere yster ol

duğundan oya konmasını arz ve teklif ederim. 
izmir i 

Ömer Lûtfi Bozcalı | 
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Sayın Senato Başkanlığına 

Konu yeter derecede açıklanmış olduğundan 
görüşmenin yeterliğini arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı 
Ahmet Yıldız Hasan Kangal 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, döndük, dolaştık, 'bir noktaya .geldik. 
Diyorum ki, 'bendeniz, sözlü saldırı, ne demektir? 
Komisyon .geliyor, uzun uzadıya anlatıyor. Sarih 
olarak soruyorum; sözlü saldırı kanunen suç teş
kil eden ibir sözü münferiden veya toplantıda 'bu
lunanlardan 'bir kısmının veya tamamının 'bir 
ağızdan 'söylemesi midir? Sarih bir cevap alamı
yoruz. O zaman ne oluyor arkadaşlar; demin arz 
ettiğim gübi, bütün tecrübelerimizle .gördüğümüz 
veçhile, talhsili kıt idare âmiri, o kadar tahsili kıt 
ki, muhterem Çağlayangil gribi valilik yapmamış, 
Eşref Ayhan gibi, Mobmet Hazer g'Jbi kayma
kamlık da yapmamış ve bizimle ihtilâfa düşme
miş bir memur gelecek; «efendim, sözlü saldırı 
halini almıştır, toplantıyı dağıtıyoruz.» diyecek
tir. Onun için komisyondan rica ediyorum, sözlü 
saldırıdan,ne kastedilmektedir? Bunu izah (buyur
sunlar. Bu itübarla müzakereler kâfi değildir, 
aydınlatılmamıştır. Sorumun sarih olarak cevabı
nı istiyorum. 

ikinci bir ricam daha var. Encümenb mutabık 
kaldık. «Bölüm 2. Toplantı ve usul şartları» di
yor. Muhterem Or>bay ortamı hazırlamışlar zan
nederim. Toplantı usul ve şartları olması lâzım
dır. Bunu tekriri müzakere olarak, mat'bu olarak 
düzeltirsek iyi olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini tekrar 
okutup oyunuza arz edeceğim. 

(Ahmet Yıldız ve Ömer Lûtfi Bozcalı'nını 
önergeleri tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeler aynı mahiyettedir. 
ikisi de yeterlik teklif ediyor, önergeleri kabul 
edenler... Kajbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım, 7 önerge verilmiş
tir. Bunlardan, Karma Komisyonumuzun hazır
ladığı metni bir tarafa bırakıp, Millet Meclisinin 
metninin kaibulünü arz eden teklif Savın Kılıç ar
kadaşımız tarafından verilmiştir, öteki, takrir-
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ler Karma Komisyonunuzun metninde ileri sü- I 
rülen tadiller hakkındadır. Evvelâ bu en aykırı 
takriri okutup yüksek reyinize arz edeceğim. 

Senato Başkanlığına 
9 neu maddenin Millet Meclisinin kaibul ettiği 

şekilde kaJbulünü arz ve teklif ederim. 
Konya 

Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Takriri reyinize arz ediyorum : 
Kaibul edenler... Kajbul etmiyenler... Teklif red
dedilmiştir. 

Arkadaşlarımızın verdikleri önergeler arasın
da maddeye «mahallî» kelimesinin ilâvesini isti-
yen Sadık Artukmaç ve Fdhmi Alpaslan'ın tek
lifleri vardır ve şifahi olarak înceoğlu ve Ağır-
naslı arkadaşlarımız 'bu teklife iştirak etmişler
dir. Komisyon olarak Ibu teklife katıldıklarını be
yan ettiler. O itibarla oyunuza arz etmiyeceğim. 
Ka'bul edilmiş sayılıyor. Bunun dışında komis
yon, maddenin aynen muıhaf azasında ısrar etmek
tedir. 

Maddenin değişik şekilde tedvinini teklif eden 
Sayın Atalay arkaiaşımızm, 9 ncu madde yerine 
kaim olacak teklifini «okutup, reyinize arız edece
ğim. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenm aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

«En büvük miilkive âmiri toplantı yerinde 
kendisi bulunabileceği g'ibi, toplantıda faazır ıbu-
lunmak üzere hâkim sınıfından sayılanlar ile, 
jandarma dâhil askerî şahıslar dışında "bir ma
muru hükümet komiseri tâyin edebilir. Hükümet 
komiseri, 8 nci maddede yazılı tedbirlerin kifayet 
etmemesi dolayısiyle hâdiselerin, toplantının de
vamını imkânsız kılacak ve genel sükûn ve düze
ni ıbozacak saldırılı ıbir şekil alması faalinde top
lantıyı dağıtmaya yetkilidir.» 

27.11.1962 0 : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Celil Ccvherioğlu 

«En büyük mülkiye âmiri toplantıda hazır 
bulunmak üzere Adalet mensuplariyle askerî şa
hıslar dışında bir memuru Hükümet komiseri 
tâyin eder.» 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın înceoğlu arkadaşımızın önergesini oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1. 9 ncu maddenin birinci fıkrasının başı

na «mahallin» tâbirinin konulmasını, 
2. Son fıkrasından «veya sözlü» tâbirinin 

kaldırılmasını, 
3. Sözlü hakaret halinde söyliyenlerin sözü 

kesilir veya yakalanır. 
Bu da kâfi gelmezse toplantı dağıtılır, şek

linde bir fıkra ilâve edilmesi arz ve teklif olu 
nur. 

Afyon 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

BAŞKAN — Birinci fıkrası komisyonca ka
bul edilmiştir. 2 nci ve 3 ncü fıkralarını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin birinci fıkrası Hükümet ko

miseri ve yetkilerine aidolup bunda; hâkim sı
nıfından sayılanlar ve Adliye memurlariyle jan
darma dâhil askerî şahıslar Hükümet komiseri 
tâyin edilmekten hariç tutulmuşlardır. Bu istis
naya emniyet mensuplarının ithalini arz ve tek
lif ederiz. 

Bursa Bursa 
ihsan Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç 

Tekirdağ Erzurum 
Cemal Tarlan Eahmi Sanalan 

Erzurum 
Nurettin Aynuksa 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Ka'bul etmiyenler... Ka'bul edil
memiştir. 

Savın CeHl Cevherioğlu arkadaşımızın, birin
ci fıkranın değişikliği hakkındaki takriri var, 
onu okutuyorum : 
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Bu takdirde 9 ucu madde şu şekli alacaktır : 

Hükümet komiseri ve yetkileri 
MADDE 9. — En büyük mülkiye âmiri, top

lantıda hazır bulunmak üzere hâkim sınıfından 
sayılanlar ve adliye memurlariylc jandarma da
hil askerî şahıslar ve emniyet mensupları dışın
dan bir memuru Hükümet komiseri tâyin eder. 
Hükümet komiseri toplantı yerinde kendi seçe
ceği bir mahalde bulunur. 

Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı 
tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısiyie, hâdise
lerin toplantının devamını imkânsız kılacak ve 
genel s ide Cm ve düzeni bozacak fiille veya sözle 
saldırılı bir şekil alması halinde toplantıyı da
ğıtmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) - - Maddeyi geri alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Kabul edilmiş şekli ile, tedvin 
edilmek üzere, maddeyi komisyona geri veriyo
ruz. liet mahiyetinde değildir. 

Sayın arkadaşlar, 8 nci maddeyi bitirmiştik, 
Fakat, Sayın Aydmer arkadaşımızın bir takriri 
var okutacağım. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
Seç. Üye) — Daha evvel söz istemiştim efendim. 

BAŞKAN —• İzah ettiniz efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

Seç. Üye) — Hayır efendim. Cevaba cevap vere
ceğim. 

.BAŞKAN — Buyurun. 
Ht i ) AYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

Seç. Üye) -—• Muhterem arkadaşlar. Muhterem 
Sözcü arkadaşımız, son beyanlarında fikirlerimize 
aynen iştirak ettiklerini bildirmişlerdi; bunlar 
zabıtlarda, mevcuttur. Aradan fasıla geçtiği için 
hatırlatayım. 

