
D Ö N E M : 1 C Î L T : 7 TOPLANTI : 2 
, . mm — • — » !• m » • • M » • » » » » » » » < • « • • « • « • » » • « • » • i » » » » » 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Onbirinci Birleşim 

28 .11 . /$S2 Çarşamba 

» 

İçindekiler 
Sayla 

1. — Geçen tutanak özeti 102 
2. — Gelen kâğıtlar 102 
3. — Yoklama 103 
4. — Demeçler ve söylevler 103 
1. — Aydın Üyesi Osman Saim Sarı

göllü'nün Devlet Tiyatrosunda organi
zasyondan doğan bâzı anlaşmazlıklar se
bebiyle vâki istifalar hakkındaki demeci 103 

2. — Kars Üyesi Sırrı Atal'ay'm, ge
çen tutanak üzerindeki demeci 103 :104 

3. — Diyarbakır Üyesi ihsan Hamit 
Tigrel'in; gündem dışı konuşmakrm çok 
mühim hâdiselere inhisar ettirilmesi ge
rektiğini ve Cumhuriyet Senatosunda yan
lış bir teamülün teessüsüne meydan ve
rilmesi hakkında demeci 104:105 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 105 

1. —• Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım 
c.ısı Turhan Feyzioğlu'na, dönüşüne ka-

Sayfa 
dar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Hasan Dinçer'in vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/150) 105 

2. — Vazife ile yurt dışına 'gidecek 
olan Ticaret Bakanı Muhlis Ete'ye dö
nüşüne kadar, Basın - Yayın ve Turizmi 
Bakanı Celâl Karasapan'm, vekillik edece
ğine dair Cuhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/151) 1.05 

5. — Görüşülen işler 105 
1. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 

Hürriyeti hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu ile İçişleri Komisyonun
dan müteşekkil Karma Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/91, C. Senatosu 1/107) (S. 
Sayısı : 1) [Dağıtma tarihi : 6 . 11 . 1962] 105: 

130,131:133,134:136,137:139,140:147,143 : 
145,140:148,149 :151,152:154,155 :157,158 : 

160,101:163 



GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Muğla Üyesi Muallâ Akarca; Fethiye ve 
Marmaris deprem bölgesinde İmar işlerinde ça
lışan işçilerin (birikmiş alacaklarından bir kıs
mının dağıtılmasında, bir Senato üyesinin ta-, 
vasısutu ve valinin emri ile, bir hölge işçilerine 
öncelik tanındığını söyledi. Çalışma ve İçişleri 
Bakanlarının 'bu konuyu açıklamalarım ve Ça
lışma Bakanının diğer işçilerin ücretlerinin de 
ödenmesine yardım etmesini temenni etti. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay; Muğlada çalışan 
Karslı işçilerden, geçmiş günlere ait ücretleri
nin ödenmediği ve bunların tediyesine tavassu-
dedilmesi yolunda aldığı telgraf üzerine işe 
müdahale ettiğini, işçiler arasında bir tercih 
yapılması hususunda her hangi bir teşebbüste 
•bulunmadığını, bu hareketinde hiçbir veçhile 
particilik ve bölgecilik düşüncesinin hâkim, ol
madığını belirtti. 

Üyelerden Nüvit Yetkin, Vasfi Gerger ve 
Esat Çağa'ya izin verilmesi hakkındaki Başkan
lık tezkeresi okundu ve izinler kabul olundu. 

Vazife ile yurt, dışına gidecek olan Tarım 
Bakam Mehmet İzmcn'e ve 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı ftifat öçten'e, dönüşlerine kadar, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğ-
hrnıın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı .'tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

1962 yılı Bütçe Kanununa balı (A/2) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 
Orman, Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 

Kanununa «bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde, 
Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/1) işaretli cetvelde ve 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 

(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarıları görüşüldü ve Cum
huriyet Senatosunca: tasarıların kanunluğu ka
bul edildi. 

istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 
arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına hağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin ikinci görüşmesi tamamlandı ve 
kanun Cumhuriyet, Senatosunca, kabul olundu. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kındaki 'kanun tasarlısının Millet, Meclisince 
kabul olunan, metninin maddeleri üzerinde gö
rüşmelere devam olundu. 

28 .11 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak; üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
tfuad Hayri Ürgüplü 

Kâtip 
Kırklareli 

ihmet Naci Arı 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 

2. — GELEN KAĞITLAR 

1. — Askerî Yargılayın kuruluşu hakkında
ki kanun tasarısın m Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma ve Anayasa ve Adalet, komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/142, C. Senatosu 1/115) 
(Gündeme) 

2. —• Kandemir ispahipala hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa, ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi o,/66, C. Senatosu 
1/116) (Gündeme) 



BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Sımd Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER ; Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —• Yeter çoğunluğumuz vardur. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) 

Gündem dışı söz istiyorum, 

BAŞKAN — Ne hakkımda? 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Devlet Tiyatrosu Bale Bölümünde vâki son is
tifalar hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü'-
nün; Devlet Tiyatrosunda organizasyondan do
ğan bâzı anlaşmazlıklar sebebiyle vâki istifa
lar hakkındaki demeci. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem. Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, her milletin en mühim mev
zularından ve temaşa yerlerinden hir tanesi, 
tiyatrosudur. Bizde de Devlet 'Tiyatrosu var
dır. Devlet Tiyatrosu, 3 bölüm içimde ve hir 
tek yere hağlı olarak çalışır. 'Bu, Devlet Tiyat
rosu mamı altında teşekkül eden tiyatro; ti
yatro, opera ve aynı zamanda ibaleyi muhte
vidir. Her ne kadar güzel sanatlar ve temaşa 
mevzuu olması hasebiyle birbirlerine yakın gö-
rünürlerse de;, tiyatro, opera ve bale çok bü
yük farklarla, değişik unsurlarla birbirinden] 
ayrılmakta ve diğer devletlerde de bu, ayrı (bö
lüm halindedir. Bale ve. opera batz olarak aslın
da müziği ihtiva eder ve müzikle bir temsil mey
dana getirilir, buna da hareketler inzimam 
eder. İşte tiyatro bölümünü idaıre edenler, ay
nı zamanda kendilerinden çok farklı olan opera 
ve bale bölümünü de idare etmektedürler ki 
bu, bu camia içinde büyük hoşnutsuzluklar], 
büyük anlaşmazlıkları meydana «getirir. 

Gerek bütçe müzakerelerinde, ıgerek prog
ram müzakerelerinde bumun tefriki zaruretine 
işaret etmiştik. 

Dünden itibaren aldığımız malûmata 'göre 
Devlet Tiyatrosunun bale bölümünün hernöka-
dar mevcut teşkilâta göre, solist adı verilme
mekle beraber, bizzat solist ölaraik, yani bi
rinci artist olarak oynıyanlardan 8 - 10 kişi
nin hu geçimsizlik, idaresizlik yüzümden istifa 
etmek zorunda kaldıklarını öğrenmiş bulunu
yoruz. Burnumla bale sahnesinin, maalesef, 
perdesi kapanmış oluyor. 

Bu itibarla bu hâdisenin üzerinde 'gerekli 
şekilde durulmıası ve tiyatro ile opera ve bale
nin, artık tefrik edilerek müstakil bir hüvi
yet içinde çalışmasının ve 'gelişmesinin teminini, 
burada, yüksek huzurunuzda ve alâkalı Hükü
mete bildirmeği ikemdim için bir vecibe biliyo
rum. inşallah gerekli alâka ıgörülür, ve bu 
mâhoş hâdise önlenir. Saygılarımla. 

ÎHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Usul hakkımda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ zabiti sabık hakkında 
Sayım Atalay'a söz vereyim, omdan sonra efen
dim. 

2. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın geçen tuta
nak üzerindeki konuşması. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, zabıtlar 'teşriî organdan gelecek 
nesillere intikal eder. Gelecek, nesiller, bu za
bıtlar üzerimde hüküm verir. Bu sebeple zabıt
larım tam ve bütün fikirleri bir arada toplan
ması mecburiyeti vardır. 
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Ö. Senatosu B : 11 
Dün, çok kıymetli Muğla Senatörü Sayın | 

Muallâ Akarca, ;burada gündem dışı konuşma- | 
larında; bir vilâyette işçi olarak çalışanlardan ! 
diğer hir vilâyetin işçilerine Parlâmentonun 
tazyiki ve tarafsız olması lâzımıgelen bir Reis-
vekilinin teşebbüsü üzerine istisnai bir muame
le yapıldığı iddia edildi. | 

Muğla'nın Fethiye deprem evleri inşaatın
da çalışan işçilerin paralarının verilip veril-
ımediği, verilmiş ise 'bir kısmına verilip diğer- ı 
lerine neden verilmediği ve idarenin tefrik 
yaptığı yolundaki mütalâaları içişleri Ve Ça- ! 
lışma Bakanlıkları ile (muhterem senatörün I 
karşılıklı olarak iddialarını teşkil eder. Ancak 
'benim 'burada tutanağa tevdi etmek istediğim, 
doğrudan doğruya, 'şahsımla ilgili kısım ola
caktır. 

Tutanağa göçmesi lâzım gelen (husus şudur: 
22 . 10 . 1962 tarihinde Fethiye mahreçli şu 
telgrafı aldım: 

«Biz Karslı seksen işçi imar ve iskân Ba
kanlığının Fethiye deprem evleri inşaatında 
çalışmakta isek de beş aydır paralarımızı ala
mamaktayız. Çok perişan bir haldeyiz. Acilen il
gili Bakanlık nezdinde teşebbüse geçerek üc
retlerimizin ödenmesine yardımcı olmanızı di
leriz. Mehmet Ali Kaya, Kâzım Çiftçi. Deprem 
evleri inşaatında» 

Bu telgrafı çeken $2 'Karslı İşçi adına 2 şa
hıstır. Bunların Kars'ın hangi ilçesinden ol- I 
duğunu 'bilemediğim gibi hangi siyasi teşekkü
le mensup ve kimler olduklarını bilmeme de 
imkân yoktur. Elbette ki bunu bilmem için 
'keramet sahibi olmam lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, 'bilfhassa rica | 
edeceğim, tüzük hükmüne göre de dünkü ko
nuşmaya geçmeyiniz lütfen. Yalnız zaptı sabık 
hakkında konuşabilirsiniz. Yoksa, meseleyi J 
izah edemezsiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Arkadaşı
mızın harfiyyen zapta geçen konuşmalarında ' 
bunla T* mevcuttur. j 

BAŞKAN — Ona dün cevap verdiniz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Dün cevap | 

verirken telgrafları -getireceğim ve huzurunuz- j 
da okuyacağım demiştim. Konuşmam, bu va'-
,de dayanıyor. 

BAŞKAN — Dünkü oturumun sonunda ge-
tirip 'okuyacağım demiştiniz. Şimdi söz tale
biniz dünkü zabıt hakkındadır. Geçmiş tutanak j 
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(hakkındadır. Ona inhisar etmenizi rica edece
ğim. Meselenin esası üzerinde s'âz veremiye-
ceğim. Özür dilerim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dünkü otu
rumun sonunda yapamazdım; çünkü içtüzük 
müsait değildir. Mamafih, hu telgraf üzerine 
bir sözlü soruyu huzurunuza getireceğim. Bu 
•meselenin esasının anlaşılması bakımından iyi 
olur. Yalnız verdiğim telgraf vilâyete değil
dir, verdiğim telgraf şahsadır. Bu telgraf şu
dur... 

BAŞKAN — Bir sual soracağım; Başkan
lığın bu ihtarı üzerine konuşmakta ısrar ediyor 
musunuz ? 

'SIRRI ATALAY (Kars) — Sözümü kes
ti iysen iz özür dilerim, derhal giderim. Yalnız 
ihtarınızı sadede davet zannettim, aksi takdir
de hürmetle çekilirim. 

Zapta geçmesi bakımından vesikaları oku
yayım. 

BAŞKAN — Buna müsaade edem'iyeeeğimi 
siz takdir edersiniz sanırım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kanım, beni sadede gelmeye mi davet ediyor-
sunuız, yoksa sözümü mü kesiyorsunuz! Eğer 
sözümü kesiyorsanız sözümü derhal 'kesip he
men Riyasetin muamelesine icabet ederim. 

BAŞKAN — Sarih olarak arz edeceğim. 
Geçmiş za'bıt hakkında söz istediniz ve söz ver
diril. (Siz bir İçtüzük mütehassısı olduğunuz için 
kasdımın ne oklusunu anlamaış olduğunuzu 
zannediyorum. (Gülüşmeler) Fakat, meselenin 
esası üzerinde karşılıklı konuşmaya imkân gö-
remîvomm. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — O halde sö
zümü kesmiş bulunuyorsunuz, iniyorum, teşek
kür ederim. 

3. — Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit TigreV-
in. gündem dışı konuşmaların çok mühim hâdi
selere inhisar ettirilmesi gerektiği ve Cumhuri
yet Senatosunda yanlış bir teamülün teessüsünü 
meydan verilmemesi hakkında demeci. 

İHSAN HAMİT TlGREL (Diyarbakır) — 
Usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN IIAMlT TlGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım.; Senatoda maalesef kö
tü bir teamül teessüs etmek üzeredir, Gündem 
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C. Senatosu B : 11 
harici konuşmalar fevkalâde mühim, müstacel, 
mübrem hususata münhasır olmak lâzımgelir-
ken, ehemmiyeti tâli derecede bulunan hususlar 
bile gündem dışı diye söz alınıp ifade ediliyor 
ve böylece Meclisin vakti beyhude yere heder 
edilmektedir. Bu gibi hususlar nihayet soru 
müessesesiyle buraya intikal ettirilebilir. Ve 
nihayet yakında önümüzde bütçe vardır. Bu 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'na, dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

(3/150) 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Fey-
zioğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Din
çer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine muvafık görülmüş olduğunu arz ede
rim. Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl edilmiştir. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Muhlis Ete'yc, dönüşüne kadar, 
Basın - Yay m ve Turizm Bakanı Celâl Kara-
sapan'ın, vekillik edeceklerine dair\ Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/151) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

6. — GÖRÜŞÜ 

1. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ile İçişleri 
Komisyonundan müteşekkil Karma Komisyon 
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mevzular bütçede müzakere ve münakaşa edile
bilir. Yoksa, dün çok hürmet ettiğim Akarca'-
nın, bugün muhterem Sarıgöllü'nün gündem 
harici diyerek, filân artistin şu şekilde oynama
sı derecesine düşecek derecede bir meseleyi bu
raya getirmelerini asla doğru bulmuyorum, dik
katinize arz ediyorum. (Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşüne kadar kendi
sine, Basın - Yayın ve Turizm Bakam Celâl 
Karasapan'm vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurb aşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl edilmiştir. 
Şimdi, iki sayın arkadaşımızın verdiği öner

geler vardır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin, 

sözlü sorulardan önce görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanun teklif ve tasarılarının 

sorulardan evvel görüşülmesini teklif ederim. 
Karma Komisyon Başkanı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — İkisi de aynı mahiyettedir, oyu
nuza arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin 
sözlü sorulardan önce görüşülmesi kabul edil
miştir. 

LEN İŞLER 

raporu (M. Meclisi 1/91, C. Senatosu 1/107) (S. 
Sayısı : 1) [Dağıtma tarihi : 6 . 11 . 1962] (1) 

(1) 1 S. Sayılı basmayazı 21 . 11 . 1962 tarih
li 8 nci Birleşimi tutanağımn sonundadır. 
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0. Senatosu B : 11 
BAŞKAN — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 

Hürriyeti hakkındaki Kanunun 10 ncu madde
sinde kalmıştık. Bâzı maddeleri komisyona iade 
ettik. Komisyon bunları peyderpey göndermek
tedir. 

Geçen Birleşimde 8 nci m/adde oya konmuş, 
•salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

Bu itibarla maddenin ikinci defa oylaması
na geçiyoruz. Kutular ıgezdirilecektir. 

Görüşmelere onuncu maddeden başlıyoruz. 

Toplantının geri bırakılması 
MADDE 10. — Toplantı ve toplantının ya

pılacağı saatten evvel tertip heyetinin çoğunlu
ğu tarafından, beyannamenin verildiği makama 
yazı ile bildirilmek şartiyle, bir defaya mahsus 
olmak ve 48 saati geçmemek üzere geri bırakı
labilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reylerinize ıarz ©diyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

11 nci maddeye geçiyoruz. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — 11 nci maddede 4 nçü 
madde geçiyor. Bu 'itibarla 4 ncü maddenin 
evvelâ müzakeresi uygun olacaktır. 

BAŞKAN — O halde evvelâ encümenden ge
len 4 ncü maddeyi okutacağım. 4 ncü maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 
• Komisyondan gelen maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesi müzakerelerin ışı

ğı altında aşağıdaki şekilde yeniden tedvin edil-
miştir. 

Kanma Komisyon adına Sözcü 
Ordu 

Eşref Ayhan 

Madde 4. — Şehir ve kasabalarda hangi mey
dan ve açık yerlerde veya yollarda toplantılar 
veya yürüyüşler yapılabileceği, Vali ve Kay-
makamlarca kararlaştırılarak mutat vasıtalarla 
ilân edilir. Bu yerler hakkında sonradan yapı
lacak değişiklikler, ilânından 15 gün sonra mu
teberdir. 