İhtilâf şu idi; bir idare heyeti var, idare he
yeti maksat haricine çıkmayı önliyecek, elinden 
gelen tedbirleri alacak. Farzedelim ki; kiracılar 
bir yürüyüş yapıyorlar, bizim haklarımızı daha 
iyi koruyun diyorlar; işte bu sırada araya fara
za 2 tane komünist karıştı, (bunlar kapitalisttir, 
bunlar şöyledir, böyledir) dedi. Şimdi idare he
yeti ne yapacak'» İdare heyeti zabıta değil ki, 
kolundan tutup atsın onları. Polise diyecek ki, 
«bunlar bizim maksadımız hilâfına hareket eden 
insanlardır, bizim nezih yürüyüşümüz devanı 
etsin, ihlâl edilmesin.» 
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Şimdi arkadaşım son konuşmasında noktai 
nazarıma iştirak etti. «Tedbirlerini alır, icabında 
mecbur olursa zabıtanın yardımını ister» diyor. 
Evvelce kabul ettiği halde, zabıtanın yardımını 
ister, idare heyeti bir zabıtanın vazifesini yapa
mayız, zabıtanın yardımım isteriz diyebilir, de
diler. Binaenaleyh, Komisyon noktai nazarını 
tamamen kabul ettiği halde, (zabıtlarda münde
miçtir,) bu maddeye, bu kadar sarahati niçin 
vermedi hayret ediyorum doğrusu. Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımız, biraz evvelki konuşmasın
da, «zabıtanın yardımına, rağmen şöyle olur» di
ye de ifade ettiler. Binaenaleyh esası kabul ettik
leri halde, sarahat vermekten niçin kaçmıyor
lar, hayret ediyorum. 

Arkadaşlar, arz ediyorum, madde çok. mü
himdir. Eğer teklifim kabul edilmezse, en ma
kul, en meşru maksatlarla, yapılan toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerini, hariçten, sabote etmek is-
tiyen, hiç. olmazsa, birkaç kişi bulunur; yani 
zabıta yardımı ile önlenilmezse yegâne tedbir 
toplantıyı dağıtmak olacaktır. Ve bu husus top
lantı hürriyetinin bu şekilde fiilen ortadan kal
dırılmasına müncer olacaktır. 

Noktai nazarım kabul edilmiştir. Maddeye 
sarahat verilsin. İstirhamım budur. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ UŞREF 
AYHAN (Ordu) - 'Biz de ayrımı bu görüşe sa
hibiz. Benimsiyoruz. 

'BAŞKAN --• hhıcümen kabul ediyor. Arka
daşımızın sekizinci madde olarak Başkanlığa 
verdiği önergesini okuyoruz. 

Başkanlığa 
8 ııei maddeni ti aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca Seç, Üye 

Hidayet Aydıner 

MADDE 8. - Tertip heyeti, toplantıdan ön
ce kendi arasından veya dışardan en az 3 kişi
lik bir idaıv, heyeti teşkil eder ve Hükümet ko
miserine bildirir. Bu heyet toplantının sükûn 
ve düzenini, beyannamede yazılı maksat dışına 
çıkılmamasını sağlar ve bunun için gerekli ted
birleri alır ve icabında zabıtanın yardımını is-
tiyerak bunu sağlar. Sağlıyamadığı takdirde 
toplantının dağıtılmasını Hükümet komiserin
den ister, 
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İdare heyeti üyelerinden en az birinin top

lantının yapıldığı yerde ikametgâh, sabi'bi ol
ması şarttır. 

İdare heyeti veya- tertip üyelerinden en az 
üçü toplantı yerinde bulunmadıkça toplantı ya
pılması yasaktır. 

BAŞKAN —• Önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

İçtüzüğün 129 neu maddesi, «Nazarı müta
lâaya alınırsa encümene havale olunur. Encümen 
isterse filhal kabul eder.» diyor. Bu itibarla en
cümenin kabul edip etmiyeeeğini tekrar soruyo
rum : 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kabul ettiğiniz önergeye komis
yon da katılmıştır. Ancak, 8 nei maddenin bu 
yeni şeklini, değişiklik arz ettiği için, açık oy
larınıza arz ediyorum. 

(Oylama yapıldı.) 

BAŞKAN —• 8 tnei madde için oyunu kul-
lanmıyan arkadaşlar varsa, lûûtfen kullansın
lar... Oy toplama muamelesi bitmiştir. J 

27.11.1962 0 : 1 
Oylamaya (65)'sayın üye katılmıştır (56) 

kabul, ('5) ret, (4) çekiııser oy kullanılmıştır. 
Anayasanın 86 ncı maddasi mucibince salt ço
ğunluk olmadığı için, maddenin oylanmasına de
vam edilecektir. Fakat, salt çoğunluk olmadı
ğı için yarın... 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Efendim, bir noktanın 
tashihi lâzım. 

BAŞKAN —• Tefhim sırasında, söz "Veremem, 
özür dilerim. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANİ ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Efendim, Muhittin Kı
lıç arkadaşımız, dermeyan etmişti. Biz de işti
rak etmiştik. Riyas-at Makamı nazarı itibara al
madı. 2 noi bölümden sonra 7 nci maddenin 
başlığı «Toplantı ve usul şaretları» diye yazıl
mış. Muhittin Kılıç arkadaşım bunu «Toplantı 
usul. ve şartları» olarak dermeyan ettiler. Bu
nu tavzih etmek istedim. 

BAŞKAN — Yarın bu hususu tashih ederiz. * 
28 Kasım 1962 Çarşamba günü saat 15 te top

lanmak üz^are birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 
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1932 yılı bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 

yapıümasına dair kanun tasa.ısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 132 

Kabul edenler 128 
Reddedenler ; 2 
Çekinserler : 2 

Oya katılınıyanlar 51 
Açık üyelikler : 2 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi dürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Ö/dilek 
Mehmet Şükran özkay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuîcr 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Onlip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADÎYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz itıee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osm.in Alişiroffln 
Iîıfzı Oğuz Bcknta 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulıısoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
l Tasan Ali T ürk er 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topeuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Cohnlnğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
Rİl 
Haki (lüzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksny 
I lal it Sankaya 

ÇANKIRI 
ITazım Dairlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

edenler] 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ilamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Uanguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Ayuuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Azjriıî 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zaıbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip (V.dolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
tVlil Cevherioğlu 
Ethom Menemeneioğln 
lîifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
ftzel Şah i ngi ray 
I »ere Turan 

İZMİR 
İzzet Biraııd 
Umur Lûtii Uozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okıırer 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrel Tuna 

KAYSERİ 
ITüsnü Dikecjigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusnıan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Diuekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Sii orsan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Conap Aksu 
Nedim Evliya 

76 



MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. §. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
Necip Pamşnğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapaıüı 

C. Senatosu B : 10 
Kâzını Yurdakul | 

SAMSUN i 
Cem al etti u I »ulak 
l'Vthi Tevetoğlu | 
('ahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâm-i Üren 

27.11.1962 0 : 1 
TOKAT 

ı »sınan Ilacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Domirdağ 
Ueşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakut 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

'Tevfik İnci 

[Çehinserler] 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

(Vvat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Ihırha nettin Uluç 
Âdil Ünlü 

ADANA 
Sakıp önal 

AYDIN 
Osman Sainı Sarıgöllü 

[Reddedenler] 
TABU ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
MANİSA 

Ferit Alpiskendeı 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Sel â ha t tin Özgür 
Haydar Tuııçkaııat 
Sıtkı lTlay 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdonı 
oğlu 
AFYON KARAHİSAK 

Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 

Sabit Koeabeyoğlu 
AYDIN 

l-'ikret Turhangil 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
ELÂZIĞ 

•VIâl Ertuğ 
11 asi m O i ray 

ERZİNCAN 
l-'ehmi Baysoy 

ERZURUM 
'îahmi Sarıalnn 

ESKİŞEHİR 
Vaci Toros 

GİRESUN 
Mehmet lzmcn (B.) 
kabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Tüıkoğlu 

[Oya katıîmıyanlarj 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İSTANBUL 

l'Vthi I'.a sak 
Sabahattin Tanman (1.) 

İZMİR 
Vevzat Özerdeiııli 

KARS 
Sırrı Atahıy (Bşk. V. 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
<uad ITayri Ürgüplü 
I »aşkan) 

KOCAELİ 
l î i fat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (1.) 

MANİSA 
Kinin Açar 

MARDİN 
Kemal O rai 
\bdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
İzzet Oener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
'/iya Öıuler 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 

Şevket Buladoğhı 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
URFA 

Vasfi Gerger (î.) 