Toplantı yerlerinin kararlaştırılmasında gi
diş - gelişi, güvenliği bozmıyacak ve pazarların 
ikurulmasına engel olmayacak surette toplantı-
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ların genel olarak yapıldığı, varsa, elektrik 
tesisatı olan yerler tercih edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 4 ncü madde 
hakkında 'komisyonun yeni metni dünkü müza-
'kereler esnasındaki metinden ayrı bir şekil al
mıştır. Pazar yerlerinde ne şekilde olacağı, elek
trikli yerlerde ne şekilde olacağı hususları da
ha başka hükümlerde mevcut iken 4 ncü mad
deye gelip eklenımiş bulunmaktadır. Ayrıca bi
zim burada üzerinde durduğumuz; 'idare, ev
velce ilân edilmiş yerler üzerinde değişiklik ya
parsa bu değişikliklerin ilâna tabi olması ve fa
kat, 48 saat sonra ancak muteber olması mevzu
udur. Halbuki komisyon 15 günde yine ısrar 
etmiş. Dün izah etmiştim; on beş ıgün değişik
liği itibar görecekse, on beş gün içinde toplan
tıyı yapan idarenin mahzuru görüp değiştirme
sine rağmen bu müddet içinde dilediği şekilde 
ve yerde toplantıyı yapabilecektik. Bu mülâha
za ile Millet Meclisinin metnine göre eğer dile
diği şekilde tampon bir müddet olmadan değiş
tirirse bu sefer de içtimayı yapanlar, idarenin 
keyfî muamelesiyle karşı karşıya geleceklerdir. 
Mâkul 'bir yol olarak, ancak 48 saat sonra ya
ni önceden muayyen 'bir yer belli edip de bunu 
usulüne göre değiştirip ilân ettikten ancak 48 
saat sonra bu değişikliğin muteber olması yo
lundaki önergemde ısrar ediyorum. Komisyo
nun yeni metnine iştirak etmiyorum. Riyaset 
Divanından daha önde vermiş olduğum önerge
mi yeniden okutturup oya arz etmesini istirham 
edeceğim. 

Komisyonun da niçin bu orta yolu seçmediği 
hususunu açıklaması gerekli bulunmaktadır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangii. 
İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, müddet meselesin
de Sayın Atalay'a değil komisyon görüşüne ilti
fat edilmesini rica edeceğim. Sayın Atalay bu
yurdular ki, bu değişiklik Hân olur olmaz meri 
olmalıdır. İdarenin falan yerde toplanmayı uy
gunsuz görmesi halinde aradaki 15 günlük müd
det zarfında bâzı fırsatçı partiler bundan isti
fade edebilir. 

Ne var ortada istifa edecek? O yeri vaktiyle 
mahallî idare âmiri toplantı için münasip gör-
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muş, uygun- görmüş, ilân etmiş. Bu 15 günlük 
müddet neye yarar? A partisi bu uygun yerde 
toplantı yapar ve emelinde muvaffak olur. Ar
kasından B partisi cevap verecektir. îclare âmi
ri partizanca derhal toplantı yerini değiştirir, 
48 saat içinde ilân eder ve B partisini, bura
da bahis mevzuu olduğu gibi, bu toplantıların 
icrasından fayda temin edilemiyecek bir yere 
ve meselâ Çiftlik yoluna aktarabilir. Şu halde 
idare âmirleri tasarruflarını tasavvuru muhte
mel toplantılara göre değil, sadece objektif ih
tiyaçlara inhisar ettirmelidir. Bu müddet de 
asgari onbeş gündür. Arz ettiğim sebeplerden 
dolayı komisyon görüşüne iltifat edilmesini is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Çağlayan-

gil arkadaşımızdan özür dilerim; hafızalarınız 
yenidir. Ben «fırsatçı partiler» tâbiri diye bir 
şey kullanmadım. Asla kullanmış değilim, özür 
dilerim, beni dikkatle dinlemediler, zahir,. Ne 
«fırsatçı» tâbirini, ne de «pairltü» tâbirini kul
landım. 

Millet Meclisi metninde şu şekildedir : İdare, 
önceden toplantı ve gösteri için tesbit ettiği yer
de, usulüne uygun, dilediği şekilde değiştirme 
yapabilir... Bunu mahzurlu görüyorum; diyo
rum ki, burada idare, toplantı ve yürüyüş yap
mak 'istiyen vatandaşı güç durumda bırakabilir, 
bir ihtilâf çıkabilir. Komisyonun getirdiği müd
det 15 gündür. İdarenin, kamu güvenliğini bo
zup da yeri değiştirme hususunda bir karardan 
sonra, 15 gün sonra muteber olması bu yolda 
hareket etmek istiyenlere, 15 gün kamu güven
liğine mugayir hareket etmek imkânını verir. 
ikisini telif etmek lâzım. İdare âmiri yerini de
ğiştirir. Usulen ilân edecektir. Sayın Çağlayan-
gil'in dediği şekilde keyfî bir muamele yapma
ması için müracaatın üzerinden 48 saat geçme
den bunu yapamıyacak. 48 saat sonra muteber 
olacaktır. Hem idarenin, hem de toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yapmak isteyenlerin hakları
nı orta bir yolda, bir Devlet nizamı içinde bir
leştirmek mümkün olacaktır. Devletin temsilcisi 
olan mahallin mülkiye âmiri ciddî güvenlik mü-
lâihazasiyle yeri değiştirilebilecek ve yerin de
ğiştirilmesinden de ancak 48 saat sonra mute
ber olabilecektir. Hem toplantının temini ve 
hem de Devlet nizamının vikayesi bakımından 
bunda fayda mülâhaza edilmektedir. Burada 
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orta yolu, yani itidal yolunu bulmak mecburi
yetindeyiz. Bu bakımdan benim önergemde zik
rettiğim objektif yol en isabetli bir hal çaresi-
dir. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım; 
bu tasarının şu maddede istihdaf ettiği iki gaye 
mevcuttur. Birincisi; idare âmirini takviye et
mektir. Bu 15 günlük müddet idareciye bir kuv
vet verecektir. Demin Sayın Çağlayangil gayet 
bariz bir şekilde izah ettiler. Öyle hâdiseler olur 
ki, biü parti bir yerde toplantısını yapar, ondan 
sonra ikinci bir parti orada toplantı yapmak is
ter, fakat idareciye tesir edilerek orada toplantı 
yaptırmıyabilirler. Halbuki hazırlıkları önceden 
yapılmıştır. Bu 15 günlük müddet, partilerin 
hazırlıklarını sabote etmemek için konulmuştur. 
Bu husus, yukarıya veya diğer sağa sola karşı 
bir kuvvet membaı, bir kuvvet kaynağı olacak
tır-. Onun için 15 günlük müddet, bu tasarının 
ruhunu ve asıl maksadını teşkil eder. 

İkincisi, bu tasarının son maddesiyle idareci 
takyidedilmiştir. Hangi meydan, ne şekilde, bü
tün bunlar hakkında, tasarının son maddesiyle, 
idareci takyidedilmiştir. Bu sebeple bir muva
zene hâsıl olmuştur. Hem idareye kuvvet, hem 
de idarenin bu büyük kuvvetini takyidetmek ba
kımından, bu şekilde, 4 ncü maddede bir muva
zene hâsıl olmuştur. Kaldı ki, aslında idareci 
bütün bu meydanları, toplantı yerlerini tesbit 
ettikten sonra bir ay içinde ilân edecektir. Bun
larda her hangi bir değişiklik olursa, Sayın Sır
rı Atalay arkadaşımın endişelerine mahal yok
tur, 11 nci maddede bu derpiş edilmiştir. 11 nci 
maddeye geldiğimiz zaman orada ayrıca maru
zatta bulunacağız, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? (Yok 
sesleri) 

İki takrir vardır, evvelâ Sayın Atalay'm tak
rirlerini oylarınıza sunacağım. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca Seç. Ü.) 
— Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca Seç. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlarım; 4 ncü maddede; şe
hir ve kasabalarda, hangi meydan ve yerlerde 
veya yollarda toplantıların veya yürüyüşlerin 
yapılabileceği, vali ve kaymakamlarea kararlaş
tırılır, mûtat vasıtalarla ilân edilir, denilmekte-
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dir. Bu «mûtat» kelimesi burada biraz kapalı 
kalmıştır. Mûtat vasıtalar deyince, akla şunlar 
gelir : Gazete ile, hoparlörle veya toplantı ma
hallini gösterir afiş veya yazının her hangi bir ; 
yere asılmasiyle yapılabilir. Bu bakımdan «mû- j 
tat» kelimesini daha açık bir deyimle maddeye ' 
yerleştirmek faydalı olacaktır, kanaatindeyim. '•• 

Bunun dışında, benim anladığım mânada, bu • 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Ka- j 
nununun birinci maddesinde de daha çok değil, ' 
tamamen organize edilmemiş, yani vatandaşın j 
kendi ihtiyarına kalmış toplantıları tanzim eden J 
bir kanun mahiyetindedir. Çünkü, yine bu ka- J 
nun içerisinde, 5 nci maddede istisnalar... j 

ş 

BAŞKAN — Sayın Ergiin, yalnız 4 ncü mad- j 
deden bahsedebilirsiniz. j 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — 4 ncü madde- j 
ile alâkalı. 

BAŞKAN — Dün uzun müddet müzakeresi 
oldu, hatırlıyacaksımz. 

ÖMER ERG ÜN (Devamla) — Benden evvel 
konuşan hatip arkadaşlar dediler ki... 

BAŞKAN — Onların takriri vardı. 
ÖMER ERGÜN (Devamla) — Ben de şifahi 

olarak temennimi söylüyorum. 

BAŞKAN — Yalnız 4 ncü maddeye inhisar 
ettirin. ! 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — Ancak bu top- ; 
lantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti Kanunu | 
doğrudan doğruya organize edilmemiştir. Va- j 
tandaşlaırdan üç kişi bir araya gelımök suretiyle i 
- o mahalde ikame etmek kayıt ve şartiyle - ] 
Hükümete veya 'mahallîn idare âmirine müraca- j 
at ederek bir toplantı yapabilirler. Bu bakım- j 
dan• ılran-un 5 nci .maddeyle alâkası yoktur. Si- i 
yasi teşekküller, cemiyetler, dernekler bu ka- j 
nunun istisnaları içindedirler. Kanunlarımızın j 
elastikiyeti 'malûmdur ve bu, bundan evvelki ] 
kanunlarda görülmüştür. Kanunlarımızın elâs- j 
tikiyet taşımaları dola<yısiyle, her idare âmiri j 
kendi anlayışına göre toplantı yapma şekilleri- j 
ni tatbik etmektedir. Kimi, pencereleri tama- j 
men kapalı yerlerde yapılmasını, bir kısmı da ; 
daha açık ve geniş bir telâkki ile toplantının | 
yapılmasına müsaade etmişlerdir. Elastikiyetin ( 

olmaması bakımından, «mutat» kelimesinin de- | 
ğiştirilmesi yerinde olacaktır, kanaatindeyim. \ 
Hürmetlerimle, ' 
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BAŞKAN — Efendim; önce 15 günlük müd

detin beş güne tenzil edilmesi hususomdaki tak
riri okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4 ncü maddedeki 15 günün 5 gün olarak de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Tabiî Üye Talbiî Üye 

Vehbi Ersü Ahmet Yıldız 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Yanlış yazıl
mış, 5 gün değil, 3 gün olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim; 5 gün değil, 3 gün 
olacakmış, önergeyi tashih edilmiş şekliyle tek
rar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Tabiî Üye Vehbi Ersü ve Ahmet Yıldız'ın 
takrirleri, tashih edilmiş şekliyle tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Tak

riri 'oyunuza arz edeceğim. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Müsaade bu

yurursanız, izalh edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Muhterem 

arkadaşlarım, 15 günle 3 gün arasında bariz iki 
fark vardır. Benden evvel söz alan iki hatibin 
ifade buyurdukları gibi; bunlardan birincisi, 
tarafgir hareket etmek gibi bir endişe ile müd
detin uzun tutulmaması; ikincisi, Hükümetin 
mahzurlu göndüğü bir halin, 15 gün gibi uzun 
bir müddet devam etmesi 'hali. Bu mallızurları 
telâfi etmek için üç gün teklif etmiş bulunuyo
ruz. Aynı kanunun yedinci maddesinde, toplan
tı ya.pılaeak yerin 48 saat evvel maılıallî idare
ye naibe r verilmesi lâzımgeldiğine göre, üç gün
lük teklifim, her iki tarafın da endişelerini ber
taraf edecek bir tekliftir. Yine 48 saat evvelden 
müracaat edllooektir. Toplaıntı ve yüri'j/ıüş yap
ma teklifinden hemen sonra değil de, 48 saat 
sonra yapılması idarenin tam bir partizanlık 
ve tarafgirlik içinde olduğunu ifade etmeye kâ
fi gelir. Halbuki üç günlük müddet konim ak 
süratiyle, diğer hatib arkadaşımızın ifade bu
yurdukları mahzurlar da ortadan kalkar ve on-
beş günlük müddetin idamesine nihayet veril
miş olur. Binaenaleyh Komisyondan, iki tara
fın tekliflerini telifi beyin etmek ve fikir tea
tisinde bıılunımaık suretiyle, en uygun teklif 
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olan takririmize iştirakini bekliyoruz. Hürmet
lerimle. 

ıSADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar; on'beş günlük müddetin zaru
ri olduğunu takdir buyurursunuz. Sözcü arka
daşımın da ifade ettikleri gibi, on beş günlük 
müddet idare âmirine karar almada bir zaman 
tanımakta, diğer taraftan da partizanca baskı
ları önleyici tedbirler aldırtmak için zaman ta
nımaktadır. 48 saat içerisinde haber verilme
siyle, bu yerlerin değiştirilmesi ieabetmez. 48 
saat öncesinden haber verilse bile, 15 günlük 
(bir müddet içerisinde, idare âmirleri bu yerleri 
değiştirebileceğine göre, ve matluıholan da bu 
olduğuna göre, burada her hangi bir partizan
ca hareket, tarafgirane bir hareket bahis mev
zuu olamaz. Bu bakımdan maddede, «15 günlük 
müddet» kelimelerinin bulunması isabetli ve ye
rinde olur kanaatindeyim. Ayrıca bu husus tat
bikatta hir paratoner vazifesi de görecektir. 
On<un için maddenin kabulünü arz ve rica ede
rim. 

BAŞKAN — Takriri okutup reylerinize arz 
edeceğim. , 

(Taibiî üye Ahmet Yıldız ve Vehbi Ersü'nün 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri reyimize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Atalay'm takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kars 

Sırrı. Atalay 

Bu yerler hakkında sonradan yapılacak de
ğişiklikler de aynı şekilde ilâna tabidir ve 48 
saat sonra muteberdir. 

BAŞKAN — Takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil-
mıemiştiır. 

Sayın Ergün'ün bir takriri var okutuyo
rum. 

Gumhunyet Senatosu Başkanlığına 
'Müzakeresi yapılan Toplantı ve gösteri yü

rüyüşü hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesin
de mutat vasıtalarla ilân edilir. (Mutat) keli
mesinin maddeye sarahatle yerleştirilmesi ha-
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kınımdan maddenin Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Cumlhur.baska.mnca seçilen üye 
Ömer Ergim 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Komisyondan gelen 4 ncü maddeyi tekrar 
okutup oyunuza arz edeceğim. 

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 son
ra muteberdir. 

Toplantı yerlerinin kararlaştırılmasında gi
diş - gelişi, güvenliği bozmıyacak ve pazarların 
kurulmasına engel olmıyacak surette toplantı
ların genel olarak yapıldığı, varsa elektrik te
sisatı olan yerler tercih edilir. 

BAŞKAN — Tadilât olduğu için maddeyi 
açık oyunuza arz ediyorum. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Efen/Hm; bir 
önerge takdim etmiştim. Bu değiştirge önergem 
okunımadı. 

BAŞKAN — önergenizi nereye Tendiniz? 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Önergemi Riya

set Divanına vermiştim, oya konması için ver
miştim. 

BAŞKAN — önergeniz Komisyona veril
miştir. Fakat Komisyon nazarı dikkate alma
mıştır. Komisyonun bu husustaki salâhiyetini 
içtüzük tesbit etmektedir. Umumi Heyette na
zarı dikkate alınsa dahi Komisyon o değiştir
geye uymak zorunda değildir. Komisyon öner
genizi benimsememiş, nazarı dikkate almamış 
ve yeni bir metin, yeni hir madde sevk etmiş
tir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum: 

BAŞKAN — Oylamaya geçildiği bir sırada 
söz veremem. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Başkan, 
'benimi de bu mevzu ile ilgili bir takririm var, 
bunu nasıl or/a koymazsınız, buna Riyaset Di
vanının hakkı var mıdır, Beyefendi? 

BAŞKAN — Size bu mevzu ile ilgili olan 
İçtüzük maddesini hatırlatırım: Komisyondan 
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istenilen, değişiklik önergeleri mevzuunda Ko
misyon, bu önergeleri nazarı itibara akmaya 
mecbur değildir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) —, Beyefendi, be
nim takririmde bir değişiklik yok, ilâve vaır. 

[BAŞKAN — Bu da aynı mahiyettedir. Eğer, 
bir itirazımız varsa, sonra yaparsınız. 

Sayın arkadaşlar, şimdi Komisyondan gelen 
5 nci maddeyi okuttuıruyıorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesi müzakerelerin ışığı 

altında aşağıdaki şekilde yeniden tedvin edil
miştir. 

Karma Komisyon ladıma Sözcüsü 
Ordu 

Eşref Ayhan 

Madde 5. — A) Siyasi partiler, dernekler, 
şirketler, sendikalar ve sair tüzel kişiliği haiz 
teşekküllerim, kanunlarıma ve kendi tüzüklerine 
göre (yapılacak kapalı yer toplantıları, 

B) Kanun, örf ve âdete göre yapılacak 
toplantı, mesaisini, şenlik, karşılamıa ve uğurla
malar. 

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

D) Oumlhurlbaşkanı, Başbakan ve Bakan
ların Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki top
lantı ve konuşmaları ile T. B. M. M. üyelerinin 
halk ile yapacağı hasbıhaller bu kanun hüküm
lerine taJbi değildir. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen 5 nci mad
de hakkında söz istiyen var mı 1 Yok. 5 nci mad
deyi bu değişikliklerle açık oyunuza arz edece
ğim. 
Komisyondan gelen 9 ncu maddeyi okutuyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesi müzakerelerin ışı

ğı altında aşağıdaki şekilde yeniden tedvin edil
miştir 

Ordu 
Karma Komisyon adına Sözcü 

Eşref Ayhan 

MADDE 9. — Mahallin en büyük mülkiye 
âmiri, toplantıda hazır bulunmak üzere hâkim 
sınıfından sayılanlar ve Adliye memurları ile 
jandarma dâhil askerî şahıslar ve emniyet men-
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supları dışından bir memuru Hükümet komiseri 
tâyin eder. Hükümet komiseri toplantı yerinde 
kendi seçeceği bir mahalde bulunur. 

Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı ted
birlerin kifayet etmemesi dol ayısı ile, hâdisele
rin toplantının devamını inikasız kılacak ve ge
nel sükûnu bozacak fiille veya sözle saldırılı bir 
şekil alması halinde1 toplantıyı dağıtmaya yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'/ 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim; komis

yon bizim teklifimize itibar ve iltifat etmemiş
tir. Bu sebeple biz kendi noktai nazarımızda 
ısrar edeceğiz ve ifade edeceğiz ki, «sözle saldı
rı» çok elâstiki ve geniş tepkileri olabilecek bir 
hususu arz eder. Dün bu mevzuda geniş tartış
malar olduğu için biz meseleyi yeniden, ortaya 
atmıyacağız. Ama 9 ncu maddeden, «sözle sal
dırı» kelimelerinin maddeden çıkarılmasını tek
lif eden önergemizin oya konmasını rica edece
ğiz. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Efendim, bu madde üzerin
de dün saatlerce konuştuk. Onun için, komis
yonun bu madde üzerinde daha fazla konuşma
sını zait telâkki ediyorum. Burada sadece bir 
hata yapılmıştır; yani, bir kelime hatası yapıl
mıştır. Bunun tashih edilmesi için huzurlarını
zı işgal etmiş bulunuyorum. O da şu: 

Bu maddenin içerisine «sükûn ve düzen» ke
limesi konulmamıştır. Bu kelimelerin konulma
sını rica ediyorum. Onun için, Sayın Riyaset 
Makamından 9 ncu maddenin tekrar okutturul
masın! ve buraya «sükûn ve düzen» kelimesinin 
konulmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN —• Maddeyi komisyonun tadil et
tiği şekilde tekrar okutuyorum. 

MADDE 9. — Mahallin en büyük mülkiye 
âmiri, toplantıda hazır bulunmak üzere hâkim 
sınıfından sayılanlar ve Adliye memurları ile 
jandarma dâhil askerî şahıslar ve emniyet men
supları dışından bir memuru Hükümet komiseri 
tâyin eder. Hükümet komiseri toplantı yerinde 
kendi seçeceği bir mahalde bulunur. 

Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı ted
birlerin kifayet etmemesi dolayısı ile, hâdisele-
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rin toplantının devamını inikasız kılacak ve ge
nel sükûn ve düzeni bozacak fiille veya sözle 
saldırılı bir şekil alması halinde toplantıyı da
ğıtmaya yetkilidir 

BAŞKAN — Millet Meclisinin metni değişti
rilmiş olduğu için maddeyi açık oyunuza arz 
edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Uf endim, bu 

madde ve bundan evveM maddelerle ilgili, Sa
yın Batur'un dediği gibi, değiştirme takrirleri 
verilmişti, 9 ncu maddede de değiştirme takrir
leri verdik, bunlar daha evvel oya arz edilmedi, 
komisyon tarafından geri alındı, böylece değiş
tirme önergeleriyle birlikte 9 ncu madde metni 
komisyona gitti. Sonra komisyondan bu madde 
yeni bir metin olarak geldi ve bunun üzerinde 
fikirlerimizi beyan ettik. Önergeler üzerinde Ri
yaset Divanı bunların dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oya koymadı Tekrar komisyona gitti
ğinde komisyon buna uymaya mecbur değildir, 
dendi. Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, komis
yon mecbur değildir, daha evvel Yüksek Heye
tin oylarıyla reddedilmeyen Yüksek Heyetin oy
larına iktiran edilmeyen önergeler hiçbir mua
meleye tabi tutulmuyor. Başkanlık madde üze
rindeki değiştirgeleri okutup, Yüksek Heyetin 
fikirlerini beyan etmesine meydan verdi mi? Ha
yır, vermedi. Önergelerin ayrı ayrı oylanması 
ve ondan sonra şayet bu önergeler kabul edil
mezse, madde aynen yani, komisyonun tedvin 
ettiği şekliyle oya konması lâzımdır. Veya. bir 
değişiklik için önerge verilir ve komisyon bu 
önergeye filhal iştirak ederse Yüksek Heyetiniz 
bu değişikliğin dikkate alınıp alınmaması hak
kında karar vermiş olur. Halbuki bizim önerge
lerimiz hakkında böyle bir işlem yapıldı. Sayın 
Başkan bu hususta dikkatli olmalıdır. 

BAŞKAN —• Bir dakika müsaade buyurunuz 
efendim. Buyurunuz yerinize. 

Sayın arkadaşlar; hatıralarınızı tazelemek 
mecburiyetinde kaldım. Beni buna mecbur ettik
leri için arkadaşıma teşekkür ederim. Dün 9 ta
ne Önerge verilmiştir. Kendileri teşrif ettikten 
sonra bu Önergeler, teker teker oylarınıza arz 
edilmiştir. Cahit Ortaç, ihsan Sabri Çağlıyangil 
ve diğer arkadaşların verdikleri ve emniyet men
suplarının da ithali hakkındaki dokuz numaralı [ 
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takrir kabul edilmişti, altında meşruhat vardır, 
okunup kabul edildi, 27 . "II . 1962, diye. 

Inceoğlu arkadaşımızın takriri vardır «ma
hallin en büyük mülkiye âmiri» hakkında, üç 
fıkra halinde. Bu takrir okunmuş, birinci fıkra
sı kabul edilmiş, diğer bir fıkrası reddedilmiş
tir. Cevheri arkadaşımızın, dokuzuncu madde
nin birinci fıkrasına ait takriri okunmuş ve red
dedilmiştir. Sırrı Atalay arkadaşımızın, doku
zuncu maddenin, yeni metni hakkındaki tekli
fi okundu, oya. arz edildi, reddedildi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Özür dilerim. 
BAŞKAN — Arkadaşlarımızm tenevvürü için 

vazifemi yapmama müsaade ediniz. 
Yozgat ve Artvin senatörleri, Sayın Artuk-

maç ve Sayın Vehbi Aksoy arkadaşımızın, «ma
hallin en büyük mülkiye âmiri» hakkındaki 
takrirleri okunmuş ve kabul edilmiştir. Muhit
tin Kılıç, Hasan Kangal ve Ahmet Yıldız arka
daşlarımızın maddenin encümene iadesi ve yeter
lik takrirleri okunmuş ve kabul edilmiştir. Bu
nun için, Riyaset tarafından yapılmamış olan 
muamele yoktur. Zühul yoktur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Özür dilerim 
efendim. 

SUPHÎ BATÜR (Sinop) — Söz istiyorum 
e fendim. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi açık oylarınıza 
arz ediyorum. Şimdi, Sayın Batur buyurun. 

SUPHİ BATÜR (Sinop) — Efendim; bende
niz de 4 ncü maddenin son fıkrasına bir cümle 
ilâvesi için bir takrir vermiştim. Bu takririm ne 
okundu ve ne de reye arz edildi. Halbuki Reis 
Beyefendi sözleri arasında dediler ki, biz ko
misyona verdik, komisyon kabul etmedi dediler. 
Sözler zapta da geçti. Komisyon kabul etmedi 
diye bir teşriî organ üyesi olarak vazife gören 
bir üyenin bir takriri reye arz edilmez mi?... Ko
misyon burada, fikir sahibi olabilir. Fakat söz 
sahibi değildir. Söz sahibi Muhterem Senatodur. 
Senatodaki muhterem üyelerdir. Bu bakımdan, 
takririmin oya sunulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Batur, takririnizin müza
keresini istiyorsanız, maddenin müzakeresi bit
tikten sonra, aynı. maddenin müzakeresini Genel 
Kurula arz ederim, Genel Kurulun vereceği ka
rara göre hareket ederim. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) — 
Usul hakkında. 
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BAŞKAN — Arkadaşlarımız müsamaha eder- I 

lerse buyuran, yalnız, usulden ziyade esas üze
rinde durmanızı tavsiye ederim, işlerimizin ik
mali bakımından. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLA YANGİL (Bursa) — 
Sayın Suphi Ba.tur'u endişeye düşüren vazi
yet, takrir meselesi, takririn oya konulmaması 
meselesidir. 

Bendeniz şöyle mülâhaza ediyorum : Bir ke
re komisyon muamelelerin her safhasında mad
deyi geri alma hakkına sahiptir. Bu talebi tek
rar ettiği zaman, artık takrirlerin oya konnuu 
veya konmaması rn.evzuubahsedilem.cz. Suphi Ba- J 
tur arkadaşımız endişe t diyorlar. Madde esasen 
Yüksek Heyetin oylarına arz ediliyor, Yüksek 
Heyetiniz maddeyi reddetmek suretiyle esasen 
bu tashihi temin edecek bu itibarla arkadaşla
rımızın endişesine mahal olmadığı kanaatinde
yim. Arz ederim. J 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? ] 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanının mesaisine 

lütfen yardımcı olun. Arkadaşların karşılıklı 
usul hakkındaki müzakere ve münazaralarına 
müsamaha edemiyeeeğim. 

11 nei maddeyi okutuyorum. 

Bölüm : 3 
Yürüyüşler 

Yürüyüş usul ve şartlan 
MADDE 11. — Genel yollar üzerinde yapı

lacak yürüyüşler 4, 7 ve 10 ncu maddeler lıü- ] 
kümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyannameler- j 
de aynea, yürüyüşe geçmek için seçilecek top
lanma yeri ile takibolunacak yol ve dağılma 
yeri gösterilmek şarttır. 

Mahallin en büyük mülkiye âmiri lüzum ve 
zaruret gördüğü takdirde, yürüyüşlerin yapı
lacağı yollar ile istikameti tesbit ve keyfiyeti 
gerekçeli ve yazılı olîirak ilgililere tebliğ eder. 

Tertip 'heyeti, idare heyelti ve Hükümet Ko
miseri hakkındaki 8 nei ve 9 ncu maddeler hü
kümleri yürüyüşlere de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... | 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, | 
dördüncü maddede toplantı yeri, yürüyüş isti
kameti caddeler ve meydanlar tesbit olunur | 
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ve bu tesbit edildikten sonra 15 gün geçmedikçe 
değişiklik yapılmaz, demişti ve bu suretle de 
oya arz edilmişti. Burada 11 nei maddenin 2 
nei fıkrası bu hükmü yok eder mahiyettedir. 
Çünkü, Iburada deniyor ki : «Mahallin en bü
yük mülkiye âmiri, lüzum ve ztıruret gördüğü 
takdirde, yürüyüşlerin yapılacağı yollar ile 
istikameti tesbit ve keyfiyeti gerekçeli ve ya
zılı olarak ilgililere tebliğ eder» diyor. 

Zaten istikamet evvelce te'bit edilmiştir. 
Dilekçe ile müracaat ettiğine göre, ayrıca mül
kiye âmirinin tekrar bir istikamet teshiline lü
zum ve mahal yoktur. Bu bakımdan fıkranın 
maddeden çıkarılması lüzumuna kaani bulunu
yorum. Bu hususta bir de takrir takdim et
miş bulunuyorum, takdir Yüksek Heyetini
zindir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ KŞRKF 
AYHAN (Ordu) - - Arkadaşımız komisyon üye
si 'bulunmaktadırlar, imza koymuşlardır, aleyh
te. konuşması mümkün değildir. 

BAŞKAN — İneceğin, buyurun. 
M. YILMAZ İNOEOĞLÜ (Afyon Kara-

hisar) — Muhterem arkadaşlar, halk arasında 
bir tâbir vardır, hepinizin malûmudur, «bizim 
kanunlarımız lastiklidir» derler. Kanunlarımı
zın elâstiki olduğunu söylerler, istenildiği ta
rafa çekilebilir derler. Bunun için tedvin etti
ğimiz 'maddelerin vuzıılıhı anlaşılabilmesini 
temin etmemiz lâzımdır. Sayın Artukmaç arka
daşımız, kalktılar *hu maddenin ikinci bendin
den -başka mâna çıkardılar : Yüksek Senatoda 
okunduğu zaman muhtelif mânalara gelen bir 
maddenin tatbikatta her halde daha iyi anla
şılabileceğini hiç kimse söyleyemez. Filhakika 
bu maddenin 1 nei fıkrasının 4, 7 ve 10 ucu hü
kümlerine tabi olduğunu ısöylemiş, ikinci fık
rasında ise mahallin en büyük mülkiye âmiri 
lüzum ve zaruret gördüğü takdirde, yürüyüş
lerin yapılacağı yollarla bunların istikametleri
nin tesbit keyfiyeti, gerekçeli ve yazılı olarak 
ilgililere tebliğ edilir. Bundan anlaşıldığına 
göre ilk tesbit edilen yollarda, 'sonradan bir 
değiştirmeye lüzum ve zaruret hâsıl olacak 
olursa, mahallin en büyük mülkiye âmiri, bu
nu değiştireceği anlaşılmaktadır. Fakat mad
denin ilk maddenin ilk fıkrası ivazara alı
nırsa höyle anlaşılmıyordu. Sayın arkadaşımız 
da başka türlü tefsir ettiler. Bunun için m ad-
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deye vuzuh vermek lâzımgeliyor. Burada «Teb
liğ eder» kelimesinden sonra «bu değişiklik 15 
gün geçmeden tatbik edilmez» diye bir fıkra 
ilâve edilmediği takdirde, ileride tanı yürüyü
şün yapılacağı, toplantının yapılacağı mey
danda. idare âmiri politik yönden, «böyle bir 
değişiklik yapabilir. Ve bu da türlü ihtilâflara 
se'bebolabilir. Bendeniz de maddenin bu kısmı
na bir fıkra eklenmesi i cin 'bir takrir takdim 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Artukmaç arkadaşımız 
Karma Komisyon üyesi olarak bu tasarıda imzala
rı vardır Aleyhinde konuşamazlar ve takrir de 
veremezler, içtüzüğümüzün 34 ncü maddesinin 
son fıkrası mucibince ne değiştirge önergesi 
verebilirler ne de "aleyhinde konuşabilirler. 
özür dilerim önergelerini oya sunamıyacağım. 

Suphi Batıır arkadaşımızın bir takriri var
dır. Bu takrir hakkında dün izahatta bulundular. 
Bu maddede de aynı noktaj nazarlarının dik
kate alınmasını istiyorlar. Evvelâ takriri oku
tacağım ve ondan sonra da komisyona «öz ve
receğim. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddenin son fıkrasına : «T. B. Millet 

Meclisinin (2) iki kilometre mesafesi dâhilinde 
açık mahallerde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
yapılması yasaktır.» Cümlesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Sinop 
Suphi Battır 

BAŞKAN — Komisyon. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞHEF 
AYHAN (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım; 
11 nci (maddenin ikinci fıkrası üzerinde komis
yon olarak: biraz durmak istiyoruz. 

ikinci fıkra arkadaşlarımızın izah ettikleri 
gibi, idare âmirlerine gelişi güzel, yollan tes-
bit etme salâhiyetini vermemektedir. 

ikinci fıkra, daha önce iân edilen yollardan, 
A, B, C, yollarından bilfarz (A) yolu yasak 
edilmiştir. Bu, sadece istisnai hallere münha
sırdır. Bilfarz, tes'blt edilen (A) yolunda, bu 
sırada bir yangın vardır, böyle bir ahvalde ge
rekçeli olarak, mahallin en büyük mülkiye âmi
ri, bu yoklan yürüyüş geçiş olamaz, diyebilme
lidir. Keza Tüöyle bir siyasi hâdise olur ki ; üir 
Devletin 'büyükelçiliğinin önünden geçmek o 
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sırada çok tehlikeli olabilir. Mahallî mülkiye 
âmiri, böyle ahvalde bilfarz (C) yolunu gerek
çeli olarak yasak edebilmelidir. Tabiî bu her 
zam'an olmaz, istisnai ahvale münhasırdır. Bu 
bakımdan isabetlidir. O yerin emniyet ve asa
yişinden .sorumlu olan bir im akama böyle t)ir 
salâhiyet verilmesi zaruridir. 

Takrire gelince; geçen gün de komisyon ola
rak arzı malûmat ettik. Eğer' Büyük Millet 
Meclisinin iki kilometre çevresi yasak edilecek
se, Büyük Millet Meclisine benziyen başka mü
esseselerin de 2 km. civarını yasalk etmek icab-
edecektir. O zaman, Ankara'da Orman Çiftliği 
veya daha iler 'lerde meydan ve yol aramak 
mecburiyetinde kalırız. Onun için, bizim ka
naatlimize göre bunu 'mahallin 'mülkiye âmirinin 
takdirine bırakmak isabetli olur. Maddede ıs
rar ediyoruz, hürınıetlerıiımle. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar varsa lütfen oylarını kullansınlar.. 

Oy toplama muaırielesi' 'bitmiştir. 

Buyurun Sayın Batur. 
SüFHl BATUE (Sinop) _ Muhterem arka

daşlar, Komisyon Sözcüsünü dikkatle dinledim. 
Teklifimin aleyhinde, hiçbir suretle bulunmuş 
değildir. Yalnız bir tek noktanın aleyhinde bu
lunmuştur iki, o da, Anlkara'da meydan kalmaz 
diyor. Ben esas (itibariyle mesafe kati olarak 
iki kilometre olsun, beş kilometre olsun demi-
yoruım. Yalnız diyorum ki, Vâzıı Kanun Tür
kiye'de Teşriî Organların toplandığı bir bina
yı, 'kendisi teminat altına alsın, diyorum. Bü
tün dünya mevzuatında İni 'böyledir. Tümü 
üzerindeki konuşmamda da arz etmiştim, maa
lesef bu kanun çok eiddî bir şekilde huzura gel
miş değildir. Ecnebi mevzuat hangi arkadaşı
mıza dağıtılmıştır? lıica ederim arkadaşlar, 
komisyon hangi ecnebi mevzuatı tetkik etmiştir 'i? 