VAN 
Faruk Işik 

YOZGAT 
Neşet Çelintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Açık üyelikler] 
İstanbul : 1 
Samsun : 1 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Esat Çağa (î) 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 

Yekûn 2 
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1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına veri

len oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir/ 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişâroğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehımıet îlkuçaaı 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
124 
114 

8 
2 

59 
2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunıhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Qağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âlâ Aksoy 
HaMt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifait Öztürkeiıne 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahiııgiray 
Bere, Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozca] ı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğkı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çuanralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittim Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit AlpiskendeiT 
Orhan Süersam 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğkı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim ŞevM Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kuımrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

— 79 — 



C. Bezatosu B : 10 27.11.1962 O : 1 
SAMSUN 

Fethi T<'v»'intj\ıı 
SİİRT 

Lâtif Aykm 
SİNOP 

S u p h i jiîitH»' 

SİVAS 
Ah mel (,'ekeıııoğlu 
Hulusi Stfylerneznğlu 

TEKİRDAĞ 
Selânıi Üren 

TOKAT 
» M l i a i ı I İ H ' I D i l l U t r l U 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Vusuf Demirdag 
UVşat Za !<>«*" u 

URFA 
Ksat Mahmut Karaku 

UŞAK 
Kâmil Cuşkunoğlu 

YOZGAT 
Nidık Artuknıaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyiduğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

1 e\ at Açikaim 

Âmil Art us 

Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Masan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
\eca t i özdeniz 
Nevzat Sengel 
Bu ıha nettin Uluç 
Adil Ünlü 

TABH ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 

[Reddedenler] 
Kmnımllah Çelebi 
^ııphi fîürsoytr.ık 
Kâmil Karavelioğlu 

^aıııi Küeiik 
Mehmet Şükran özka\ 
Muzaffer Yurdakuler 

AYDIN 

<»sman Saim Sarıgöllü 

[Çehinserler] 
AFYON KARAHISAR 
Rasiın Ilaııcıoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

I Oya kattlm t yanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
S-rkı Piav 
GENEL OYLA SEÇt-

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem 
"fflı? 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz İne» 
«»o-lll 

Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Ki fal l . lkt'i 

Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
-Ikret Tuıhangil 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
el âl Enuğ 

Iîasim Oirav 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

»\'lhmi S: ıns | l ; ıu 

ESKİŞEHİR 
:ıei 'l'ın-us 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 
>a ha hat tin Orhon 

HAKKÂRİ 
\dil Tiirkogln 

HATAY 
Sabahattin Adnh 

İSTANBUL 
ethi Ba§ak 

Sabahattin Tanman (1) 
IZMIR 

Vevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
dehmet I lazer 

KAYSERİ 
Suad nayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Ilifat özdeş 

ıı! fi 'I ••Unsi'iu 
KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 
MAT,/»TVA 

Nüvit Yetkin (1.) 
MANİSA 

'.inin Açar 

MARDİN 
N'etnal Ora] 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akiircii 

NİĞDE 
izzet dener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Omalettin '»ulak 
<'alıil Tokırö/ 

SİVAS 
Rıfat Öçten (U. ) 
'iya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
<îlmi l'..iıi 

TUNCELİ 
Mehmet Ali I >«* tu i r* 

URFA 
Vasfi Gerger (1) 

VAN 
Faruk Işık 
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C. Senatosu B : 10 27.11.1962 O : 1 
YOZGAT 

Noşot (/etinlaş 

ZONGULDAK 
Tarık lîcmzi Hal tan 

C. BAŞKANINCA SB 
CÎLEN ÜYELER 

Esat Çağa (1) 
Sahir Kurutluu&lu 
lîagıp Öner 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 10 27.11.1962 O : 1 
Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya 

puması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Karıuıı kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 121 
Kabul edenler ; i i 9 

Reddedenler : l 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar 62 
Açık üyelikler 2 

TABİÎ ÜYELER 
E-efet Aksoyoğln 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇÎ 

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa. Yılmaz İnee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişdroğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
Man'sur 'UTuısoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Kabul 
BALIKESİR 

Kın ver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

B+LECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğiıı 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çaplayan-
gil. 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

edenler] 
i ERZURUM 

Nurettin Aynuıksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeka İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

| İSTANBUL 
Şevket Akyiirek 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
R-ifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozeah 
Enis Kansu 

J Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç, 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osrman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiısketnden* 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumjulu 

— 82 — 



RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapaaılı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

0. Senatosu B : 10 
Hulusi Söylemezoğln 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

27 . 1 1 . 1 9 6 2 O : 1 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik Inei 
G. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkaim 
Âmil Antus 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Enrver Kök 
Kâzım Ortay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanetjfciin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuçan 

[Çekinserler] 
ADANA 

Sakıp önal 

[Oya hatılmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Vehbi Ersii 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 
Sabahattin Orhun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Vehbi Aksoy 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
Sabahattin Tannıan (I) 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle (1.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tolkoğlu ( İ Ü . ) 

KÜTAHYA 
A. Bahattia Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetikin (I.) 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat ö§ten (B.) 
Ziya öı der 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Va&fi Gerger (î.) 

VAN 
Faruk Işık 
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C. Senatosu B : 10 27.11.1962 O : 1 
YOZGAT I O. BAŞKANINCA SE 

Neşet Çetintaş CÎLEN ÜYELER 
Enat Çağa (1.) 

ZONGULDAK sahir Kurutluoğlu 
Tarık Kemzi lîaltan liagıp Üner 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 10 27,11.1962 O : 1 
Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması nak-

kında kanun tasansına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı i 85 
Oy verenler : îOÎ 

Kabul edenler 100 
Reddedenler ı 

Çekinserler ı 
Oya katümıyanlar 82 

Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
TABtt ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelöbi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Saori Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Ge'boloğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzunhasanoğl 11 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ESKİŞEHİR 
öavsî Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel ÇSahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozeaıı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Din ekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskendea* 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Anı net Çekem e- ğ 1 u 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selamı Üren 

TOKAT 
Osman HacıbaloğTu 

TRABZON 
Yıısuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 
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C. Senatosu B : 10 27 .11,1982 0 :1 
UŞAK 

Kânifil Ooşknno.Cviu 
YOZGAT 

Sadık A rtukmae 
ZONGULDAK 

Akif Eyi doğarı 
Tevflik İnci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Hidayet Ay ılın er 

Hasan Kangal 
Hadi Kotran 

[Çekinserler] 
ADANA 

Sakıp Öna! 

!<]nvcr Kök 
K . : z i ! f i < •<.'•>.,uy 

Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmvyanlarj 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
.İCadri Kaplan 
Osman Koksal 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ülay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
(Talip Av şar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
İvasim Hancıoğkı 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata ( B.) 
Rıfat Etker 
Sabit KoeabeyoğTıı 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
^'ilrrrl; TnrhaH*ril 

BALIKESİR 
İlam di Oğuzbeyoğl u 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamıit Tigrel 
(Balkan V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi üaysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynu'ksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naei Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Oelil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanımian (1.) 

İZMİR 
Nevzat ÖzerdoımJ i 

KARS 
S i m Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (1.) 

MANİSA 
Emin Acar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapantı (Bas. 
V.) 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten (B.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Melun et Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger (t.) 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat AcıkaJİm 
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O. Senatosu B : 10 27 .11.1962 O : 1 
Enat Çağa (î.) 
Ömer Ergün 

Sahir Kurutluoğlıı 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
Samsun 1 
İstanbul 1 

Yekûn 



C. Senatosu B : 10 27 .11 .1962 O : 1 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasansma verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 3 
ÇeMnserler : ] 

Oya katılmıyanlar : d 7 
Açık üyelikler ; 2 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveHoğlu 
Sami Küçük 
Fahııi özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkay; 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz îuce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağınıaslı 
Osmaıı A lişiroğlu 
ibrahim Saffet Onıay 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Effe 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Lia!udi Oğnzbeyog!ti 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlıı 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğl ti 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç. 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halat Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Dural 

DİYARBAKIR 
Azım i Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsfin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgü] 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Cavı t Tevfik Okyayuz 
Talip Özdoiay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyü rek 
Celil Cevherioğlu 
Etlıenı Menemencioğlu 
Kifat Öztürkçime 
Nurullalı Esat Sümer 
Bere Turan 

IZMtR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtiı Bozcalı 
Enis Kansu 
CaMt Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca. 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusuıan 

KONYA 
Sedat Oumrah 
Mustafa DinekJ'i 
Muhittin KıJıe 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 

MALATYA 
Mehmet ZeJki Tıılunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulu soy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evlâya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kum rain 

RİZE 
Necip Damışoğlu 
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SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

C. Senatosu B : 10 
TEKİRDAĞ 

Selâmı Üren 
TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

ÜRFA 
Esat Mahmut KarakuM 

21.11.1962 O : 1 
UŞAK 

Kâmil öoşkıınoğlıı 
YOZGAT 

Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Hidayet, Ay diner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangai 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
BurhanettAn Ukı«; 
Âdil Ünlü 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Özel Şahingiray 
ZONGULDAK 

Tevfik İnci 

[Çekinserler] 
ADANA 

Sakıp Önad 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 

Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B 
Sabahattiın Orhon 
* HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

[Oya kaUlmiyanlar] 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Sabahattin Tanınan (I.) 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
LÛtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Niiviıt Yetkin (1.) 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Ora! 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cemaletthı Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS 
Rifat Öçten (B.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zilini Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger (î.) 