Bu kanun ana İkamın mahiyetindedir. Ana
yasanın vatandaşlara verdiği hakları ve vazife
leri kayıt altına alan, nizaımlıyan bir kanundur. 
Bu itibarla, T. B. M. M. 'btinasmın, (küçültmek 
istemiyorum, böyle bir şey düşünmüj^orum ama) 
bir idare âmirinin görüş ve anlayışına bırakıl -
masıuı doğru bulmuyorum. Sadece mesafe azal
tılabilir. 

Bir vaka arz edeyim. Senatonun ilk açıldı
ğı günlerde kapılara kadar dayandılar. O za
man niye mâni olamadılar? Hükümet o zaman 
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neredeydi1? Senato Balkanı Saym Suad Hayri 
Ürgüplü'de çıktı burada, bih'takıım. izahat ver
mek nıecburiyetinde kaldı. Bendeniz bu halle
re sebebiyet vermemek için Büyük Millet Mec
lisi Ihmasının muayyen bir mesafede eıtrafının 
sınırlajnmasma taraftarım. Bu husus İngiltere'
de de vardır, 1325 tarihli Osmanlı İmparator
luğu İçtimai Umumiye Kanununda da. vardır. 
Kaldı ki, bu kanun ondan daha fazla kayıtlayı
cı bir kanundur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnce oğlu. 

M. YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karahi-
saır) — Muhterem .arkadaşlar, bu nasıl iştir? Bu 
maddenin ikinci bendinde anlaşılan mânanın 
'mahallin en büyük mülkî âmiri bidayette tes'bit 
ettiği yerleri bilâbara lüzum ve zaruret gördü
ğü takdirde değiştirebilir. Bu değiştirmenin 
15 gün sonra hüküm ifade etmesi lâzımı geldiği 
kanaatini deminki mütalâamda belirttim. Hal
buki komisyon sözcüsünün izahatına göre ben 
böyle anlıyoruıın ki, mahaüliu en büyük mülkî 
amirline müraeaaıt edildikten sonra lüzum ve za
ruret görülürse yürüyüşün istikametini değiş
tirebilecek. O halde ikinci maddede 15 günlük 
bir müddet koymamızın mânası nerede kaldı? 
Hissi hareket edecek bir mülkiye âımini olursa, 
istediğ'İ! gibi toplantı yapılacak yolu ve istika
meti âni olarak değiştirir-, 'meselâ Ulus'tan Çan
kaya'ya gidecek yerde, arka taraftan dolaştı
rır ve netice hâsıl olmaz. Bunun da bir 'müddet
le mukayyet olması lâzımgelıir. İstenirse her 
zaman lüzum ve zaruret gösterilebilir, buradan 
falan gteçeıcek, şurada şu yapılacak diye bir şey 
icadetımek mümkündür. Ook istirham edenim, 
bu da müddete bağlanmadı ı ve idare âmirinin âni 
lüzum ve zaruret göstermek suretiyle değişik
lik yapması yetkisi olmamalıdır. 15 günlük 
müddeti koymak lâzımdır. Bu husustaki taık-
ririmi takdim ediyorum. Kabulünü rica, ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nei maddenin ikinci bendine tebliğ eder 

kelimesinden sonra «bu değişiklik 15 gün geç
meden tatbik edilmez» diye ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
M. Yılmaz İnceoğlu 
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BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Suphi Batur'un takririni tekrar oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nei maddenin son fıkrasına : «T. B. Mil

let, Meclisinin (2) iki kilometre mesafesi dâhi
linde açık mahallerde toplantı ve gösteri yürü
yüşleri yapılması yasaktır» cümlesinin ilâvesi
ni arz ve teklif ederim, 

Sinop 
Suphi Batur 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, size bir hususu ha
tırlatmak istiyorum. Burada tadilnamenin na
zarı dikkate alınıp alınmaması hususuna Yük
sek Heyetiniz karar verir. Ancak, tadile komis
yon da iştirak ederse, o zaman bâzı ilâveler 
suretiyle aykırılık arz eden taraflar İçtüzük 
hükümlerine göre halledilir. Buyurun Komis
yon. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Saym Suphi Batur ar
kadaşımız, evvelâ komisyonun dünya mevzua
tını tetkik etmemiş olduğunu beyan buyurdu
lar-. Aynı zamanda kendileri de dünya mevzu
atından olmak üzere birisi bizim yerli mevzuatı, 
bir de İngiltere mevzuatını misal olarak ıgöster-
diler. Komisyon çalışmalarında Yüksek Heye
tin yardımcı olması, ikaz etmesi, malûmuâliniz 
Yüksek Heyetin cümlei vazaifindendir. DBu iti
barla Suphi Batur arkadaşımız, dûnda mevzua
tından biri yerli diğeri de İngiltere mevzuatın
dan başka mevzuat varsa lütfen komisyona bil
dirsinler. 

Yalnız buradaki konuşmalardan anlıyoruz 
ki Umumi Heyette münhasıran T.B.M. Meclisi 
etrafında, iki kilometre mesafe dâhilinde göste
ri yürüyüşü yapılmaması temayülü mevcuttur. 
Bu temayüle komisyonumuzun uyup uymaması 
noktasında Başkanlık Divanı ikaz ettiler. İzin 
verirseniz 'Batur arkadaşımızın teklifini yasak 
bölge kısmında mütalâa etmek yerinde olur. 
Bu itibarla «yürüyüşün usul ve şartları» matla-
bı altındaki maddede mütalâa etmek gayri-
mümkündür, kanaatindeyiz. 
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SUPHİ BATUR (Sinop) — Olur, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Batur'un takririni 12 nci 

maddede okuyacağımız için, 11 nci maddeyi 
okuduğumuz şekilde oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. Madde 12. 

Bölüm : 4 
Yasaklar 

Yasak yerler 
MADDE 12. — Genel yollar ile parklarda, 

mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve te
sislerde ve bunların eklentilerinde toplantı ya
pılamaz. 

Genel meydanlardaki toplantılarda, gar, is
kele ve hava meydanlarında yapılacak karşıla
ma ve uğurlamalarda; halkın ve nakil vasıta
larının gelip igeçmesine elverişli ve önceden tes-
bit edilen bir kısmın açık bulundurulması mec
buridir. 

4 ncü maddedeki yerlerin kararlaştırılma
sında gidiş - gelişi, güvenliği toozmıyaeak ve 
pazarların kurulmasına engel olmıyacak suret
te toplantıların genel olarak yapıldığı, varsa 
elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın 
Muhittin Kılıç'm bir takriri var. Takrir sahibi 
olmadığı için oyunuza arz edemiyeceğim. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN — (Ordu) — Bu hususta bir şey arz 
etmek istiyorum. Zaten takrir de vermiştik. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Efendim, bu maddenin son 
fıkrasını, 4 ncü maddeye aynen ekledik. Onun 
için burada ayrıca bunun yazılmasına lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanında bu husus
ta bir takrir yoktur. Sayın Ayhan Komisyonun 
bir takriri, bir metni yoktur, Millet Meclisinin 
metnini aynen kabul etmişsiniz, okuttum. 
Bunu çıkararak mı liki fıkrayı okumamızı iarzu 
ediyorsunuz? (Okunsun, sesleri) 

O halde Sayın Suphi Batur'un takririni, 
nazara alınmış olmasına nağmen tekrar okutup 
reylerinize arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin son fıkrasına : «T. B. Mil

let Meclisinin (2) iki kilometre mesafesi dâ-, 
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hunide açık mahallerde toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri yapınması yasaktır.» Cümlesinin ilâ
vesini arz ve teklif öderim. 

Sinop 
Suphi Batur 

SIRRI ATALAY (Kam) — 12 nci madde
nin yasak yerleri, ikinci fıkrada mevcuttur. 
Üçüncü fıkra olarak Sayın (Baıtur'un teklifin
de ise teknik hata vardır, birinci fılkra ola
rak yer alması lâzımdır. 12 nci maddenin için
de yer aldığı takdirde ise, yeni müzalkere aç
mak icaib edecektir. Bunu da mahzur olarak 
görmezdim ama, yer yüzünde hiçbir memleket 
umumi toplantıları 'Meclisin dışında tutmuş 
değildir ve tutamaz da. Bu, psikolojik bakım
dan da yanlıştır. 

Biraz evvel Sayın Başkan izah (buyurdu; 
takrir oya arz edilmişti. Fakat, 12 nci mad
deye girdiği takdirde, yani, yeni bir deği
şiklik şekli ile geldiği takdirde, üzerinde ko
nuşma hakkımız mahfuzdur. Esasen konuşıma-
ğa da mahal yoktur. Komisyon iştirak et
mediği için, madde komisyona gidecektir. Bu 
takdirde de yeni bir şekil alacak olan madde 
üzerinde zammıı gelince görüşme imkânı hâsıl 
olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, esasen komisyon iş
tirak etmediği için .maddeyi komisyona iade 
edeceğiz. 

Bir ikinci takrir gelmiştir, okuttuyoruım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
12 nci aııaddeye T. B. Millet Meclisinin 1 ki

lometre içinde toplantı yapılamaz. Kaydının 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN —• Bir üçüncü takrir dah'a var, 
onu da okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
12 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ederim. 
T. B. Millet Meclisinin 500 metre mesefesin-

de açık mahallerde toplantı ve ıgösteri yürü
yüşleri yapmak yasaktır. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Maddeyi geri alıyoruz •efen
dim. 

.BAŞKAN —• Madde '"komisyona 'takrirlerle 
•beraber geri verilmiştir. Yalnız bir noktayı 
tasrih edeceğim : Sayın Suphi Batur (arkada
şımızın takriri, C!Jenel Kurulun oyuna iktiran 
etmiştir, diğerleriyle beraber onu da 'komis
yona veriyoruz. 

Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşler 
MADDE 13. — a) 7 nci madde hükümleri

ne uygun sakilde beyanname vermeksizin veya 
toplantının geri bırakıldığı gün 10 neu. madde
ye göre merdine bildirilmeksizıin veyahut top
lantı veya yürüyüş için tesıbit edilen gün ve 
saat bekkenmeksizin; 

•b) Ateşli sil âh 1 a-1' veya patlayıcı maddeler 
veya her türlü kesici, delici veya ta§, sopa, de
nilir ve lâstik çubuklar gibi bereleyici araçlar, 
veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya 
diğer her türlü zehirle!' veya boğucu, kör edlici 
gazları hâmil olarak; 

e) 3 ncü maddi1 hükümleri gözetilmeksizin; 
ç) 4 ncü ve 7 nci maddeler gereğince be

lirtilen. yerler dışında; 
d.) 11 nci maddedeki usul ve şartlara ve 12 

nci maddedeki yasaklara uyulmaksızın; 
e) 12 nci (maddede sayılan yasak yerlerde 

gürültü ile veya kamunun huzur ve istirahatini 
ihlâl edecek şekilde toplanmak ve yürüıınek tsu-
retiyie; 

f) Kanunların suç saydığı maksatlar için; 
Yandan ioplanldar veya yürüyüşler kanu

na ay.kırı saydîr. 

.BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen? 
Buyurun Selâmı Üren. 

SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) - Muhterem 
arkadaşlarımız, 13 ncü maddinin (A.) bendini 
tetkik edecek olursak, burada •bir husus müstes
na, birçok fiilleri SIK; saymış bulunmaktadır. Me
selâ 13 ncü maddenin (A.) bendi 7 ne' ms İde 
hükümlerine riayet edilmemesini suç say m.ı şiar. 
Bu 7 nci madde hükümleri meselâ üç kişi be
yannameyi i m;-: a. edeedv. der. İmzasız veya nok
san imzalı beyanname ile .yürüyüşe geçenler suç 
işlemiş olacak. Beyan s-MU ede toplantı yer ve 
saatini göstermedikleri takdirde yine ene işle
miş olacaklar. Bu toplantıyı yapanlardan her 
hangi birinin 'beyannamede ikametgâhı güleri!-

— 116 

28.11.1862 O : 1 
nıezse yine suçtur. Burada ise 10 ncu madde 
hükümlerine muhalefet halinde d alıl aynı fıkra 
suç vasfını veriyor. Toplantının tâyin edildiği 
saatten bir saat evvel veyahut yarım saat evvel 
yürüyüş yapılır; bu da suçtur. Nedense, kanun 
hazırlanırken, meselâ 7 nci madde (a, b, e) bent
leri varda-. Fakat, 13 ncü maddenin birinci fık
rası (a) (bendinden (c) -'bendine atlamış, (b) ye 
hiç temas etmemiştir. Toplantı ve gösteri yürü
yüşü esnasında maksat haricine çıkılması ha
linde kanun suç. görmemiştir. lüaübuki, mevcut. 
tasarı, kabul edilen maddeleriyle bu maksada 
ehemmiyet atfetmekte ve 7 nci madde beyanna
meyi 'bilhassa istemektedir. Burada kanun vûzıı, 
toplantının mahiyetine göre, Hükümetin tedbir 
almak hususunda gereken mülâhazaların beyan
namede belirt ilmesini istemiş. S ve 9 ncu mad
de 'hükümleri de bu maksada, açıkça ehemmiyet 
atfetmiştir. Kanunda istisna olarak, maksat 
dışına çıkmak, saldırı halinde olduğu takdirde, 
dağıtma yetkisi veriliyor, fakat »aldırışız da 
maksat dışına çıkılabilir. Binaenaleyh kanunun 
emrettiği bir 'hususun, yerine getirilmesi suç 
sayılmazsa ve bu gln suç vasfını taşiyan hare
ketler kanunlarda müeyyidesini bulmazsa, çıka
racağımız kanunun bir 'kıymeti kalmaz. Binaen
aleyh biz, maksat dışına çıkılması halinde mut
laka suç vasfının verilmesi gerektiğine kaniiz. 

Tekrar ede.yim; ben beyannamede ikametgâh 
ibelıirtmeden verdiğim 'beyanname üzenine yürü
yüşe geçiyorum, bu maddi hata suç oluyor. Fa
kat toplantıyı maksadı dışma çıkarıyorum, suç 
olmuyor. Bu. 'bakımdan 13 ncü maddenin (A) 
bendinin son una., «veya toplantı maksadına, ria
yet edilmeksizin» şeklinde bir tadil veriyoruz, 
bu konduğu taksi irde bu maddedeki noksanlık da 
çoktan kalkınış olacaktır ve kanun da tamamlan
mış ibulunacaktır. Kakülünü istirham eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN -- Buyurun Sayın Çekemoğlu. 
AliMIiT (>*KBAB)RBU (Siva's) — Muhte

rem Başkan, mu'hteıresm senatörler; mezkûr 
maddenin müzakeresinde. Anayasa muvacehe
sinde tereddüdümü ınuciibolan bir hususun iza
lesi için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Bu kanun tasarısının imüzakeresine esas olan 
Anayasanın 28 nci maddesi, «Herkes, önceden 
izin almaksızın, silâhsız ve saldırısız toplan
ma veya. .gösteri yürüyüşü yapına hakkına sa
hip! tir.» demekte ve be suretle herkesin top-
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Lanıtı ve gösteri yürüyüşü hakkını mutlak ola
rak teısbit etmektedir. Bendenizin, «Herkes» tâ
birinden anladığımı mâna ve maksat, hükmi ve 
hakiki şahıslar ^olabileceği gilbi, hakiki şahıslar 
meyanmda tek bir- şallısın veıya iki kişinin dahi 
toplantı tertibetme hakkına sahip bulunduğu
nu bu madde hükmü açıkça teyidetmektedir. 
Anayasanın mezkûr 'maddesinin mutlak hükmü 
ve demokratik hakların icabı olarak derpiş edil
miştir. Halbuki kanun tasarısının 1.3 ncü mad
desini tetkik edecek olursak, 7 nci madde hü
kümlerine uygun bir şekilde beyanname veril
mesi ve bu beyanın ame verilmediği takdirde bu 
şekildeki toplantının yapılamıyacağı, bunun ka
nunsuz sayılacağı derpiş edilmektedir. Bu hu
sus açıkça göstermektedir ki, bir ve iki kişinin 
bir araya gelerek 28 nci maddenin derpiş et
tiği mânada bir toplantı yapma imkânını bırak-
mamıaktadır. Filhakika şu mâruzâtım filhâl mu
hal gibi gözükse de vukuu daima mümkün olan 
hususattandır. Meselâ toplantı ve yürüyüşten 
maksat doğrudan doğruya bunun topluma be-
nimsetilmesidir. Bir veya iki vatandaş bir ara
ya gelir gazetelerde makale yazarlar, bu husus
ta kitap yayınlarlar, yani yazı yolu ile bu fik
ri toplifma beuinısetmij'P gayret sarf ederler 
fakat bunda muvaffak olamazlarsa, analarında 
düşünüp, bir yürüyüş yapsak topluma bu nok-
tai nazarı belki benimsetebiliriz, derler ve Ana
yasanın 28 nci maddesi bana bu hakkı da sağ
lamıştır, diye 'düşünül- ve der ki, «28 nci mad
de bana bu hakkı sağlamıştır,binaen aleyh bu 
hakkı istimal etmek suretiyle bu mefkureyi 
topluma matetmek imkânını temin edebilirim.» 
Ve iki kişi mülkiye âmirine gider. «Beyanname 
vereceğim», filhakika kanun beyannamenin üç 
kişi 'tarafından imza edilmesini derpiş ediyor; 
ama, ben üçüncü kişiyi bu maksatla (toplantı 
tertip için) temin edemedim. Takib ettiğim mak
sat kanuna aykırı değil, ahlâka aykırı değil. Ve 
Anayasa bana., toplantı tertibetme hakkını bah
setmiştir, der. Mülkiye âmiri, «Ben ne yapa
yımı» diyecektir. «Kanun bu imkânı vermiyor.» 
Halbuki, diğer taraf da, «Anayasanın bana te
min ettiği hakkı mutlaka kullanacağım» diye
cek ve bu iki arkada.ş afişle tertibedilen bir yü
rüyüş yapacaklar. Bu şekilde bu kanunun 1.8 
nci maddesi hükümlerine göre, bu şahıslar hak
kında kanuni takibata tevessül edilecek, ıbu şa
hıslar mahkeme huzuruna çıktıkları zaman, 
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haklı olarak, filhakika kanunda 3 şahıs tara
fından beyanname verilmesi şart olduğu halde, 
Anayasanın 28 nci maddesi, herkesin toplantı 
ve yürüyüş hakkına sahibolduğunu mutlak ola
rak kalbul ettiği için, işte bu hakka dayana
rak, bu şahıslar, «Ben Anayasanın verdiği bu 
mutlak halktan istifade etmek suretiyle bu hak
kımı istimal ediyorum. Hususi kanun, yani Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu, Anayasa
nın bana verdiği bu hakkı istimal etmeme mâni 
olamaz.» diye bir mütalâada bulunacak olursa, 
bu mütalâanın gayriıhukuki olduğunu iddia et
mek mümkün değildir. Bu itibarla bu madde
nin, Anayasanın 28 nci maddesiyle ne surette 
telif edileceği yolunda Komisyon tarafından ge-
•ı-ûkli şekilde tenvir edilmemizi istirham ederim. 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı?... Yok. Sayım Üren'in takririni okutu-
yoruım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak

kındaki kanun tasarısının 13 ncü maddesinin 
(a) bendinin aşağıda yazılı şekilde tadil en ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

MADDE 13. — a.) 7 nci madde hükümle
rine uygun şekilde beyanname vermeksizin ve
ya toplantının geri bırakıldığı gün 10 neu mad
deye göre merciine bildirilmeksizin veyahut 
toplantı veya yürüyüş için tesbit edilen gün ve 
saat beklenin eksizin yahut toplantının yapıl
masındaki maksada riayet edilmeksizin; 

'Tekirdağ 
Selâmi Üren 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu maddenin baişlığı kanuna aykırı toplantı ve 
yürüyüşlerdir. Yani bu maddenin başlığından 
anlaşılıyor ki, maddede derpiş edilmiş olan ka
nuna aykırı toplantılardır. Halbuki, bu toplan
tı Kanuna aykırı değildir. Kanuna uygun top
lantı yapılıyor ve fakat maksat dışına çıkıldı
ğında yapılacak muamelenin bundan önceki 
maddelerde derpiş edilmiş olduğunu ifade edi
yor. Onun için İra maddede kanunsuz toplantıla
rın bütün şekilleri üzerinde duruldu. Buradaki 
kanuna aykırı toplantı arkadaşımızın zikrettiği 
şekilde değildir, Zira kanuna aykırı bu nevi top-
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lant ı larda ne Hükümet, ne Hükümet Komiseri ve 
ne de şu ve bu bulunacak, değildir, yalnız mül
kiye âmiri gelecek, ve bu toplantıyı dağıtacak
tır . Onun iyin bu önergeye iştirak edemiyoruz, 
maddenin aynen kabulünü istirham ediyoruz. 

Sonra Sayın (jekemoğlu arkadaşımızın da. fi
kirlerine iştirak etmek mümkün değildir. Kanu
nun maksadı kalabalığı ifade ediyor, esasen 7 nci 
madde de aynen kabul edilmiş durumdadı r , bu
nun üzerinde yeniden bir müzakere açılmasına 
lüzum yoktur, mâruzâtım bundan ibarettir. 

B A Ş K A N — Bir takr i r daha var; okuyoruz: 

C Senatosu Başkanlığına 
13 ncü maddenin (b) Fıkrası sonundaki «veya 

boğucu» diye devam eden ibarenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

«Veya her tür lü sis ve gaz maddelerini hâmil 
olarak;» 

B A Ş K A N — Komisyon iştirak ediyor mu?.. 
KARMA KOMİ S YO IV ADİNA E Ş R E F AY

MAN (Ordu) — İştirak ediyoruz. 
B A Ş K A N — Komisyon iştirak ediyor. Öner

geyi tekrar okuyup oyunuza arz edeceğim. 
(Vehbi Ersü 'nün önergesi t ek ra r okundu.) 

B A Ş K A N — Ö n e r g e y i oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kalıtı! edil
miştir. 

Sayın Üreıı'in önergesini t e k r a r okutuyo
rum. 

(Selâmı Üren'in önergesi t ek ra r okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... (İyi anlaşılmadı sesleri) 
Kf endim, lo ncü maddenin (A) f ıkrasının değiş
tiri lmesi hakkındadı r , önergeyi t ek ra r okutuyo
rum. 

(Selâmi Uren' in önergesi t ek ra r okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz (»diyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edil
miştir . 

B A Ş K A N — Komisyon katı lmıyor, o halde 
maddeyi komisyona iade ediyoruz. 

Dağıtma 
M A D D E 1.4. — 18 ncü maddede yazılı hal

lerden her hangi birinde mahallin en büyük 
mülkiye âmiri veya görevlendireceği en büyük 
zabıta âmiri veya zabıta âmirlerinden biri top

lantı veya yürüyüş yerine gelir. O el işin i müna
sip şekilde bildirir. Kalabalığa, kanuna u y a r a k 
dağı lmalar ını ve dağılmazlarsa zor kullanıla
cağını topluluğun duyabileceği vasıtalarla ih ta r 
ex\vv. Kalabalık da.ğılmazsa zor kul lan ı la rak da
ğıt dır. 

Zabıta kuvvetlenin1 karşı fiilî tecavüz ve mu
kavemet vııkııbuldüğu t akd i rde ve zabıta, kuv
vetlerinin muhafazası ile memur oldukları yerle
re fiilen tecavüz halinde ih ta r emrine hacet yok
tur . 

Silâhsız bir toplantı veya. yürüyüşe l-'î ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya. araç
larla, kat ı lanlar bulunduğu takdirde, bunlar za
bıtaca ve lüzumu halinde idare heyetinin de yar-
dnniyle uzaklaşt ı r ı larak toplant ı veya yürüyü
şe devam olunur. 

Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe lo ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç
lar la işt irak edenlerin sayıları ve davranış lar ı , 
toplant ı veya Yürüyüş Kanununa aykır ı addedi
lerek dağıt ı lmasını icabett i recek derecede ise bi
rinci fıkra hükmü uygulanır . 

Bu t akd i rde toplantı veya yürüyüşe silâhla 
kat ı lanlardan teşhis edilmiş olanlarının sarih 
hüviyetini , zab ı ta ; idare heyetinin yardımiyle 
tesbit odov. 

BAŞKAN - - Sırrı Atalay. 
S İRRİ ATALAY (Kars) - - 14 ncü madde 

tedvin tarzı i t ibariyle pek mükemmel sayılmaya
cak bir metindir . Evvelâ mahallin en büyük za
bıta, âmiri veya. görevlendireceği zabıta âmirle
rinden birisi deniliyor. Buraya zabıta âmirlerin
den her hangi birisi de demek kâfi gelecektir 
zannediyorum. Ayrıca en büyük zabıta âmiri de
mek doğru değildir. Sonra, «Toplantı veya yü
rüyüş yerine gelir, (içlisini münasip şekilde bil
dirir.» deniyor. Zabıta âmiri gelecek, geldiğini 
münasip bir şekilde bildirecek. Bu, pek' ciddî bir 
met in değil. 

Sonra, bâzı yerlerde, topluluk, den iyor ; bâzı 
yer lerde ise «kalabalık» deniyor. Bu maddede de 
«kalabalık» tâbiri kullanılıyor. Toplant ıyı ya
pan bir top lu luktur . Kalabalık niçin ifade edil
miştir, söyler misiniz lütfen bana': Bu maddede 
topluluk terimi kullanılması lâzımgeldiği halde 
şimdi karşımıza kalabalık terimi (-ıkınaktadır. 
Bu hususun d ikka te alınması lâzımdır. 

Bir de mühim olan nokta, şurası, birinci mad
dede ih ta r statüsü var. İkinci maddede ise ihtara, 
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lüzum görmeden, zabıtanın nasıl faaliyete geçe
ceği gösterilmektedir. Zabıtaya tecavüz vâki 
olursa, yahut zabıtanın muhafaza mecburiyetin
de olduğu bir yere tecavüz vâki olursa ihtara 
lüzum ykotur. Burada bir mukavemet kelimesi 
geçmektedir. Zabıtaya tecavüz edilecek olursa 
ihtara lüzum kalmayacaktır. K'araza zabıtaya 
muayyen bir yer teslim edilmiş, zabıta oranın 
asayişi ile mükellef' olacaktır. O yere fiilen teca
vüz vâki olacak olursa o zaman ihtara lüzum 
yoktur. Nerede ve ne şekilde ihtar yapmadan 
zor kullanılacağının tesbit edilmesi lâzımdır. Bu 
maddede mukavemet halinde zabıtanın kuvvet 
kullanacağı ifade ediliyor. Bu, çok geniş bir 
mefhumdur. Benini mantıki düşünüş silsilem bu
nun esbabı mııcibesini kavrıyamıyor. İkisinde 
de haklısınız ama bu mukavemet nerededir ve 
şekli ne olacaktır ki, ihtara lüzum kalmadan za
bıta, kuvvetleri zor kullanacaklardır. Lütfen ko
misyon bu hususu izah etsin. Ben bu «mukave
met» kelimesinin çıkarılmasını, «kalabalık» keli
mesinin «topluluk» olarak düzeltilmesini ve en 
büyük mülkiye âmiri olmadığı takdirde zabıta 
âmirlerinin geleceğini tantana ile bildirmesi 
gibi pek ciddi olmıyaıı hükümlerin de kaldırıla
rak maddenin dört başı mamur bir şekilde ted
vinini istirham edeceğim. Bunun için de bir de
ğiştirge önergesi veriyorum. Komisyon kabul 
ederse çok memnun olurum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Uzuııhasaııoğlu, 
SIRBI IIZUNHASANOĞLU (Bolu) — Mü

zakeremize mevzu teşkil eden kanun tasarısı
nın 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasını okuduğu
muz zaman, bunu tanzim ve terkip eden Ko
misyonun maksat ve gayesinin ne olduğunu aıı-
lıyanııyoruz. Fıkra şöyle: «Zabıta kuvvetlerine 
karşı fiilî tecavüz» bu bir suç. «Mukavemet vu-
kubulduğu takdirde» bu da ikinci sın;.«Ve zabıta 
kuvvetlerinin muhafazası ile memur oldukları 
yerlere fiilen tecavüz halinde ihtar emrine ha
cet yoktur.»-} ncü suç. saydığı halde ve esasen 
maksatları da bu olduğu halde, «Zabıta kuvvet
lerine karşı fiilî tecavüz» kelimesinden sonra 
«ve» kelimesinin kullanılmış olması, «bulduğu 
takdirde» kelimesinden sonra yine «ve» kullanıl
mış, «ve zabıta, kuvvetlerinin muhafazası ile me
mur oldukları yerlere fiilen tecavüz halinde 
ihbar emrine hacet yoktur,» denmektedir. 
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Halbuki, zabıta kuvvetlerine karşı fiilî te

cavüz bir suçtur. Herhangi bir maksadı mahsus
la doğrudan doğruya zabıta kuvvetlerine kar
şı gelebilirler ki bu bir tecavüzdür, bu takdirde 
ihtara hacet yoktur. Veya tecavüz hallerinden 
herhangi birisi sebebiyle zabıta doğrudan doğ
ruya müdahale edecek ve bu takdirde mukave
met edilecek, bu 2 nci bir suçtur. Bundan başka, 
ne tecavüz ne de müdahale söz konusu olmadı
ğında, zabıtanın bulunduğu yere tecavüz de doğ
rudan doğruya bir suçtur. Bu takdirde de İhta 
ra lüzum görülmemektedir. 

Şimdi, böyle olduğu halde, (ve) kelimesi 
konmakla, sanki üç suç işlenecek ve o zaman ih
tara lüzum görülmiyeeek şekilde anlaşılıyor. 

Buı sebeple «ve» kellim^&iniiın kaldırılarak 
«veya» komıllimiaik ısuıretiyle ikinci1 fıkramın 
«Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî tecavüz veya 
mukaıvemie't vukuıbulduğu! takdirde veya zaibrta. 
lmvv etlerinin muibaıfaaaîsı ile m'eumır oldukları 
yerlere fiilen tecavüz halimde ihtar em.tr.ine ha
cet yoktur.» şeklinde değiştirilerek vaz'edilmiş 
olunsa Ikamisyon teklifinin mfaiksat ve gayesi
ne uygum Ibir fıkra! tanzim, ve tedvin edilmiş 
olur. Bu sebeple Yüksek Senatonun bu yolda1 

neyini kulltoaraik «ve» kelimesinin «veya» ola
rak düzeltilltoesini teklif ediyoruım. Bunun 
için de önerge verdim. Maruzatım, bundan İba
rettir. Hürmetledim'le. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Üren. 
SELÂMI ÜEEN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, konuşmam madde metni ile ilgili 
değildir. Ancak, dolayısiyle ilgisi vardır. O da 
dağıtma bakımından. 

Polis ve emniyet kuvvetlerine zor kullanmayı 
açıkça bu madde, bir salâhiyet olarak vermiş 
bulunmaktadır. Konuşmam, bunun üzerinde 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, zor nedir'? Hudu
du nedir? Onlara zor kullanmakta, kanunsuz 
toplantıları, dağıtmakta, vali ve yahut inzibat 
kuvvetlerine verilmekte olan salâhiyetin hudu
du nedir'? Bu salâhiyet, kullanılacaktır, yahut 
kullanılmıyacaktır, belki de hiç. lüzum olmıya-
caktır. Bu takdirde, bu tâbirin hududunun 
teslbiti gerekir. Bugün elimizde bulunan Polis 
vazife ve salâhiyet Kamımı ve Nizamnamesinde, 
Jandarma teşkilât ve vazife Ni'zaımname»indeki, 
polisin ve jandarmanın salâhiyetini gösteren bü
kümlerin yanlış tatbikatı yüzünden hüküm giy-
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iniş, ceza evlerinde yatan memur ve görevliler I 
de mevcuttur. Bu haddelerin bugün olması, va
zife 'basıunla bulunan emniyet kuvvetlerinin, po
lislerin maneviyatını 'kırmış, onları manen yıprat
mış durumdadır . Bu son hâdiiıseler göstermiştir 
ki, hu hadiselerde bun la r zor kullanacak ahval
de tamamen seyirci kalmışlardır. Niçin? Salâ
hiyetleri yok mu"? Bir Polis vazife ve salâhiyet 
Kanunu var. Fakat bu kanunun yetersiz oluşu 
ve eski hâdiselerin tesiri altında kaimin olma
ları onları bu hale getirmiş bulunmaktadır . Bina
enaleyh, Hükümetin Meclislere, bir an .-vvel, 
Polis vazife ve salâhiyel Kanununu bugünün 
ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde getirmesi ge
rekir. Bu kanunda «zor,» un ne zaman istimal 
edileceğinin tesbit edilmesi gerekir ki ta tb ikat ta 
gerek takibedenler ve gerek İraklarında tatbik 
edilenler ve efkârı umumiye bakımından tered
düde meydan kalmasın ve huzur içinde vazife 
yapı labi isin. Bu bakım lan Hükümetin nazarı 
dikkatini eelbederim. 

fTürm etlerimi e. 

BAŞKAN — Sayın ©atur . 
S F P H İ BATUK (Sinop) Muhterem arka

daşlar, İlendeniz; de 1.4 ncü maddenin son fıkra- I 
sı hakkında görüşeceğim. 14 ncü maddenin son I 
fıkrası; «Bu takdirde, toplantı veya yürüyüşe I 
silâhla katı lan'I ardan teşhis edilmiş olanlarının I 
sarih hüviyetini, rabıta-; idare heyetinin yardı- I 
miyle tesbit eder.» diyor. Yani, maddenin ted- I 
vininden, aşağı - yukarı , teşhis edilemiyenler I 
suç dışı bırakılmış gibi b î r ifade hâsıl oluyor. I 
Bil âhara bu suçluların hüviyetleri ' tesbit edilir- I 
se ne olacak, mahkemeye veril m ..ivecek mi? Bu I 
husus tatbikat ta birtakrm ihtilâflara, tereddütle- I 
re yol açar. Tabiî ve aşikârdır hi , suçluyu bul- I 
malc zabıt anın vaizi fesidir. Zabıta «uçluyu arayıp I 
bulacak ve, adliyeye feslim edecektir. B u r a d a 
te-/bit edilecek, diye1, bir fıkranın tedvininde fay
da yoktur. Bu fıkranın ta mamı iyi e kaldırılması I 
ieabeder. Zabıtanın vazifesine bu teşhis işinde I 
idare heyeti yard ım eder, deniyor. Yardım eder 
şeklinde1 dahi oksa, biraz evvel arz ettiğim mü- I 
talâalaı- dışında, yardım eder demiş olsak dah i I 
al t tarafında müeyyide yok. Yardım etmezse, ne 
olacak? Âdeta b i r haşiv mahiyetinde kalıyor bu. 
Bendeniz, bu fıkranın tamamen kaldırılması ta
raftarıyım. Fakat , komisyon bizim mütalâaları
mızla iştiraik etmiyor; bunu bari bir t akr i r vere
yim de 'başka tü r lü tedvin edelim, dedim. | 
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Bu takdirde; şâhısları teşhis edenler* zabıta

ya yardım eder. şeklinde oksun. Fakat, zabıta
nın asli vazifesi olan bu işi böyle karışıklığa, te
şevvüşe sokmak doğru olmaz kanaat indeyim. 