VAN 
Faruk Işık 
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O. Senatosu B : 10 27.11.1962 O : 1 
YOZGAT 

Neşet Çetin t aş 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Enat Çağa ( i ) 

Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlıı 
Ragıp Uner 

[Açık üyelikler] 
îstanbu 1 . 1 

• 1 

Vekûn 2 



C. Senatosu E : 10 27 .11.1962 O : 1 
Sağlk ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğrenim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistan 

ve başasistanlara tazminat verilmesi hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 185 

Oy verenler 115 
Kabul edenler : 1 o 2 

Reddedenler : 12 
Çekmserler : l 

Oya katılmıyanlar : 68 
Aşık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELEB 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Falın Özeli 1 ek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkay. 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AĞRI 
Yeysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alisi r oğlu 
ibrahim Saffet Oraa.y 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan A Ti Türker 

BtLECİK 
Talât Oran 

BÎNGÖL 
Sabri Topçuoğiu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzıınhasa.iiöğlti 

BURBUS 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Cağlayan-
gü 
!>aki Güzey 
Şeref Kayalar 
Calıit Orta»; 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazini Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Duru! 

DİYARBAKIR 
A anı i Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Cfftvsi TTea.g;ök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam ettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ocül Oevherioğiu 
Ethem Menemeneioğlu 
Uifat Öztürkeine 
Nurullah Esat Sümer 
Kere, Turan 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
ili!mi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
1 [ iisnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmatı 

KONYA 
Soda t Omu rai ı 

Mustafa Dine ki i 
Mua.jn.mer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki TııUmay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik lllusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğkı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1 Ş. Atasağuu 

NİĞDE 
Kudret Bayi)an 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetogıu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 
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C. Senatosu B : 10 27.11.1962 O : 1 
TOKAT 

Osm a n Hacı bal oğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
Esat Mahmut Karakuri 

UŞAK 
Kâınil öoşlkunuğiu 

YOZGAT 
Sadık Artukraaı1 

I ZONGULDAK 
j Akif Eyidoğan 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELEE 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 

Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Adil Ünlü 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasîı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

İSTANBUL 
Özel Şahingiray 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

SÎNOP 
Suphi Batur 

[Reddedenleri 
SİVAS 

Ahmt; t Çekemıo ğ.i vt 
Hulusi Söyle.mezoğit.i 

TRABZON 
Yusuf Demirdag 

' ZONGULDAK 
Tevfik înci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Kâzım Örbay 
N>«ati özdeniz 

jCt'ki'tıscrlcrj 

ADANA 
»Sakıp Örıal 

/ Oya katilnuymılar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Enıamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Selâhattin özgür 
Haydar T ıınçka n a t 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdaküler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHISAR 
Rasim ITaneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapaıı 
(B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bafcata (B.) 

Lvifafc Etker 
Sabit Kocabsyoğîu 
>l?msur "Olusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celal Ertuğ 
R a simi Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
'R ninni Sanal an 

ESKİŞEHİR 
Naci Toro« 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adaiı 
Vehbi Aiksoy 

İSTANBUL 
SVothi Başak 
Sabahattin Tanmaıı (İ.) 

IZMÎR 
Enis Kansu 
Novzat özerdeanli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
lüi'at Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
'Sindi- Yetkin (t.) 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Ora! 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muaillâ Akarca 

NÎĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket. KöksaJ 

SAKARYA 
Turhan Kapantı (Has. 
V.) 

SAMSUN 
Cem alettim Bulak 
Cahit TokgÖz 

SİVAS 
Rifat Öçten (B.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

no 



C. Senatosu B : 10 27. İİ . 1962 O : 1 
TOKAT 

Zihni Bet.il 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

Vasfi Gerger (1.) 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetîntaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

C. BAŞKANLIĞINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Enat Çağa ( t ) 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 2 
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C. Senatosu B : 10 27 ,11.1962 O : 1 
'Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkındaki kanun tasarısının 7 nci maddesine verilen oy 

TABtl ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneg 
Seiâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇÎ-
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

larm neticesi 

(MM d 

Üye sayisı : 185 
Oy verenler 107 

Kabul edenler î Of) 
Reddedenler ı 
Çekinserler o 

Oya katümıyanlar 76 
Açık üyelikler > 

[Kabul edenler] 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Pfhmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
i la m di Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasarı Ali T ürker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkarı 
Sırrı Uzunhasanoğju 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
d ı 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hanı i t Tigrel 

EDİRNE 
Talisi Ü Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sana lan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyii rek 
Celil Oevhcrioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztiirkeirne 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Bere, Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

'le kabul edilmiştir.) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
MÎ m İlâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hu 1 âsi Söylemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Sölâmi üren 
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C. Senatosu B : 10 27 .11.1962 O : İ 
TOKAT 

0:->Laan İlacı balonlu 
TRABZON 

Yusuf D«mirda& 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANLIĞINCA 
SEÇİLEN ÜYELEE 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergtin 
Hasa.n Kangal 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
t\âzıım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

l Reddedenler] 

AYDIN 
»Hrııa.ii Saim Sarıgöllü 

[Oya katılmayanlar] 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Kadri Kaplan 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Ra,sim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğkı 
ibrahim Saffet Omoy 
Manısur Ulusoy 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Adil Türkoğlu 

HATAY 
Sa bahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Sabahattin Tanman (I) 

İZMİR 
Nevzat özerdenıli 

KARS 
Sırrı Alalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Ba#an) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu ( t Ü.) 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (î.) 

MANİSA 
Emim Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Opal 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (Bas. 
V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fothi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger (1) 
Esat Mahmut Karakıır't 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetiııtaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
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C. Senatosu B : 10 27 .11 
0. BAŞKANINCA Sfi 

ÇÎLEN ÜYELER 
Oevat Acıkalım 

Esat Çağa (î) 
Sahir Kuratluoğlu 
Ragıp Üner 

1962 O : 1 
Burhanettin I 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 10 27 .11.1962 O : 1 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkmdaki kanunun 8 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur-.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 65 
Kabul edenler : 56 

Reddedenler 5 
Çekimserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 118 
Arık üyelikler : 2 

I Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Agırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topouoğlu 

BİTLÎS 
Cevdet Goboloğlu 

BOLÜ 
Ralımi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

ÂH Aksoy 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

Nizamettdn özgül 
HATAY 

Vehbi Aksoy 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 

İZMİR 
tzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çuımralı 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

SAKARYA 
Turhan Kapaaılı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 

Enver Kök 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlıı 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

MANİSA 
Ferit Alpdskender 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpakhoğlu 
SÜRT 

Lâtif Aykut 

IÇekinserler] 
O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

Kâzıım Orbay 
Necati özdeniz 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Ac/ımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
»Suphi G ürsoy t e a k 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveloğlu 
(i.Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgü r 
Me'hmet Şükran Özkay<ı 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip A vs ar 
Mehmet Ünal di 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Jnce-
oglu 
Oelâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 
Mansur Uhısoy 

[Oya kattîmtyanlar] 
AYDIN İSTANBUL 

Fikret; Turhanigil 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref iv ayalar 

ÇANAKKALE 
İla Ilıt Sankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
.AJâeddin Çetin 

DENİZLİ 
(Jahit Akyar 

M ehı o et E m in Dun 11 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

(Bşk. V.) 
EDİRNE 

Tahmn Banguoğln 
ELÂZIĞ 

öeiâl. Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin O rhon 

GÜMÜŞANE 
FTtılit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

.Fethi Başak 
Celi! Cevherioğlu 
Nurallah Esat Sümer 
Sabahattin Taaıman (î) 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Nevzad; Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazec 

KASTAMONU 
Mehinet Çaralıea 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özde§ 
Lûtfi Tokoğlıı (t. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dineklı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Ofoıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulum: 
Nüvit YetıMn (T.) 

MANİSA 
Emin Açar 

MARâŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O nal 
A İM 'ü I kerim Saracoğ! u 

MUĞLA 
Mualiâ Akarea. 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

ihsan A'kpolat (î. (T.) 
NEVŞEHİR 

İ. S. Atasağun 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
İzze t <"'!OIK-ÎT-

ORDU 
j Eşri'f Ayhan 

Şev ket Koksal 
Zeki Kumru i. ı.ı 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettirı Bulak 
Fethi Teveto^lu 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (B.) 
Ziya Önder 

TOKAT 
Zihni Beti] 

TRABZON 
Şevtke't Buladoğhı 
Reşat Zalorihı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger (I.) 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
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C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Gevat Açı kain. 
Amil Artus 

Enat Çağa (1.) 
S ahir Kurut luoğlu 
Rag]p Üner 

Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdi! ünlü 

[Açık üyelikler] 
îstanbul 
Samsun 

Yekûn 2 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ONUNCU BİRLEŞİM 

27 .11.1962 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Nüvit 
Yetkin, Vasfi Gerger ve Esat Çağa'ya izin ve
rilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/147) 
B - IKÎNCI DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

çaş'ın, tedavi için yurt dışına gönderilen has
taların mâruz kaldıkları müşkülât ve bu hu
susta alman tedbirlere dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/101) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip 
Ataklı'nm, müebbet hapse mahkûm bulunan dü
şük Bolu Milletvekili Reşat Akşemsettinoğlu'-
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/106) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 
Yardımcı'nm, Doğu ve diğer illerde jandarma 
ve zabıta kuvvetlerinin aldıkları tedbirlere dair 
içişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/99) ^ 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'm, büyük şehirlerin en kalabalık semtlerin
de yüksek sesle bağırarak gazete satılmasının 
önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/102) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, 1 Ağustos 1962 tarihinden 
beri istanbul - Ankara yolunda kaç trafik ka
zası olduğuna dair Bayındırlık ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/105) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Neşet Çetintaş'm, çiftçilerin Ziraat Bankasına 
olan borçlarına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/90) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, ilk ve orta dereceli okul
lara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/104) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri'nin Talaş nahiye
sinde Kayadibinde tehlikeye mâruz kalan 54 
evin kalkması için ne zaman ve hangi raporlara 
müsteniden karar verildiğine dair, imar ve is
kân Bakanından sözlü sorusu (6/107) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Almanya'ya giden Türk işçilerine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/108) 

10. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, imar plânında sanayi böl
gesi olarak kabul edilen mıntakalara su ve elek
trik verilemediğine dair içişleri, Sanayi ve imar 
ve iskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/109) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, 25 . 7 . 1957 tarihinde Anka
ra'da vukubulan bir otomobil kazası dolayısiyle 
yapılan muameleye dair, Dişişleri ve Milli Sa
vunma Bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'in, son üç yıla ait okul inşaat ve 
tahsisatlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/111) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik inci'nin, su ürünlerinin istihsali ve 
ihracatımızın geliştirilmesine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'm, bir kararname ile yerleri değiş
tirilen 43 valiye dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/113) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Gebeloğlu'nun, Bitlis Tütün Fabrikası
nın modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne 
düşünüldüğüne dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/114) 



16. — Cumlhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu 'nun, bu yıl Ankara ve Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanları
na giren ve kazanan talebelere dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, Türkiye'deki göçmenlere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/116) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, merkezi İzmir'de kurulacak 
olan «Ege Tütüncüler Bankası» na dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/117) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Burha-
nettin Uluç'un, Marşal Plânı gereğince kurul
muş bulunan Paris'teki Avrupa İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtı nezdindeki Heyete dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, emekli subaylar arasındaki 
farklı emekli ödemelerine dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un, İşçi Sigortaları tara
fından Ankara'da Hazine, belediye ve özel ida
reden satmalman Akköprü'deki arsalar üzerin
de inşa edilen Varlık Mahallesine dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/120) 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 10 Kasım 1938 saat 9 u 5 
geçe ile 10 Kasım 1962 saat 9 u beş geçe ara
sındaki saat farkına dair, Tanm, içişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/121) 

23 — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ça-
vit Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dairesi 
Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik haritada 
Hatay'ın kendi millî hudutları içinde gösteril
mesine dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/122) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs

mında değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/251, C. Senatosu 1/117) (S. Sayısı: 3) 
[Dağıtma tarihi: 21 .11.1962] 

X 2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 1/312, 2/334, 2/347, C. Senatosu 
1/118) (S. Sayısı: 4) [Dağıtma tarihi: 2 1 . 1 1 . 
1962] 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu XM. Meclisi 
1/318, C. Senatosu 1/121) (S. Sayısı: 5) [Dağıt
ma tarihi: 23 .11 .1962] 

X 4. — Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/315, C. Senatosu 1/120) (S. Sayısı: 6) [Da
ğıtma tarihi: 23 .11.1962] 

5. — 1962 yılı Bütçe Kanununa, ba^lı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve K a r ^ a 
Bütçe Komisyonu raporu (M, Meclisi 1/314, C. 
Senatosu 1/119) (S. Sayısı : 7) [Dağıtma tari
hi : 23 .11 .1962] 

6, — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı 65 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 18.10.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A. - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

X I . — İ s t a n b u l Milletvekili Suphi Baykam 
ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/52, 
O. Senatosu 2/26) (S. Sayısı : 120 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 11 . 1962] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

X I . — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena-
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tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ile İçişleri I 
Komisyonundan müteşekkil Karma Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/91, C. Senatosu 1/107) (S. | 
Sayısı : 1) [Dağıtma tarihi : 6 .11.1962] 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair ol?,n 3656 sayilı Kanuna bağ- | 
lı (1) numaralı cetvelde değişiklik yapılması ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşkilât ve ödev- | 
leri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki madde 
eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı Kanuna ek 1 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/215, O. Senatosu 2/30) (S. Sayısı : 123 e ek) 1 
[Dağıtma tarihi : 24 .11 .1962] 

3. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun 47 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve bu ! 
kanuna iki madde eklenmesi hakkındaki kanun ] 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met- i 
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş» i 
ter ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mecli- j 
si 1/162, C. Senatosu 1/114) (S. Sayısı : 8) j 
[Dağıtma tarihi : 23 .11 .1962] | 

4. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/161, C. Se
natosu 1/77) (S. Sayısı : 9) [Dağıtma tarihi ; 
24 .11 .1962] 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri ve Bütçe komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 1/195, C. Senatosu 1/108) (S. 
Sayıcı : 10) [Dağıtma tarihi : 24 .11.1962] 

6. — 1706 sayılı Jandarma Kanununun 6459 
sayılı Kanunla muaddel 12 nci maddesinin (b) 
fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/142, C. Se
natosu 2/35) (S. Sayısı : 11) [Dağıtma tarihi : 
24 .11.1962] 





Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/251, C. Senatosu 1/117) 

T. C. 
Başbakanlık 7.7. 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1798/2224 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 6 . 7 . 1962 tarihinde kararlaştırılan 
«1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet İnönü 

GEREKÇE 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına dâhil 725 nci 
bölümünde «kredi alma gücünü yitirmiş belediyelerin yarım kalmış işlerinin tamamlanması için 
İller Bankasına 30 000 000 liralık ödenek kabul edilmiştir.» 

Bilâhara vâki müracaatlerden anlaşıldığına göre, başlanmamış fakat bankanın 1962 iş ve plas
man programında yer almış yatırımlar içinde kredi alma gücünü yitirmiş belediyelere aidolanlar 
mevcuttur ve bölüm unvanının takyidedici sarahati muvacehesinde 30 milyonluk ödenekten bu iş
lere harcama yapılamamaktadır. 

725 nci bölüm unvanında yapılması derpiş olunan tadilât, bahis konusu takyidi bertaraf etmek 
maksadına matuftur. 

Her ne kadar Yozgat Milletvekili Celâl Sungur tarafından aynı mahiyette bir kanun teklifi 
yapümış ve bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu ile Cumhuriyet Se
natosu tarafından kabul edilmiş ise de, bütçe mevzuunda T. B. M. M. üyelerinin kanun teklifinde 
bulunmaları Anayasanın 94 ncü maddesi muvacehesinde mümkün olmadığından, bu kanun tasarı
sının sevkı gerekmiştir. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 .11. 1962 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/251 
Karar No: 2 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş İmakla Maliye Bakanlığı tem-
si'sileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 
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Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi, 1962 yılı bütçesine bağlı (A/2) işaretli cetvelin Ma
liye Bakanlığı kısmının 725 nci (Kredi gücünü yitirmiş belediyelerin yarım kalmış işlerinin ta
mamlanması için îlüer Bankasına) bölümüne 30 000 000 liralık ödenek konulmuştur. 

Bilâhara anlaşıldığına göre başlanmamış fakat Bankanın 1962 iş ve plasman programında yer 
almış yatırımlar içinde kredi gücünü yitirmiş belediyeler mevcuttur. Bunlara bir yardım yapıla
mamaktadır. 

îşte bu gibi işler için bu ödeneğin kullanılmasını temin maksadiyle bölümün unvanının değiş
tirilmesi istenmektedir. 

Her ne kadar bu maksadı temin gayesiyle Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un vermiş olduğu 
kanun teklifi kanunlaşmış ise de bütçe mevzuunda, Anayasanın 94 ncü maddesi gereğince kanun 
teklifi yapılamıyacağı cihetle bu tasarı sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının şevki komisyonumuzca da yerine görülmüş ancak aynı mahiyette bir kanun yürür
lükte olduğundan ve tatbik edildiğinden onun yerine kaim olacak bu tasarının kanunlaştığı tak
dirde diğerinin yürürlükten kaldırılması icabetmektedir. Bu maksatla tasarıya ikinci madde ek
lenmiştir. 