BALKAN Sayın Bozoah. 
ÖMÜR LÜTFİ BOZOALI ( b m i r ) — Muh

terem arkadaşlar , 14 ncü maddedeki «ikala-
balık» ııı dağatılmıası ile «topluluğun» dağı
tılması arasındaki fank hususunda komisyon
da ve Mecliste müzakerelerde bulunarak bu 
inceiik düşünülmüş ve yerinde görülmüştür . 
Zabıta âmirleri taraf ından topluluğa, ancak, 
ui'.lcsat dışına çıkıldığı zaman dağıtıma emri 
vereceğini maddede tasr ih edilmiştir. 14 ncü 
maddede, 13 ncü maddede sayılan ve son fık
rası ile yapıları toplant ı la r veya yürüyüş ler 
kanunsuz sayılır , tâbiri vardır . Bu, uluorta, 
kanuna uygun olmıyan. rasgele yapılan bir 
toplantı olduğu kabul edilmiş ve 14 ncü maid
dede «toplantıyı dağıt ır» pardon, «hailaba-
lığı dağıt ır» denmiş ve gayet ye ı inde olarah 
bir incelik gösterilmiş bulunuyor. Toplantı 
ve kalabalığın bizim lisanımızda ayrı ayrı mâ
naları mevcut tu r . Bu bakımdan Sırrı Atalay 
arkadaşımızın ileri sürdüğü hususların vâr id-
olmaması gerektir . 

2 ncisi : bâzı yerlerde zabıta âmirleri ta.-
addüt e tmekted i r ; en büyük zabıta âmiri tâ
biri de yine yerindedir . Bu zabıta â'ini Herini 
ellnvtte her hangi bir anlaşmazlığı ihtimalini 
düşünern'k bunu komisyonda da arkadaşlar ı -
mız nazarı d ikka t e atmışlardır. Tâbir ler vu
zuhsuz kalmasın diye düşünerek, en büyük 
mülkiye âmiri tâbir in in konulması yer inde gö
rülmelidir. Bu balkımdan, ankaıdaşnmızın ile
ri sürdüğü tadil teklifinin yerinde olmaması ge
rekir. Bendeniz bu şekilde olmasını arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Inceoğlu. 

.VI. YİLMAZ L\r rcOftLU (Afyon Karabisar) 
- - Muhterem arkadaşlar , kanun maddeleri. 
«ve» ile «veya» tâbiri araısında mühim far<k gö
zetir. «ve» diye birbirini bir leşt i ren kelini'e-
h'îin hepsi bir SIK; unsuru olarak telâkki edi
lir. «viya» diye ayrıldığı taıkdirde ayrı ayrı 
SIK; unsurlar ıdır . Bu i t ibar la zabıta 'kuvvet
lerine ''karşı fiilî tecavüz olabildiği gibi yalnız 
muikavemıet de olabilir. Bunlar ayrı ayrı b i rer 
suç unsuru olmaları i t ibariyle «ve» ibaresi 
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yerine «veya» 'ibaresiyle ayrılması lâzımdır. J 
«ve zabıta kuvvetlerinin muhafazası ile ine- ; 
iiiur oldukları yerlere fiilî tecavüz halinde,» di- j 
yor. Burada da, veya denmesi lâzımdır ki, j 
ayrı bir suç unsura olsun. Bu hulsusun eihem-
miy etle nazarı dikkate alınmasını ve düzeltil
mesini, ben de Sayın Sırrı üzunhasanoğlu'nun söz-
Ierine ilâveten arz ve rica ederim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BALKAN — Buyurun Sayın Ayhan. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Çök kıymetli -arkadaşla
rım ; tasarının >en mühim maddelerinden huri
sinin müzakeresini yapmaktayız. 

önce, konuşan 'muhtelif arkadaşlarımızın 
îenkidlerini özetliyerek, koımiisyon adına cevap
lamak istiyorum. 

Evvelâ, şu (ve) (veya) üzerinde durmak 
İsıt erim. 

Arkadaşların talkrirleri hakikaten isahetld-
dir; (ve) yerine (veya) kelimesinin, konulma
sı yerindedir, talkrire 'komisyon olarak katılı
yoruz. 

Eski ve kıymetli bir idareci olan Suphi Be
yin takririne de komisyon olarak katılıyoruz. 

Sırrı Ata 1 ay Bey arkadaşımızın tenkidlerine 
gelince : Muhterem arkadaşlarım ; bu madde 
başından sonuna kadar, son fıkra hariç, mükem
mel bir şekilde maksadı temin edecek şekilde ha
zırlanmıştır. Bu maddenin içinden şu veva bu 
taraflarını çıkardığınız takdirde maksat hasıl ol
maz. Simdi Sırrı Atalay arkadaşımızın üze
rinde durduğu husus şudur; zor kullanmak şart
ları hangi şekilde mevcudolaeak?.. Bir defa bü
tün bunları bu kanunun içinde düşünmek müm
kün değildir. Onların düşünülen mevzuatı var 
ayrıca. Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanunu var. 
Orada da düşünülmüş. Jandarma Teşkilât ve 
Vazife Nizamnamesi var. Orada da. teferruatı 
ile düşünülmüş. Onun için eğer, bunlara biz bu
rada ayrıca bütün unsurları getirip de koyarsak 
bu kanun Türk Ceza. Kanunu gibi geniş bir ka
nun haline gelir. Bu bakımdan mevcut kanunlar, 
aslında meri kanunlar var ve zabıtanın asıl tat
bik ettiği mevzuat var. Bu kanunlara ait bir, iki 
maddeyi okumak isterim. 

2559 sayılı Kanunun birinci maddesi : «Po
lis asayişi, âmme, şahıs tasarruf emniyetini ve 
mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve 

mal emniyetini ve âmmenin istirahafini temin 
eder.» der. 

İkinci madde ise inzibati vazifeleri ikiye 
ayınyor ve orada önleyici vazife olarak şunla
rı ,'!)ylüyor : «Kanunlara ve nizamlara ve Hü
kümet emirlerine ve âmme nizamına uygun olmı-
yan. hareketlerin işlenmesinden evvel bu kanu
nun hükümleri dairesinde önünü almak polisin 
vazife ve salâhiyetleri cümlesindeudir.» Hangi 
hallerde ve ne şekilde polis zor kullanacaktır: 
Bunu da yine kendi kanununda aramak mec
buriyetindeyiz. Günkü, unsurları, şartları orada 
tadadediiıniştir. Bizim bu tasarımızla ilgili ola
rak Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununun Ki 
ııcı maddesinde birkaç cümle mevcuttur. Bir' kıs
mı bununla ilgili değildir. Bu kanunumuzla il
gili olanlardan bilfarz üç tanesini okumak istiyo
rum : 

«Vazife sırasında polise tecavüz veya karşı 
koymaya, elverişli aletlerin ve silâhların teslimi 
emredildiğı halde, emrin derhal yerine getiril-
ıdeyerek karşı gelinmesi veya teslim edilmiş si
lâh ve aletlerin zorla tekrar alınmaya kalkışıl
ması...» ne zaman? Burada bu tadndedilıniş. 
Devlet nüfuz ve icraatına silâhla karşı gelin
in işse, (11) fıkrası var, polisin vazifesini yap
masına yalnız veya toplu olarak fiilî mukave
mette bulunulmuş veya. taarruzda mümanaat 
edilmişse, burada bütün şartları ve unsurları 
derpiş etmiş. Binaenaleyh ayrıca bu kanunda 
bunları yeni baştan, hududu nedir, şümulü ne
dir, polis nerede ve ne şekilde hareket edecek, 
diye eğer bu kanunda tadadetmeye kalkarsak. 
demin de arz ettiğim gibi, bu kanun içinden çı
kılmaz bir hale gelir. Kezalik, jandarma için; 
•Jandarma Vazife ve Nizamnamesinde sarih hü
kümler konmuş. «Kanunun bir hükmünü veya 
salahiyetli bir nıerciden verilen bir emri vazife
len icra suretiyle silâh istimal eder.» diyor bu
rada. Polis veya jandarma silâhı bu şartla kul
lanacak. Görülüyor ki, bu kanun ve nizamna
meler polisin ve jandarmanın az cok hareketle
rini tâyin ve tesbit etmiştir. Onun için bu ka
nılınla bunlar ayrıca derpiş edilmemiştir. Bun
lar kendi kanunlarında ayrıca düşünülmüştür. 
(Bunu tekrar etmek istemezdim. Heyeti umu-
miyesi üzerinde konuşurken bunu okumuştum, 
lakat belki bulunmıyan arkadaşlarımın ila şim
di bulunacağını nazara alarak tekrar okumak 
istiyorum .-)• 
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«Salâhiyet kullanmaktan maksat adam öl

dürmek olmayıp icari vazifede uğranılan muka
vemeti kırmak ve taarruzu def etmek ve kanu
nun hükmünü yerine getirmektir.» Jandarma
nın silâhını kullanması dipçik, süngü ve ateş 
etmek suretiyle olmak üzere üç türlüdür. Ateş 
etmek son çare olarak yapılır. Yani burada bu
na mümasil daha polis vazife ve selahiyetleri 
kanununda, Jandarma Kanununda ve Jandar
ma Teşkilât ve Vazife Nizamnamesinde sarih 
hükümler mevcuttur. Onun için burada daha 
ziyade bunları toplayıcı mahiyette hükümler 
t (M İvin edilmiştir. 

1 ııci bendinde ihtar lüzumu belirtilmiş. Çün
kü ihtar ile topluluğun dağılacağı düşünülmüş
tür. Antrparantez ifade edeyim; toplulukla 
kalabalık arasında az - çok bir fark vardır. Sırrı 
Atalay Beyefendi, «bu kelime daha cazip iken 
niçin kalabalık tâbiri kullanılmıştır.» dediler. 
Topluluk bir nizam ifade eder, bir disipline sa
hiptir. Ama kalabalık öyle değildir. Artık nizam 
dışına çıkan başıbozuk hale gelmiş olan toplulu
ğun ifadesidir. Onun için tâbir burada tam ye
rinde kullanılmıştır. Topluluk öyle bir hal alı
yor ki, topluluk olmaktan çıkıp kalabalık olmak 
haline geliyor. Onun için tasarıyı hazırlıyanlar 
bu kelimeyi dikkatle kullanmışlardır. 

İhtarda bulunacak olan mahallin mülkiye 
âmiri veya en büyük zabıta âmiri. Bâzı arkadaş
larım buradan ifade buyurdular, en büyük za
bıta âmiri başka, zabıta âmirleri başkadır. On
ların da burada kullanılması faideli. Bazan en 
'büyük zabıta âmirinin bulanması bazan zabıta 
amirlerinin bulunması iktiza eder. Bu itibarla, 
bu, buraya düşünülerek, betalh'sis konulmuştur. 
İsabetlidir. 

İkinci fıkrasında artık kalabalık o bale gel-
•miştir ki, ihtara (hacet yoktur. Burada bunu 
derpiş etmiştir. Bu haller hâsıl olduğu takdir
de diyor, ihtara lüzum yoktur. Mahallin mül
kiye âmiri ve zabıtanın vazifesini yapması lâ
zımdır. Son fıkrasını biz Komisyon olarak Sa
yın Suphi Batur'un takririne iştirak ettiğimiz 
için bunun üzerinde durmuyorum. Bu madde 
başından sonuna kadar bu tasarının istihdaf et
tiği gayeyi temin edecek müeyyideleri ve şart
ları taşımaktadır. Bu bakımdan ıbu maddenin, 
son fıkrası harioolduğu gibi kabulünü ve bir 
de «ve» yerine «veya» şeklindeki tadili ile ka
bulünü Komisyon adına istirhamı ediyoruz. 
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BAŞKAN — Buyurun Muammer Obuz. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim, 

bemdeniiz bu Kanunun bütün maddelerine ve 
heyeti umumijyesine istinasız muhalif bulun
maktayım. 

14 ncü madde üzerinde söz alıp almamakta 
tereddüdettim ve komisyonun vereceği izahatı 
bekledim. Komisyonun bu madde üzerinde ver
diği izahat katiyen taifemin edici değildir. 14 
ncü maddenin getirdiği birtakım yenilikler ol
ması lâzımıdır. Burada bendenizin ilk nazarı dik
katini celbeden husus kalabalığın tek ihtarla 
dağılması temayülünde bulunmuş olmasıdır. 
Bundan evveıl tecemmuat hakkındaki kanunda, 
malûm olduğu üzere silâhsız toplantılarda vali 
bizzat iki ihtar yapacak ve üçüncü ihtarı taki
ben topluluk yine dağılmazsa zor kullanma yo
luna [gidilecek. Burada, valinin bizzat bulunma
dığı bir toplulukta valinin vazifelendirdiği bir 
işahıls tek ihtarla bu kalabalığı dağıtacak. Eğer 
kalabalık dağılmazsa zor kullanacak. Maalesef 
bu hüküm, tasarının umumi hükümleri meya-
nıiKİa anlaşılmamakta, tek iihtar üzerine dağılimı-
yan bir kalabalığa ızor kullanılması bugünkü 
zihniyet ve anlayışla kabili telif olmamak lâ
zımdır, şahsi kanaatime göre. Kalabalık arasın
da ihtarı yapan kimsenin şahsiyeti mevzuuba-
his. Vali değil. Komiser veya komiser muavini 
olabilir. Geliyor, komiser ilk anda kalabalığa 
ıkariişijyor, dağılım, ihtarımı yapıyorum, ki bu 
ihtarın mahiyeti de belli değildir, Tecemmuat 
Kanunundan bir madde okuyarak üç ihtarı ya
pıyor. Bu üç ihtarın yapılması zamanında ka
labalığın şuura avdet etme ihtimali vardır. «Da
ğdın» deniyor. Kalabalık dağılıyor. 

il nci, 2 nei, 3 ncü ihtar ve arkasından da ka
nunun maddeleri okunmak suretiyle geçecek 
zaman içinde kalabalığın hislerime hitap imkânı 
sağlansın, kalabalığın düşünme imkânı sağlan
sın, kalabalığa aklıselimin hâkim olması, isti
şare imkânı, sağlansın. Binaenaleyh tek iihtar 
katiyen kabule şayan değildir. Bunun yine es
ki meri olan, kanundaki gibi üçe iblâğı veya 
hiç olmazsa iki ihtar ıgeklinde olması dalha doğ
ru olur. 

Malûm olduğu üzere kalbull edilen madde
ler mey anında valinin bizzat bulunması mecbu
riyeti kaldırılmıştır. Valinin vazifelendireceği 
bir şahıs bu toplulukta hazır bulunacak, vali 
adına emir verecek. Sonra arkadaşlar, tasarının 
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hiçbir tarafında askerî kuvvetlerden yardım is
tendiği takdirde bunun ne suretle mümkün ola
cağı kaydına raslamanıaktayız. Konıiıslyon tara
fından bunun açık cevabı, hemen verilecek ce
vabı, gayet tajbiî şöyledir.- «Efendim, İl idare
si Kanununun falanca maddesinde askerî kuv
vet çağırma yetkisi valiye verilmiştir.» Güzel. 
Meri mevzuat araısmda bir muvazene vardır. Şu 
tecemimıüaıt hakkındaki kanunda, teeemmüatta 
valinin bizzat hazır bulunması meşruttur. Buna 
muvazi olarak İl İdaresi Kanununda valiye ais-
korî kuvvetten istiane etmek .salâhiyeti bizzat 
verilmiştir. Görülüyor ki ; bir muvazene var. 
Topluluğun başında bulunanı vali derhal askerî 
kuvvetlerle temasa geçecek ve yardım bekliye-
bilecek. Halbuki bu madde bu şekilde bırakıl
dığı takdirde, ortada vali yok, komiser var ve
ya valinin vazifelendirdiği bir başka şahıs var. 
Masumane şekilde olan bir topluluk istikame
tini kaybetmiş ve tahribata ve tecavüze başla
mıştır. İl İdare Kanununa göre askerî kuvvet
lerden yardımı istenecek. Vali yok, topluluk yü-
rüjyior. Komiser kuvvet istiyecek. Ne yapacak?... 
En süratli vasıta ile vali ve vekâletle temasa 
geçecek. Halbuki valinin topluluğun tümü hak
kında hiçbir malûmatı yoktur, vali bu haliyle 
askerî kuvvet kunıandanlariyle temasa geçecek, 
askerî kuvvet kumandanı vaka yerine kuvvet 
(gönderecek. Ne oldu?... Nasıl bir zaman kaybol
duğunu [görüyorsunuz. Böylece zaman kaybo
lurken kütleler muhtelif istikamette ilerliyor, 
talhrdlbaita devam ediyor. 

Zor kullanma terimi üzerinde çok duruldu. 
Komisyon, her türlü mevzuatın müsaade ettiği 
namütenahi imkânlar muvacehesinde «zor kul
lanmayı» burada tavzifle tadadına lüzum gör
medik, dediler. Bu anlayış yanlıştır. Şu itibar
la yanlıştır. Tasarının esbabı mucibesini müsaa
de ederseniz arz edeyim. Burada 6761 sayılı Ka
nun bir tenkid süzgecinden geçiriliyor. 2 nci 
sayfadaki (E) fıkrasında; «6761 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesinde, kanunsuz toplantıların 
dağıtılmasında, hedef gözetilmeksizin silâh is
timal edileceği müeyyidesi konulmuştur. 

Kanunun bu hükmü de tatbik kabiliyeti ol-
mıyan sert bir hükümdür. Bugünkü modern im
kânlar ile silâh kullanılmadan da toplantılar 
dağıtılabilir. Silâhsız olarak toplanan bir gru-
pu ateşle, dağıtmak demokratik anlayışa aykı
rıdır» denilmektedir. 
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O halde bu tasarı silâh kullanılmasını meit 

etmektedir. Polis vazife ve salâhiyet Kanunu
nun hükümleri, nizamı ahkâm, muharrer hususi 
kanım ve şu kanun muvacehesinde tatbik kabi
liyetini tamamen kaybetmiştir. Hiçbir zabıta 
kuvveti topluluk karşısında silâh kullanamaz. 
Esbabı mucibe de gayet sarih. Diğer taraftan 
komisyon böyle bir ana kanunu tesis ederken, 
nizamname hükümlerinde istiane ile ve o nizam
nameye dayanarak polis ve jandarma neferinin 
şahsi hareket ve insiyatifine güvenmemelidir. 
Bu nizamname karışık ahvalde polis ve jandar
ma neferinin takdirini âmirdir. Bir kalabalık 
karşısında bir jandarma neferinin takdir hak-
kiyle hürriyetlerimizi nasıl karşı karşıya bıra
kırız. Binaenaleyh, tasarı, isticale mahal bırak-
mıyan bir tasarıdır. Heyeti umumiyesi üzerinde 
konuşurken de arz ettim; 28 maddeyi ihtiva 
eden bu kanunun bütün hükümleri tamamen 
İçtimai umumiye ve tecemmüat Kanunundan 
iktibas edilmiştir, fakat bu iki kanunun en lü
zumlu maddeleri hariç bırakılmıştır. Ben te
menni ederdim ki, bu kanunun adı, İçtimai 
umumiye ve tecemmüat Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren bir kanun olsun. Bugün, de-
mokratk şartlar muvacehesnde, bugünkü tema
yül muvacehesnde, şu silâh kullanma yetkisini 
men eden esbabı mucibe muvacehesinde bu ta
sarının tekrar komisyona iadesini Heyeti Umu-
miyenizden arz ve rica ederim. İadesini teklif 
ediyorum; çünkü, üzerinde hassasiyetle durma
mız lâzımgelen bir mevzu ile karşı karşıyayız, 
efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, komisyona söz ver
meden evvel bu madde ile ilgili takrirleri oku
tayım, ondan sonra komisyona söz vereyim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
14 ncü maddenin ikinci fıkrasının (ve) 1er 

(veya) yapılmak suretiyle (zabıta kuvvetlerine 
karşı fiilî tecavüz veya mukavemet vukubuldu-
ğu takdirde veya zabıta kuvvetlerinin muhafa
zası ile memur oldukları yerlere fiilen tecavüz 
halinde ihtar emrine hacet yoktur) şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Sırrı Uzunhasanoğlıi 

Siirt 
Lâtif Aykut 

Sivas 
Ahmet Oekemoğlu 

Tekirdağ 
Selâmi Üren 
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Yüksek Başkanlığa j 

14 ucü maddenin son fıkrasının aşağıdaki ! 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Sinop 

Suphi Batur 

«Bu takdirde toplantı veya yürüyüşe silâh
la katılanların tesbit ve teşhisinde idare heye
ti zabıtaya yardım eder.» 

BAŞKAN —- Buyurun, Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (urdu) -- 'Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Suphi Batur'un takri

rini de kabul ediyor musunuz? 
KARMA KOMİSYON «ÖZGÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Evet, 
BAŞKAN — Sayın Atalay'm takririne ka

tılıyor musunuz? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Hayır. 

BAŞKAN ~~ Ayrıca iki takrir daha var, 
onları da okutayım. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Komisyon Sözcüsünden bir sualini var. 

BAŞKAN — Buyurun sorun. 
HİDAYET AYDİNER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, arkadaşımız Muammer Obuz, 
silâh kulanılımyacağına dair mütalâada bulun
dular. Eşref Ayhan arkadaşımız ise silâh kulla
nılabileceğini söylediler. Aradaki tenakuzu nasıl 
izah ederler? Lütfen bu hususu açıklasınlar. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, 
tasarıda filhal direkt olarak yani, doğrudan 
doğruya silâh kullanılır tâbiri yoktur. Bizim 
şimdiye kadarki mevzuatımıza bakın, 1325 ta
rihli İçtimaatı Umumiye Kanununa bakın, 1258 
tarihli Tecemmuat Kanununa bakın. (»761 sayı
lı Kanun hariç, içbir kanunda, toplantıları or
ganize eden ve niza m hy an hiçbir mevzuatta si
lâh kulanılacağma dair, doğrudan doğruya, bir 
hükme raslanamaz. Farzı muhal, bu tasarıda 
«zor kulanma» tâbiri olmasa idi, sadece «dağı
tır» tabiri olsaydı ne olacaktı? Zabıta gidecek
ti, muhtelif şekilde ihtarda bulunacaktı - ki, ih
tar da burada geniş mâuasiyle alınmıştır - öyle-
ki, zabıta bir yere gider ve orada bir tek ihtarı 
kâfi görmiyebiiir ve 20 defa ihtarda bulunabi
lir- çünkü/ hâdiselerin inkişafı ve seyri farklı-
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dır. Onun için burada tadat, etmek aslında doğ
ru değildir. 

Demin arz ettiğim gibi, sadece dağıtır tâbiri 
kulanılsa; zabıta memuru, polis veya jandarma 
gidecek dağıtın diyecek. 1 Sığılmadılar. Ne ola
caktır? Dönüp gelip, mülkiye âmirine selâm ve
rip dağıtamadım mı diyecek. Bu olmaz. Dağıl
malarını temin edecek. 

Polis vazife ve salâhiy(itleri Kanununun Ki 
ncı maddesini okudum. Tekrar arz edeceğim.. Şu 
madde ihtiyacı karşılamaktadır. Kendi kanun
larında, bunlar mevcut. Polis vazifesini yapma
sı için dağılırı dedi. Sadece dağıtır tâbiri var, 
zor tâbiri yok. Dağdın dedi. Münferiden veya 
toplu olarak fiilî mukavemet vâki olmuştur. 
«Hayır, dağılmayacağız çekil» diyorlar. Bu ah
valde silâh kullanmak gerekecektir arkadaşlar. 
Veya bir taarruz vukuunda aynı şekilde hare
ket edilir. Şu halde Polis Kanununda, bu gibi 
ahvalde silâh kullanılacağı derpiş edilmiştir. 
Keza, Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamna
mesine, Türk -Ceza Kanununun 49 ncu maddesi 
alınmıştır. Türk Ceza Kanununun 49 ncu mad
desi bu hususu daha genişliğine ve derinliğine 
tesbit etmiş bulunmaktadır. Orada, 49 ucu mad
dede denmektedir ki, kanunun bir hükmünü 
yerine getirmek veya vazifeten zaruri olan bir 
emri yerine getirmek için jandarma silâhını kul
lanır. Mahallin mülkiye âmiri emir verecek, va
zifeli, tatbiki zaruri olan bu emri yerine getire
cek ; sadece bu emri yerine getirmek için jan
darma silâhını yine istimal edecektir. Onun için, 
kendi kanunlarında mevcut olduğu ve bütün un
surları kendi kanunlarında tadat edildiği için 
ayrıca burada, tadat edilmemiştir. Burada ta-
dadedilmemesi demek zabıtanın silâh kullanım-
yacağı mânasına gelmez. Zabıta silâhlı bir icra 
kuvvetidir'. Onun için bundan kullanamaz diye 
bir mâna çıkmıyor. Zabıta silâhını böyle haller
de kul anacaktır, istimal edecektir. Çok sarihtir. 
Tereddüde mahal yoktur, arkadaşlarım. 

Muaıner Obuz Bey arkadaşımızın bir tenki
dine cevap vermek isterim. Elbette bir askerî 
yardımı validen başka kimse istiyemez. Bu 5442 
sayılı Kanunda sarahaten derpiş edilmiştir. Va
li il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastrramıyaca-
ğı olağanüstü ve âni hâdiselerin cereyaniyle kar
şı karşıya kalırsa en yakın askerî kuvvet ku
mandanlarından, mümkün olan en serî vasıta ile 
müracat ederek, yardım ister. Bu talep derhal 
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yerine getirilir. Ve bu salâhiyet de sadece vali
ye verilmiştir. Çünkü, bunun hakikaten kulla
nılması, biraz daha ehemmiyet kosbettiği için 
mahallin en büyük mülkiye âmirine verilme
miştir; bir nahiye müdürüne veya bir kayma
kama verilmemiştir, Fakat, yine bu kanunun 
kazayı ilgilendiren kısmında, kaymakamların 
nasıl bunu talep edeceğine dair sarih hükümler 
mevcuttur. Derhal hal) e i' verecek ve vali kana-
liyle bunu temin edecek. 

Şimdi, isteniyor ki, vali her toplantıda bu
lunsun. Bu mümkün değildir. Bir vilâyet göz 
önüne alınırsa; 10 - 15 kazası olabilir. Her ka
zada o gün toplantı yapılmış olabilir; her bi
rinde valinin bulunması hiçbir zaman mümkün 
değildir. O halde, askerî yardım istemek hakkı 
orada bulunan en büyük mülkiye âmirine ta
nınmaktadır. Bu ise ancak emniyet kuvvetleri
nin kâfi gelemediği hâdiselere münhasır kala
caktır. Takdiri kolay olnnyan bir durum mev
cuttur. Bu itibarla, bunu bir nahiye müdürünün 
yapmasına imkân yoktur. 

Tahmin ediyorum ki. arkadaşlarımızın endi
şelerini cevaplandırmış bulunmaktayız, (üğer, 
hâlâ tereddütleri varsa, sual tevcih etsinler, ko
misyon adına cevaplandıralım. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, bir dakika bek
leyin. Bir takrir var, onu da koutayım. Cevap-
landırırsnız. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti Ka

nununun diğer maddeleriyle ahenkli olması için 
L4 ncü maddedeki «tecavüz» kelimelerinin «sal
dırı» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Afyon Karahisar 
Dr. Rasim llancıoğlu 

BAŞKAN — Tecavüz kelimesinin - saldı
rı - olarak •değiştirilmesi teklif ediliyor. Di
ğer maddelerde de ayni kelime kullanılmış
tır deniliyor. Bu hususla komisyonun mütalâ
aları isteniyor. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ KŞRKF 
AYHAN (Ordu) — Mahzur yoktur, katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Başka soru soran yok. 
Evvelâ bu takrirleri oyunuza arz etmeden 

evvel; sayın O'buz arkadaşımızın 'bir takrirle
ri vardır, burada izah ettiler. Fakat hu tak

riri oylarınıza arz edemiyeceğim. Çünkü tasa
rının tümünün yeniden komisyona iadesini tek
lif ediyorlar, birçok 'maddeler komisyona iade 
edildği için insicam kaybolmuştur, diyorlar. 
IvcHaıisyona iade edilen 1'2 ve 13 ncü maddeler 
vardır. Bu maddeleri komisyon yeniden tan
zim ederek riyasete göndermistir. Fakat işin 
esası odur ki, Yüksek Heyetiniz tümü üzerin
de konuşmayı ka'bul edip tümünü müzakere et
tikten sonra, maddelerin, görüşülmesine ka
rar verdikten ve birçok' 'maddelerde kabul edil
dikten .sonra Başkanlık Divanı hiçbir lâyihayı 
komisyona iade edemez. Çünkü, maddeler 
üzerinde olmak üzere müzakerelere devam edi
yoruz. -15unun için, reye arz edemiyeceğim; 
özür dilerim. 

Şimdi sayın Suphi Batur'ıın takririni tek
rar okutuyorum : 

(Suphi IBatur'un önergesi tekrar okundu) 
«Bu takdirde toplantı veya yürüyüşe silâh

la katılanların tesbit ve teşhisinde idare heyeti 
zabıtaya yardım eder»1 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza yunuyorum: 
Kabul edenler... Ka'bul etmiyienler... Takrir ka
'bul edilımiıştir. 

Şimdi, komisyonun da iltihak ettiği say m 
Uzun Hasanoğlu'nun takririni tekrar okutuyo
rum. 

(Sırrı Uzunhasanoğlu ve arkadaşlarının tak
riri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 'Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Eemiy enler... Kabul 'edilmiş
tir. 

Sayın Atalay'ın takririni okutuyorum. 
14 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu şe-

kilde değiştirilmesini arz ve teklif 'ederim. 
Kars 

Sırrı Ata I ay 

13 ncü maddede yazılı hallerden hehangi 
'birinde mahallin en büyük mülkiye âmiri veya 
görevlendireceği zabıta, âmiri topluluğu, kanu
na uyarak dağılmalarını, clağılmazlarsa; zor 
kullanacağını, topluluğun duyabileceği vasıta
larla ihtar leder. Topluluk dağıtmazsa zor kul
lanılarak dağıtılır. 

Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî tecavüz vuku 
bulduğu takdirde veya zabıta kuvvetlerinin 
imuhafazasivla memur1 oldukları verlerte fiilen 
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tecavüz ve zorlamın, hal inde ih tar enirine hacet 
yolk'tur. 

Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe b'> .ııcü. 
maddenin ('b). bendinde yazılı silah veya, araç
lar la ka t ı l an la r bu lunduğu takdi rde , bun la r 
zabıtaca, vie lüzumu 'halinde ida re heyetinin de 
yardımiyle uzaklaş t ın lara 'k toplantı veya yürü
yüşe devanı olunur. 

'•Silâhsız bir toplant ı veya, yürüyüşe 18 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç
larla iştirak edenlerin saylan ve davranış lar ı , 
Toplan t ı veya Yürüyüş 'Kanununa aykır ı adde
dilerek dağıt ı lmasını ica'bettitfeeok derecede ise 
bir inci f ıkra hükmü uygulanı r . 

ıBıı t akd i rde toplant ı veya. yürüyüşe silahla; 
katı lanlardan teşhis edilmiş olanların sarili hü
viyetini, zalbıta; idare1 ı'lıeyetinJin yardım iyi t1 fes
lini. eder. 

B A Ş K A N — Komisyon; katılmıyor. Takriri 
oyunuza arz ediyorumı. 'Kabul edenler... Et-
ımiyeLiler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hancıoğlu 'nuu takr i r in i t e k r a r okutu
yorum. 

(Ilasim Hancıoğlu 'nuu takr i r i t e k r a r okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon kat ı l ıyor . Takr i r i 
oyunuza arz ediyorum. Kaimi edenler... Ltmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddede hayl i tad i lâ t olduğu için, kabul 
edilen t ak r i r l e r nazarı itibara, a l ınarak t ah r i r 
edilmek üzere maddeyi komisyona veriyoruz. 

Suçluların yakalanması 
M A D D E 15. — Topluluk içinde suçluları 

yaka l amak için 14 ncü maddede yazılı emir ve 
ih ta r ın yapı lmasına lüzum yoktur . 

'BAŞKAN — Madde hakk ında süz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr. . . Madde kabul edilmiştir. 

Propaganda vasi ta I arı. 
MADDE 16. — Toplantı ve yürüyüş lere mü-

taal l ik propaganda, maksadiyle kullanılan basılı 
Areya çoğaltılmış veya el ile yazılı davetiye, lev
ha ve i lânlarda t e r t ip heyetini teşkil edenlerden 
en az bir inin ad ve soyadı ile imzasının bulun
ması şar t t ı r . Bu propaganda vasıtalaı-ında halkı 
suç işlemeye teşvik ve t ah r ik eden yazı veya re
sim bulunması yasakt ı r . 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyen va r 
mı ? 

SADIK ARTUKAIAU (Yozgat) — Efendim, 
incimde «adı ve soyadı» tâbiri nin olması bizim
dir. 

KARA! A K( >M İSY(>.\ S(")Z(ÎÜSÜ KŞREU 
AYHAN (Ordu) - Lvet efendim, öyle olması 
lâzım. 

MUSTAFA YILMAZ İNULOCÎLU (A İyon 
Karnhisar) Sayın Başkan, söz ist iyorum. 

BAŞKAN - - Buyurunuz, Sayın Jııceoğbı. 
AfUSTAUA YILMAZ Î N U L O O L U (Afyon 

Karahisar) — 'Muhterem arkadaş lar , bu madde
de «halkı kanuna aykırı toplantı veya. yürüyüşe 
teşvik ve tahr ik yasakt ı r» hükmü konulmuştur . 
«Halkı kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşe 
teşvik etmek» tâ birinin bu maddenin içerisinde 
zikredilmesine lüzum yoktur . Zaten, kanuna ay
kırı olan toplantı ve yürüyüşler in yasak olun
duğu başka bir maddede ayrıca tedvin edilmiş 
bulunmaktadı r . Bu hususu arz etmek için Yük
sek Huzurlarınızı işgal ettim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Komisyon kat ı l ıyor mu efen
dim? 

.KAKMA. K()MİSYON SÖZ( ÎÜSÜ ES \ l EU 
AYHAN (Ordu) ----- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN' —• Sayın İnceoğlıı, takr i r in iz var 
mı? 

MESTAUA YILMAZ İNOLOĞLU (Afyon 
Karalı işar) — Yok efendim, 

BAŞKAN — Maddeyi açık oyunuza arz edi
yorum. 

Tahr ik yasağı 
MADDL 17. — Halka karşı doğrudan doğ

ruya. veya. ses yükselten veya nakleden her han
gi bir alet veya vasıta ile söz söyliyerek veya. 
seslenerek yahu t basılmış veya çoğaltılmış veya. 
el ile yazılmış veya. çizilmiş kâğı t lar ı duvar la ra 
ve sair yerlere yap ış t ı ra rak veya dağ ı ta rak ve
ya, benzeri vasıla ve .yollarla halkı kanuna aykı
rı toplant ı veya yürüyüşe teşvik ve tahr ik et
mek yasakt ı r . 

BAŞKAN - - Aladde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi açık oyunuza arz ediyorum. 

Bölüm : 5 
Ueza hükümleri 

Yasaklara aykırı harekel 
MADDE 18. — Kanuna aykırı toplant ı veya 

kanunsuz yürüyüş le r i t e r t ip veya idare edenler
le bunlar ın hareket ler ine bilerek iş t i rak edenler, 
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•fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, altı aydan bir yıla ka
dar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi acık oyunuza arz ediyorum. 

Toplantı ve yürüyüşe mâni olanlar 
MADDE 19. — Toplantı veya yürüyüş yapıl

masına mâni olan veya devamına imkân vermi-
yecek tertipler ile bu toplantı veya yürüyüşü 
ihlâl eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerek
tiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, üç 
aydan altı aya kadar hapis ve ikiyüz elli liradan 
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum... Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etıni-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Yapılmakta olan toplantı ve
ya yürüyüşte huzur ve sükûnu bozmak maksa-
diyle tehdit veya hakaret veya taarruz veya mu
kavemette bulunanlar veya başka bir suretle hu
zur ve sükûnun bozulmasına sebebiyet verenler, 
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, altı aydan bir yıla ka
dar hapis ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 21. — Tertip heyetini teşkil eden
lerden en az birinin ad ve soyadı ile imzasını 
taşımıyan 16 ncı maddede yazılı propaganda va
sıtalarını hazırlıyanlar, yazanlar, bastıranlar, 
basanlar, propaganda maksadiyle kullananlar, 
bir <aya kadar hapis, ikiyüzelli liradan bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı bir SIK; 
işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı 
veya resim bulunursa, veya hu maksatla başka 
araçlar kullanılmış olursa fiil daha ağır bir ce
zayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği tak
dirde, failleri altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
beşyüz liradan iki bin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır. 