Tatbikatta her hangi bir yanlışlığa mahal bırakmamak için bu kanunun yürürlük maddesinin 
mezkûr 7 . 7 . 1962 tarihli ve 70 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olması uygun görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesi aynen, 3 ncü madlesi ise 74 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Öncelikle görüşülmek ve genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 
Başkan B&şıkanvekili Sözcü Kâtip 
Hatay Ankara Ordu Kastamonu 
Ş. İnal N. Ağırnaslı A. H. Onat S. Keskin 

İmzada bulunamadı 

Artvin Aydm (Balıkesir Balıkesir 
S. O. Avcı 1. Sezgin A. A. Bölük F. IslimyeU 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Çanakkale 
8. İnan 

Gümüşane 
8. Savacı 

İzmir 
İV. Mirkdâmoğilu 

Konya 
M. Obuz 
Mardin 

Ş. Aysan 
İmzada bulunamadı 

Sivas 
M. Vural 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Z. Baltacıoğlu 

Çanakkale 
E. Sezgin 

Hakkâri 
A. Tünkoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Konya 
R. Özal 

Siirt 
L. Aykut 

İmzada bulunamadı 

T. Üye 
H. Tunçkanat 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Elâzığ 
Ö. F. Sanalç 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Konya 
/. Baran 

Konya 
C. Yılmaz 

Siirt 
A. Ya§a 

Van 
F. Işık 

Diyarbakır 
R. İskenderoğlu 

'Erzurum 
C. Önder 

İçel 
8. Kutlay 

Konya 
M. Kılıç 

İmzada Ibulunaımadı 

(Mar-aş 
E. Kaplan 
Sinop 

M. Alicanoğlıı 

Yozgat 
V. Uyar 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 3 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 

yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmındaki 725 nci bölümün unvanı «Kredi al
ma gücünü yitirmiş belediyelerin iller Banka
sının 1962 yılı iş ve plasman programında yer 
alan işlerine sarf edilmek üzere İller Bankası
na» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Barbakan 
/ . İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Devlet Bakanı 
İV. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakan 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

O. Öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı Ba. 

F. Çelikbaş 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

6 .7 .1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 

Başb. Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı 

8. Kurutluoğlu 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/ . Seçkim 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

- Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Tevfik Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 

yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 7 .7 .1962 tarihli ve 70 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 13 .7 .1962 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Tasannm 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

— « * « S » > - « ! • -

C. Senatosu ( S. Sayısı : 3 ) 





Toplantı : 2 # 
Dönem : ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 

Meclisi 1/312, 2/334, 2 /347; C. Senatosu 1/118) 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağflı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı, (M. Meclisi 1/312, C. Senatosu 1/118) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 10 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1859/3390 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 11 . 10 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «1962 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

G E R E K Ç E 

Adana Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünde kurulması takarrür eden 2 nci Sawgin Çırçır 
makina grupunun mubayaası maksadiyle Amer ika'daki firmalanla temasa geçilmiş, toplanan 
bilgilerle etüt yapılmış, fenni şartnamesi Eylül ayı içerisinde bitirilmiştir. 

Sawgin tesisleri kurulduktan sonra, bu tesisler mezkûr bölge zirai araştırma enstitüsünün 
döner sermayesine devredilecektir. 

Ancak, yukarda bahsi geçen makinaların mubayaası, ithali ve montajının cari yıl içinde yapıl
ması mümkün olmadığı gibi adı geçen bakanlığın da gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişebilmesi için geçici yüklenme yetkisi bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, Tarım Bakanlığı 1962 yıh bütçesinin 792 nci (Makina ve teçhizat satınalma) 
bölümünün 40 ncı (Pamuk işleri ve kurumları) maddesindeki ödenekten 2 200 000 lirasının, 
mezkûr ihtiyacın karşılanması ve tesislerin, döner sermayeli idareye devrini sağlamak mak
sadiyle 724 ncü (Mütedavil sermayeli teşekküllere) bölümünün 30 ncu (Pamuk işleri ve ku
rumları) maddesine aktarılmasına zaruret hâsıl olunmuştur. 



2 -
1962 yılı Bükçe Kanununa hayli (A/2) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı 
kısmının 792 nci (Makina ve teçhizat satmalına) 
bölümünün 40 ncı (Pamuk işleri ve kurumları) 
maddesinden 2 200 000 lira düşülerek 724 neti 
(Mütedavil sermayeli teşekküllere) bölümünün 
30 ncu (Pamuk işleri ve kurumları) maddesine 
aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

11 . 10 . 1962 
Devlet ıBakanı ve 
(Baş1!). Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakam ve 
iBaşb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

B. Aybar 

Başjbakan 
/ . İnönü 

Devlet Bakanı ve 
'Basjb. Yardımcısı 

H. Dineer 
Devlet Bakanı 
II. O. Bekata 

Devi el Bakam 
N. Ökten 

Millî .Savunma. ıBakanı 
II. O. Bekata 

Dışişleri (Bakam V. 
T. Feyzioğlu 

'Millî Eğitim Bakanı 
AS';' 7Î. IfaMpoğlu 

Ticaret Bakanı 
;•]/. m e 

lîüun. ve Tekel Baklamı 
O. Öztrak 

\IIastırma IBakanı 
R. Öçten 

Adalet Bakanı 
,1. K. Yörük 

V. içişleri iBakanı V 
O. Öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayırıdırl ık Bakan v 
î. Seçkin 

8a. .ve >So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tanıtı Bakamı V. 
F. K. Gökay 

Çalışma Bakam 
B. Ecevit 

iSanayi Bakanı Ba. Ya. ve Turizm' 
F. Çelikba§ Bakam V. 

Muhlis Ete 

imar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (M. Meclisi 2/334, C. Senatosu 1/118) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. 6293 - 2729 

31 . 10 . 1962 

BAŞKANLIĞA 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerin Büyük Millet Meclisi kısmın 
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesiyle ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
Mehmet tfnaldı Nihat Pasinli Şevki Güler Muslihittin Gürer 

GEREKÇE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin 453 ncü Ahdî münasebetler bölümünün 23 ncü NATO 
memleketleri Parlâmentoları Birliği Assamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları 
maddesindeki 125 000 liralık tahsisatan 38 000 liralık bir bakiye kaldığından NATO memleketleri 
Parlâmentoları Birliği Assamble ve komisyonlarına iştirak edecek üyelerin yolluklarını karşıla
mak üzere 50 000 liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 4 ) 
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1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 
MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa lerin yollukları maddesine 50 000 lira eklen-

bağlı (A/2) işaretli cetvelin Büyük Millet Mec- mistir. 
lisi kısmının 701 nci yapı onarımı ve küçük ya-
pılar bölümünün 20 nci Mülî Saraylar madde- .. M A I ? D E 2' ~ B u k a n u n W ı m l t a r i h i n d e 

sinden 50 000 lira düşülerek, (A/l) işaretli cet- y u r u r l u ğ e girer. 
velin 453 ncü Ahdî münasebetler bölümünün 23 MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ma
nçu NATO memleketleri Parlâmentoları Birli- liye Bakanı yürütür. 
ği Assamble ve komisyonlarına iştirak edecek-

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin T. B. M. Meclisi kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi (M. Meclisi 2/347, C. Senatosu 1/118) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 13 . 11 . 1962 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 6444 - 2880 

BAŞKANLIĞA 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesiyle ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 
İdare Âmiri idare Âmiri îdare Âmiri îdare Âmiri 
îhsan Akpolat Lütfü Tokoğlu Muslih Görentaş Hüseyin Özalp 

GEREKÇE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin 212 nci 4367 sayılı Kanun gereğince Emniyet memur
larına verilecek er tayın bedeli bölümüne konan (22 200) liralık tahsisat, 12 . 4 . 1962 gün ve 42 
sayılı Kanunla emniyet memurlarına verilecek er tayın bedelinin (50) liradan (165) liraya çıkar
tılması dolayısiyle sene sonuna kadar ihtiyacı karşılıyamıyacağmdan emniyet memurlarının er ta
yın bedellerini karşılamak üzere (45 000) liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin T. B. M. Meclisi kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin T. Büyük Millet 
Meclisi kısmının 404 ncü (T. B. M. Meclisi Mu
hafız Taburu giderleri) bölümünün 10 ncu 
(Tayinat) maddesinden 45 000 lira düşülerek, 
aynı cetvelin 212 nci (4367 sayılı Kanun gere

ğince emniyet memurlarına verilecek er tayin 
bedeli) bölümüna aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 4 ) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karına Bütçe 19 . 11 , 1962 
Komisyonu 

Esas No. : 1/312, 
2/334, 2/347 

Karar No. : 3 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarisiyle Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi îdare Âmirlerinin aynı kanunda de
ğişiklik yapılması hakkındaki 2/334, 2/347 esas sayılı kanun teklifleri komisoynumuza havale 
edilmiş olmakla, Meclis İdare Âmiri, Maliye ve Tarım Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları 
halde incelendi ve görüşüldü. 

Kanun tasarısı, gerekçesinde de belirtildiği gibi Adana Bölge Zirai Araştırma Enstitüsün
de kurulması kararlaştırılan 2 nci sawgin çırçır nıakina grııpunun cari bütçe yılı içinde satın-
almmasını temin maksadiyle 792 nci (Makina ve teçhizat satınalma) bölümünden 2 200 000 lira 
düşülerek 724 ncü (mütedavil sermayeli teşekküllere) bölümünün 30 ncu (Pamuk işleri ve ku
rumları) maddesine aktarılmasını temin için sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Kanun teklifleri ise, son kabul edilen kanun gereğince emniyet mensuplarının tayın bede-
ilnin 50 liradan 165 liraya çıkarılması dolayısiyle bütçede mevcut ödeneğin kâfi gelme
mesi sebebiyle bu bölüme 45 000 liralık, ve NATO memleketleri Parlâmentolar Birliğine ka,tıla-
cak üyelerin yollukları için de 50 000 liralık aktarmayı derpiş etmektedir. 

Aynı mahiyette olan tasarı ve tekliflerin birleştirilerek müzakeresi kabul edildikten sonra 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Adana bölgesinde kurulacak 2 nci Sawgin çırçır makina grupunun mubayaa işlerinin uza
ması dolayısile bütçe yılı içinde işin intacedilernemesi mahsuru da göz önünde tutularak ak
tarma komisyonumuzca uygun görülmüş ancak madde metninde bu ödenekle münhasıran mez
kûr çırçır maMnalarının satınalmması hususunun tasrih edilmesi muvafık görüldüğünden madde 
bu maksatla değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesindeki aktarmalar da gerek kanuni bir istihkakın temi
ni ve gerekse hizmetin icabı olduğu anlaşılmış olduğundan kabul edilmiştir. 

Bu şekilde komisyonumuzca yeniden tanzim edilen kanun metni ve cetveli Öncelikle görüşül
mek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
S. tnal 

Artvin 
S. O. Avcı 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Çanakkale 
S. İnan 

Grünıüşane 
S. Savacı 

Başkanvekili 
Ankara 

A7. Açjırnosl) 

Aydın 
/. Sezgin 

Bolu 
Z. Baltacıoğlu 

Çanakkale 
R. Sezgin 

Hakkâri 
A. Türkoğlu 

İmzad'a bulunamadı 

C. Senatosu 

Sözcü 
Ordu 

A. ÎT. Onat 

Balıkesir 
A. A. Balak 

Diyarbakır 
A. Erdoğmı 

Elâzığ 
Ö. F. Sanac 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

( S. Sayısı : 4 ) 

Kâtip 
Kastarn onu 
S. Keskin 

İmzada buhmamad 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Diyarbakır 
R. İshenderoğlu 

Erzurum 
C. önder 

İçel 
S. Kutlay 
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izmir 

N. Mirkelâmoğlu 

Konya 
M. Obuz 
Mardin 

Ş. Aysan 
imzada bulunam'adı 

Sivas 
M. Vural 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Konya 
R. Özal 

Siirt 
L. Aykut 

İmzada bulunam'adı 
T. Üye 

H. Tunçkanat 

Konya 
İ. Baran 

Konya 
C. Yılmaz 

Siirt 
A. Yaşa 

Van 
Söz hakkım, mahfuzdur. 

F. Işık 

Konya 
M. Kılıç 

imzada bulunama 
Maraş 

E. Kaplan 
Sinop 

M. Alicanoğlu 

Yozgat 
V. Uyar 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎBÎŞÎ 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kısmının ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında 95 OOO liralık 
aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı 
kısmının 792 nci (Makina ve teçhizat satmal
ına) bölümünün 40 ncı (pamuk işleri ve kurum
ları) maddesinden 2 200 000 lira düşülerek 724 

ncü (Mütedavil sermayeli teşekküllere) bölü
münün 30 ncu (Pamuk işleri ve kurumları mad
desine) (Çukurova Zirai Araştırma Enstitüsün
de tesis edilecek 2 nci Sawgin grupunun sa-
tmalmması için) aktarılmıştır. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 4) 
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Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağh 

CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(A/ l ) 

212 4367 sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek 
er tayın bedeli 45 000 

404 T. B. M. Meclisi Muhafız Tb. giderleri 
10 Taymat 45 000 

Millet Meclisinin dış münasebetleri 
453 Ahdî münasebetler 

23 NATO Memleketleri Parlâmentoları Birliği Asamble ve komis
yonlarına iştirak edeceklerin yollukları 50 000 

Toplam 45 000 95 000 
(A/2) 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
20 Millî Saraylar 50 000 

Genel toplam 95 000 95 000 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 4 ) 



Dönem : 1 [• 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : D 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/318, C. Senatosu 1/121) 

T. a 
Başbakanlık 1 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1862/3496 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 10 . 1982 tarihinde kararlaştırılan «Orman Ganel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Orman Genel Müdürlüğünün, geçen ve eski yıllarda tahakkuk etmiş olup, ilgili tertiplerinde öde
nek bakiyesi bulunmaması sebebiyle ödenememiş olan ceman 95 786 liralık karşılıksız borcu birik
miştir. 

Bu meblâğdan 70 000 lirası 1959, 1960 ve 1961 yıllarında tahakkuk eden vilâyet memurlarının 
tedavi giderleri, 25 786 lirası da 1960 ve 1961 yıllarında 418, 450 ve 452/10 bölümlerinden tahak
kuk eden borçlara ait bulunmaktadır. 

Mezkûr borçların tasfiyesini temin için ilişik cetvelde yazüı tertiplerden karşılık gösterilmek 
suretiyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 21.11.1962 

Esas No. 1/318 
Karar No. 6 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı ve 
Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 
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Kanun tasarısı, 1962 yılı bütçesinin 418 nci ve 424 ncü bölümündeki para taşıma giderleri, 

amenajman, işçi gündelikleri ve başka giderler, 450 nci bölümdeki burslar ve tatbikat yollukları 
ile 452 nci bölümdeki ecnebi memleket yolluğu giderlerinden tasarrufu mümkün ceman 95 786 
liranın, geçmiş yıllardan tahakkuk etmiş ve ödenmemiş ve ilgili tertiplerinde de ödenek bakiyesi 
kalmamış ceman 95 786 üralık borcun yeniden karşılanması maksadiyle yeniden açılacak olan 506 
nci karşılıksız borçlar bölümüne olağanüstü ödenek olarak aktarılmasını derpiş etmektedir, 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler neticesinde bu borçların geçen yıllara ait tedavi mas
rafları olup muhtelif hastanelerden gönderilen faturalar bedeliyle, fakültelerde okuyan burslu 
öğrencilerin farkları olduğu anlaşılmış ve tasan, cetveli ile birlikte Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. înal 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

GKimüşane 
S. Savacı 

Malatya 
N. Yetkin 

İmzada bulunamadı 

S. 

Başkanvekili 
Ankara 

İV. AğırnasU 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

içel 
S. Kutlay 

Sakarya 
N. Bayat 

T. Üye 
Gürsoytrak H. 

T. Üye 
. Tunçkanaı 

Sözcü 
Ordn 

A. H. Onat 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Siirt 
A. Taşa 

[ 
Van 

F. Işık 

Aydın 
/. Sezgin 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

imzada bulunamadı 

Konya 
M. Obuz 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 5 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması, hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin ilişik cetvelde yazılı tertiplerinden 95 786 
lira düşülerek aynı cetvelin sonunda (Karşılık
sız borçlar) adiyle yeniden açılan 506 ncı bölü
me olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

12 . 10 . 1962 

Başbakan 
/. inönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Devlet Bakanı 
N. Ökten 

Millî -SavunmaBakanı V. 
II. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
#. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
(lilmrük ve Tekel Bakanı 

O. Öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakam 

F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 

Başb. Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı V. 

O. Öztrak 
MaMye Babanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa, ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı V, 

F. K. Gökay 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turz. Bakam V. 

M. Ete 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yık Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

îmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gokmy 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

CETVEL 
Tasarıya ilişik cetvel aynen kabul edilmiş

tir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : • 5 ) 
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Hükümet teklifine bağlı cetvel 

Düşülen 
ıB. M. Ödeneğin ıçeşidi Lira 

418 Para taşıma (giderleri 138 

424 Amenajman 
30 İşçi .gündelikleri 40 000 
40 Başka (giderler 30 000 

Solüm toplamı 70 000 

450 Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek burslar ve diğer giderler
le tatbikat yollukları 19 865 

452 Staj giderleri 
20 Teknik yardımdan faydalanıiarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin yol

luk ive giderleri 5 783 

Toplam 95 786 

»>•« 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 5 ) 



Dönem : İ 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/315, C. Senatosu 1/120) 

'/'. C. 
Başbakanlık 1 . 11 , 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1864/3498 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 10 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesinin ihtiyacı için (A. î. S. S.) teşkilâtı tarafından tahsis edilmiş 
bulunan 1 aded jeep ile 1962 bütçesi ile satınalınması derpiş edilmiş olan 1 aded kaptıkaçtının işlet
me giderleri bütçeye ithal edilmemiş olduğundan mezkûr giderleri karşılanabilmesi için adı geçen 
üniversite 1962 yılı bütçesinin 301 nci (Büro giderleri) bölümünün 58 nci (Fen Fakültesi ısıtma) mad
desinden tasarrufu mümkün görülen 6 000 liranın 309 ncu (Taşıt giderleri) bölümünde (Fen Fakültesi 
taşıtları işletme giderleri) adı ile yeniden açılacak 14 ncü maddeye olağanüstü ödenek olarak akta
rılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/315 21 . 11 . 1962 
Karar No. 5 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı temsilcileri 
hazır olduğu halde incelendi ve görüşüldü. 
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Kanun tasarısı, Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçesinin 301 nci bölümünün 58 nci (Fen Fakülte

si ısıtma) maddesinden tasarrufu mümkün görülen 6 000 liranın, Fakülte ihtiyacı için alman bir 
jeep ile kaptıkaçtının bütçeye konulmamış bulunan işletme giderleri için yeniden açılan 309 ncu 
bölümün 14 ncü (Fen Fakültesi taşıtları işletme giderleri) maddesine olağanüstü ödenek olarak 
aktarılmasını derpiş etmektedir. 

Tasarının sevkı komisyonumuzca uygun görülerek Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Balıkesir 
F. tslimyeli 

Gümüşane 
8. Savacı. 

Malatya 
N. Yetkin 

İmzada bulunamadı 

Başkan V. 
Ankara 

N. Ağırnask 

Bitlis 
C. Oeboloğlu 

İçel 
S. Kutlay 

Sakarya 
N. Bayar 

T. Üye 
8. Gürsoytrak 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Siirt 
A. Yaşa 

T. üye 
//. Tunçkanat 

Aydın 
t. Sezgin 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Obuz 

Sinop 
M. Aliçanoğlu 

Van 
F. Işık 

0. Senatosu (S. Sayısı: 6) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ege Üniversitesi 1962 yüı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
301 nci (Büro giderleri) bölümünün 58 nci 
(Fen Fakültesi ısıtma) maddesinden 6 000 lira 
düşülerek 309 ncu (Taşıt giderleri) bölümün
de yeniden açılan 14 ncü (Fen Fakültesi taşıt
ları işletme giderleri) maddesine olağanüstü 
ödenek olarak aktarılmıştır. 

. MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

12 .10.1962 

Barbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcısı 

M. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı V. 

H. O. Bekata 
Dışişleri Bakam 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakam 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakam 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakam 

R. öçten 

Devlet Bakam ve 
Bşb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

JR. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakam Y. 
O. öztrak 

Maliye Bakam 
F. Melen 

Bayındırlık Bakam 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı V. 
F. K. Gökay 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı V. 
F. Çelikbaş M. Ete 

imar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe fianununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapilrrum 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

mmm 

C. Senatosu (S. Sayısı : 6 ) 





Dönem 1 •y 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : # 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/314, C. Senatosu 1/119) 

T. G. 
Başbakanlık î . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 186Z/3497 

MİLLUT MECLÎS t BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 10 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik 
olarak sunulmuştur. * f • w » y « v *, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet tnönii 

Başbakan 

«EREKÇE 

Milli Eğitim Bakanlığı 1962 yılı bütçesinin 307 nei (Yolluklar) bölümünün 10 ncu (Daimî 
vazife yolluğu maddesine konulmuş bulunan ödenek cari yıl içinde nakil ve tâyinleri yapı
lan öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü mezunları ile yedek subay öğretmenlerin zatî ve aile 
yolluklarını karsılıyamadığından mezkûr tertibe 1 250 000 liranın eklenmesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

Adı geçen tertibe eklenecek olan bu para, 308 nci (4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek te
davi giderleri ve yollukları) bölümün 12 nci (Vilâyetler) maddesiyle 753 ncü (Avrupa İktisadi 
iş Birliğinin iştiraki ve İş Birliği ile kurulacak ders adedleri yapımı merkezi inşaatı gider
leri) bölümünden tasarrufu mümkün görülen ceman 1 250 000 liranın düşülmesi suretiyle kar
şılanacaktır. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B, M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 21 . 11 . 1962 
Esas No. : î/314 

Karar No. : ı 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

1962 yılı Bütçe kanununa bağlı A / l veA/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı temsilci
leri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 
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Kanun tasarısı, 1962 yılı bütçesinin Milli Eğitim Bakanlığı kısmının 308 nci bölümünün vilâyet 

ler maddesi ile 753 ncü bölümden tasarrufu mümkün i 250 000 liranın, ödeneği kâfi gelraiyrn 
3G7 nci yolluklar bölümünün 10 ncu daimî vazife yolluğu maddesine aktarılmasını derpiş etmekte
dir. 

Komisyonumuzda alman izahattan yeni tâyin edilen veya nakledilen öğretmenlerin yollukları
nı karşılamak üssere aktarmanın istendiği anlaşılmıştır. 

Tenzili teklif edilen bölümlerdeki ödeneğin de kâfi geleceği, 753 ncü bölüme konulmuş olan iki 
milyon liralık ödenekten (ders aletleri yapımı merkez inşaatı) için tahsis edilen arsanın henüz alm 
dığı cihetle yıl sonuna kadar ancak bir milyon lirasının sarf edileceği ve bu tenzillerle, hizmetin 
aksamıyacağı tesbit edilmiş olduğundan tasarı ve ekli cstvel Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Hatay Ankara Ovdu Aydın 

Ş. İnal N. Aç/ırnash. . [ . //. Otta I I. Sezffûı-

Balıkesir Bitlis Diyarbakır Diyarbakır 
/*'. İslimi/c!i C (Irboloğlıı .1. KrdoçHoı M. İskeııderoğlu 

İmzada, bulunamadı 

Günıiişaııe İçel Kırşehir Konya. 
»s'. Saracı S. Kufimi .1. Hilaitt M.Ohnz 

.VJalalya Sakarya • Siirl. Sinop 
W Vetkiu .V. Banar .1, Yasa /)/. AUcaııoğlv 

İmzada bulunamadı 

T. fiye T öve Van 
S'. (lilrsdjıtrai, / / . Tvnçkaıtal f<\ lsıl> 

{' Senatosu <.' S. Sayısı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

l'H',2 ı/ıh liüteı Kanununa- hayli (A/l) re (A/2) 
işar fili eı I rt ilerdi değişiklik- yapılması 

lutkkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe K a n u n u n a 
bağlı ( A / l ) ve (A/2 ) işaretli cetvellerin Millî 
Eği t im Bakanl ığı kısmının ilişik cetvelde yazılı 
te r t ip ler i a ras ında 1 250 000 l i ral ık a k t a r m a 
yapılmışt ır . 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı ta r ih inde 
yü rü r lüğe girer . 

M A D D E 3. — Bu kanunu Maliye Bakan ı 
yü rü tü r . 

12 . 1 0 .1962 

Barbakan 
ismet inönü 

Devlet. Bakanı ve 
Bşl>. Yardımcısı 

/ / . Dinci r 
Devlet Bakanı 
II. O. Rekata 
Devlet. Bakanı 

.V. Ök/eu 
Millî Savunma Ba kanı V. 

/ / . O. Ilekaia 
Dışişleri Bakanı 

F. ('. Erkin 
Millî I0£'iıinı Bakam 

S. R. Ilatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

.!/. Ete 
Diinı. \ e Teke! Bakanı 

O. Özlrak 
t kıstırma, Bakanı 

R. Öçten 

Devlet Bakanı ve 
Bsl). Yardımcısı 

E. Alicun 
Devld Bakanı ve 
Bsb. ^"îi.ı-<"lıjııeısı 

7', Feyzioğln 
Devlet Bakam 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
, ] . K. Yörük 

İçişleri Bakanı Y. 
O Öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakam 
)'. Azizoçpu 

'l'arım Bakanı V 
E K. Oökaa 

Dalışına Bakanı 
B. E cer it 

KAKMA BÜTÇK K O M İ S Y O N L ; \ I " \ K A B İ L 
ttTTÎOİ METİN 

19ti2 yılı Bilice Kanununu bağlı (A/1) ne (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun taşımsı 

MADDE 1. — Tasar ının 1 nci maddesi aynen 
kamil edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasar ının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir . 

MADDE 3. — Tasar ının 3 ncü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

CETVEL 
Tasar ıya ilişik cetvel aynen kabul edilmiş 

t ir . 

Sanayi Bakanı Ba. -Ya. ve Turi/mı Bakanı Y 
F. Clikhas M. Ete 

İmar ve İskân Bakam 
E. K. Gnkaıı 



__ 4 — 

Hükümetin teklifine hağh cetvel 

B. M. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Millî Eğitim Bakanlığı 

(A/ l ) 
307 Yolluklar 

10 Daimî vazife yolluğu I 250 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol

lukları 250 000 
12 Vilâyetler 

(A/2) 

753 Avrupa İktisadi İş Birliğinin iştiraki ve tş Birliği ile kurala-
oa,k dere aletleri yapımı merkezi inşaatı giderilen l 000 000 

Toplam 1 250 000 l 250 000 

-•<E-o~- «DmııjüiMi n a 

C Senatosu ( S. Sayısı ; 7 ) 