Teşvik veya tahrik neticesi olarak, istenilen 
suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse, 

fiil daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir SIK; teş
kil etmediği takdirde, müşevvik veya muharrik
ler bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin liradan 
dört bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi açık oylarınıza sunuyorum : 

Hükümet emrine karşı gelenler 
MADDE 22. — Kanuna aykırı toplantı veya 

yürüyüşlere silâhsız iştirak edenler, emir ve ih
tardan sonra çekilip gitmezler ve Hükümet kuv
vetleri tarafından zorla dağıtlırlarsa, altı aydan 
bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Dağıtma sırasında cebir ve şiddet veya teh
dit veya taarruz veya mukavemette bulunanlar, 
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir SIK; 
teşkil etmediği takdirde, bir yıldan üç yıla ka
dar hapisle cezalandırılır. 

13 ncü maddede yazılı hallerden biri tahak
kuk etmeden veya 14 ncü madde hükmü yerine 
getirilmeden, salâhiyet hududu tecavüz edile
rek, toplantı veya yürüyüşlerin dağıtılması ha
linde, yukardaki fıkralarda yazılı fiilleri işliyen-
lere verilecek cezalar dörtte bire kadar indirile
bileceği gibi, icabına göre ceza büsbütün de kal
dırılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi açık oylarınıza arz ediyorum: 

Toplantı veya yürüyüşe silâhlı gelenler 
MADDİ] 23. — a) Toplantı veya yürüyüş

lere, 13 ncü maddenin (b) bendinde sayılan si
lâh veya araçları (bunlardan ruhsata tâbi olan
lar ruhsatlı olarak taşınsa dahi) hâmil olarak 
iştirak edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

b) (a) bendinde yazılı olanlardan, 14 ncü 
maddedeki emir ve ihtarı mütaakıp çekilip git-
nıiyenlerin dağılmaları için zor kullanıldığı tak
dirde, bunlar bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

c) Dağıtılma sırasında 13 ncü maddenin 
(b) fıkrasında yazılı silâh veya araçlarla muka
vemet edenler, üç yıldan boş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi açık oyunuza arz ediyorum. 
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Tahrikçiler \*e suç. ortakları 

MADDE 24. —- 17 uci ınaddeıdelM yalağa 
aykırı hareket edenler, toplantı veya, yürüyüş 
vukübulmamış veya vukubulmuş da ilik emir 
ve ihtar üzerine dağılmış ise, fiil daha 'ağır 
bir cezayı gerektiren. ayrı bir suç. teşkil etme
diği takdirde, altı aydan iki yıla; toplantı 
veya yürüyüş zorla dağıtılmış' ise; 'bir yıldan 
'fiki yıla. kadar hapis -cezası, ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mi : Üilmaıdjğına göre maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Ktmiyeııler... Ka
bul diimiştir. 

Bölüm : 6 
Usul hükümleri 

Suçüstü uygulama 
MADDE 25. —• l-»u kanun hükümlerine mu

halefet,, Meşhut suçların muhakeme usulüne 
dair olan Kanunun 1 uci maddesinin (A) ben
dinde yazılı mahal dışında, vukubulsa. dahi, 
failleri hakkında ;>005 sayılı Kanuna göre 
soruşturma, ve taıkibat Ücra olunur. 

Cumhuriyet savcıları o()()5 sayıh Kanunun 
• > ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında. yazılı .müd
detle bağllı kalım adsızın bütün delilleri toplıya-
rak kamu dâvası ikame ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ! 
Yok. Maddeyi oyilaırmıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmliy enler... Kabul edilmişi ir. 

Bölüm : 7 
Son maddeler 

Y'iirtirt'ilkten kaldırılan kamun ve bir kanun 
maddesi 

' MADDE 2ü. 27 . fi . 195(5 tarihli ve 676J 
sayılı 'Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri hak
kındaki 'tomur. ile 24 . 7 . 1953 tarihli ve 6187 
sayılı Vicdan v-c toplanma hürriyetinin korun
ması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi yü
rü rlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN --- Madde 'hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

(ÎEOfOl MADDE -- Kanunun 4 ncü mad
desine göre yapılacak teshil ve ilân bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ibir ay 
içinde yapılır. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen..-
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... FOtmiycrılor... Kabul edilmiştir. 

Komisyondan 12 ve 13 ncü maddeler gel
miştir. Son del'a verilmiş bulunan bir madde 
ile M madde vardır. Kabul edilmiş bulunan 
takrirler üzerinde tanzim edilmiş bulunan 12 
nci maddeyi tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1.2 nci nraddesi müzakerelerin ışığı 

allında aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 12. - - Yasak yerler genel yollar ile 

parklarda, imi betlerde, kamu hizmeti görülen 
bin'a ve tesi.sler.de ve bunların •eklentilerinde ve 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin bir kilometre 
meşalesi dâhilinde, toplantı yapılamaz. 

Genel nıeydanlardaki toplantılarda gar, is
kele ve hava meydanhırında yapılacak karşı
lama- ve uğurlamalarda; halkın ve nakil vasıta
larının gelip geçmesine elverişli ve önceden 
teshil edilen ••bir kısmın acık 'bulundurulması 
mecburidir. 

Karma Komisyon adına 
Sözcü 
Ordu 

FJşref Ayhan 

BAŞKAN •-• 12 nci maddenin yeni şekli üze
rinde söz istiyen var un? Yok. Madde açık oya 
arz edilmiştir. 

I»» ncü madde de komisyondan gelmiştir, 
okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
'Paslımı m l.°> ncü maddesinin, müzakerele

rin ışığı altında, yalnız (1)) fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini ve diğer fıkrala
rın aynen kabulünü arz ederiz. 

Karma Komisyon "adına 
Sözcü 
Ordu 

Bşref Ayhan 

(b) Ateşli silâhlar veya patlayıcı maddeler 
viya her türlü kesici, 'delici veya taş, sopa. 
demir ve lâstik çubuklar gibi bereleyici araç
lar, veya yakıcı, aşındırcı, yaralayıcı eczalar 
veya diğer her türlü zehirler veya her türlü 
sis ve gaz maddelerini hamil olarak. 

BAŞKAN -- Komisyondan gelen tadil hak
kında söz istiyen?.. Buyurun Sayın Üren. 

SKDÂMÎ (İREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlarım; V\ ncü maddenin (A) bendi hak-
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'kındaki tadil teklifini, yüksek reylerin ' : v 
ik t i ran etmiş, kaimi edilmişti. Komisyonun bu
nun üzerinde yaptığı çal ışmalardan sonra eski J 
f ikrinde ısrar ettiğini görüyonız. Komisyonun 
bu ısrarı gerek kanun tekniği bakım indîm ge
rekse ta tb ikat i akımından sakat t ı r . Çünkü, : 
kanun bir şeyin yapılmasını istiyor, beyarma- j 
mede maksadın bildirilmesini istiyor, ve top
lant ı larda da maksuda riayeti istiyor. 

Faka t bunu su e addetmediği , karşısında 
Müeyyide göstermediği takdirde bu bizime, 

kanunun emrettiği hususun yerine g-etirilmeme
si de sur olmuyor. Şimdi ta tbikat ta ne olursa 
olsun bu lâzimeye riayetin teminini ister, zabı
ta, kuvveti 'bu yolda kullanılabilir. Meselâ ter
tip. heyeti, ikamet bildirme mecburiyetindedir. 
İkameti yanlış bildirmişse, sonradan bu sabit 
olmuşsa bu takdird > kanunun 13 nen maddesi
nin (A) bendine aöre suçtur. Okul talebeleri 
okul idaresi aleyhine bir toplantı ve gösteri yü
rüyüşü yapacaklar, bu maksat için izin faleb-
ed iliyor ve toplantı yapmaya gidiliyor, fakat 
bu talep eğer bir nıaske ise, gayeden ayrs bir-
şeyse, yani, toplantıyı kolaylaştırmak iein ya
pılmış bir taleple, ve yahut da sonradan değiş
tirilirse, suç oluyor da ikaraetg'âh adresinin 
beyan edilmemesi sue olmuyor. Bu tezatlarla 
dolu b i r keyfiyettir. Muhterem arkadaşlarım: be
yanda, maksadın bildirilmcsindeki gaye. Hü
kümetin bu toplantıda gerekli tedbiri almasını 
teminidir. lüğer toplant ıda bunu biz sue say
mazsak, ve meselâ ibir kasabın narhtan harieola- | 
rak bir fiyat üzerinden az satışları protesto edi
lecekse, burada; ibir maksat gizlidir. Bu toplan- [ 
ti yeıine geldiğimiz zaman Hükümet aleyhine, 
bir pa r t i a/leylhinıe toplant ı yapı l ıyor \ e gayesi 
değişiyor. İlk hamlede beyannamede bildirilen 
gaye ile yapılacak olan 'toplantının, toplantıyı 
yapanların bunu başka, maksatlara çevirdiğini j 
görüyoruz. Hükümet ilk ağızda masumane yapı
lacağını zannettiği: bu toplantıda her hangi bir 
hâdisenin çıkacağını düşünerek bâzı tedbirler 
alacaktır. Maksadın değişmesi halinde, değiş
mesi anında bu tedbirlerinden istifade etmek ko
lay olacaktır. 'Bu bakımdan eski takrir imde ıs
rar ediyor ve takrir imin oya konulmasını, yük
sek reylerinizin de bu yolda istimalini arz ve ri
ca, ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

28.11.1962 0 : 1 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ E Ş R E F 

AYHAN (Ordu) — Kİ fendim, bu kanunun asıl 
maksadı, toplantı hürriyetlerini teminat altına 
almaktır. Kanunun birinci hedefi işte budur. 
ftğer Selâmi Rey arkadaşımızın dediği şekilde 
bunu birinci fıkraya eklersek, o zaman toplantı 
hürriyeti diye bir şey kalmaz. Mahallî mülkiye 
Amirine, her tür lü toplantıyı yasak etme imkâ
nını verir. Antidemokratik bir vaziyet, hâsıl 
olur. Bu bakımdan maddedeki bu hüküm de
mokratik b i r hükümdür*. Aynen kabulünde fay
da vardır. 

BAŞKAN — Sayın Selâmi Üren. 
SELÂMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

komisyon'sözcüsü, bu tadil teklifinin kabul edil
mesinin antidemokratik olacağını ve idare âmi
rine geniş salâhiyet vereceğini söylediler. Ana
yasanın 2S nci maddesi mutlak hürriyeti tâ
yin etmektedir. Bu kanundaki takyitler ise bu 
mutlak hünriyete aykırıdır. Fakat yine Anaya
sa Yüksek Meclisinize bu takyitleri koymak sa
lâhiyetini tanımaktadır . Bü tün bu salâhiyetleri 
tanıyor. Takyitleri koyuyoruz. Bu antidemok
ratik olmuyor, bizim gayet mâkul suiniyetli b ir 
hareket neticesinde bunun suç sayılmasını iste
yen teklifimiz; komisyon antidemokratik olarak 
kabul (-diyor, komisyon sözcüsünün -sözlerinden 
anlamadığını taraf budur . 

BAŞKAN — Sayın İren, takririnizi okuttu
ruyorum. 

(hım buriyet Senatosu Başkanlığına 
Toplantı ve gösteri yürü.yüşü hürr iyet i hak

kındaki kanun i|aşarisinin 13 ncü maddesinin (a) 
bendinin aşağıda yazılı şekilde t adil en kabulü
nü arz ve teklif ederini. 

Madde 1.3. — a) 7 nei madde hükümlerine 
uygun şekilde beyanname vermeksizin veya-, top
lantının geri bırakılmadığı gün 10 nen madde
ye göre. merciine bildirilmeksizin ve yakut top
lantı veya yürüyüş için tesbit edilen gün ve 
saat beklenmeksizin yahni toplantının yapılnuı-
sındak; maksada riayet edilmeksizin; 

Tekirdağ 
S:-!âmi Tİren 

BAŞKAN — Tadili oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Takrir i encümene ' iade ediyorum. Maddeyi tak
rirlerle beraber encümene veriyoruz. Yarın ne
ticelerini alacağız. Oylarını knllaımııyan arka-
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dağlar varsa lütfen kullansınlar. Bu arada bun
dan evvelki oylama neticelerini arz edeceğim. 

4 ncü maddeye (103) arkadaş oy vermiş, 
(92) kabul, (11) ret vardır. Madde kabul edil
miştir. 

5 nei maddeye (99) arkadaş oy vermiş, (97) 
kabul, (2) ret vardır. Madde kabul edilmiştir. 

8 nei maddeye (126) arkadaş oy vermiş (77) 
kabul, (45) ret, (4) çekinser vardır. Madde ka
bul edilmiştir. 

9 ncu maddeye (89) arkadaş oy vermiş, (65) 
kabul, (24) ret vardır. Bu madde için yarın tek
rar oylamaya gidilecektir. 

Açık oya konan diğer maddeler hakkında oy 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Sayın arkadaşlar, oylama neticelerini arz edi
yorum; 12 nei maddenin oylamasına (60) üye 
katılmıştır. (54) kabul, (5) ret ve (1) çekinser 
vardır. Çoğunluk temin edilemediği için yarın 
tekrar oylamaya müracaat edilecektir. 

16 ncı maddenin oylamasına (69) üye katıl
mıştır. (66) kabul, (2) ret, (1) çekinser vardır. 
Çoğunluk temin edilemediği için yarın tekrar 
oylamaya müracaat edilecektir. 

28 .11.1962 O : 1 
17 nei maddenin oylamasına (63) üye katıl

mış, (61) kabul, (2) ret vardır. Çoğunluk temin 
edilemediği için yarın tekrar oylamaya geçile
cektir. 

18 nei maddenin oylamasına (67) üye katıl
mış: (65) kabul, (2) ret. Çoğunluk temin edile
mediği için yarın tekrar oylamaya geçilecektir. 

21 nei maddenin oylamasına (67) üye katıl
mıştır. (64) kabul, (3) ret. Çoğunluk temin edi
lemediği için yarın tekrar oylanacaktır. 

22 nei maddenin oylamasına (67) üye katıl
mıştır. (64) kabul, (3) ret vardır. Çoğunluk te
min edilemediği için yarın tekrar oylamaya ge
çilecektir. 

23 ncü maddenin oylamasına (59) üye katıl
mıştır. (57) kabul, (2) ret vardır. Çoğunluk te
min edilemediği için yarın tekrar oylamaya ge
çilecektir. 

Gerek oylamaların devamına, gerekse komis
yona iade edilecek iki maddenin müzakeresine 
devam etmek için yarın 29 Kasım 1962 Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,28 
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Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasarısının 4 ncü maddesine verilen oyların 

sonucu 
(Madde Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 11 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 80 
Açık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 

Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Manısur ühısoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman S>aim Sarıgöllü 
Fikret Turkangil 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

[Kabul 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLÜ 

Sırrı Uzıınhasaııoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
ÂM Aksoy 
Halat Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynulksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
G-arvsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aiksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Etlıem Menemencioğlu 

edenler] 
Rifa't Öztürkçoıne 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpa'klıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çuımralı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
MuaMâ Akarca 
Haldun Menteşeoğkı 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil Ooşlkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 



Sadi Koeaş 
Enver Kök 
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Kâzım Or'bay 
Ragıp Ün er 

| Necati özdeni'. 
Nevzat Cengel 

Burhanettirı Ulu* 
Âdil Ünlü 

[Reddedenleri 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Mm a mıllah. Çelebi 
Fahri Özdilek 

TABU ÜYELER 
El krem Acun er 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Haydar Turtç.kanai 
Sıtkı Ulay 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Basirı s Harı cıoğl u 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

AĞRI 
V ey si Yardımcı 

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

AYDIN 
îskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 

M uza f f e r Y u rdaku I e r 
BOLÜ 

İlahini Arıktın 
BURDUR 

Hüseyin Otan 

BURSA 
Ca'hit Ortaç 

KONYA 
Mu amme i' ( HUÎ/. 

/ Oya katlimiyanlar] 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Gefooloğlu 
BURSA 

Kak i < iüzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
A^mi Frdoğarı 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Ta'Mp özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Cel'il Gevlı eri oğlu 
Sabahattin Tanman (t.) 

İZMİR 
Enis Kan-sn 
Nevzat Özerckvmii 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca. 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhitti u Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (I.) 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

ORDU 
Şevket Koksa i 

SİNOP 
Suphi Katur 

MARDİN 
Kemal O rai 
Aî"Mİülkerim Sa raçoğ!u 

MUŞ 
İhsan Akpolat (t- Ü.) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Keeip Danışoğiu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (Baş 
V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
i 'ı?maletti;iı Kulak 
Fethi Teveroğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (B.) 
Ziya Önder 

TOKAT 
Zilini Bctil 

TRABZON 
Yusuf Demirdag 
Reşat Zaîoğhu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger (1.) • 
Esat Mahmut Kara kur 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 

Neşet Çetintaş 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

0. BAŞKANLIĞINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Bnat Çağa (I.) 
Sahir Kurutluoğlu 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 2 

»>«•« 
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Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasarısının 5 nci maddesine verilen oyların 

neticesi 
(Madde Kabul edilmiştir.) 

TABÎt ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
QQ 
97 

2 
1 

84 
2 

[Kabul edenler] 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Cağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halat Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tiğrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahslm Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
7eki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifa't öztürkçfcıe 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozeah 
CaMt Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeiki Tulunoy 

MANİSA 
Feıit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğkı 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Ata-sağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemıoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâma Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğkı 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil öoşkunoğlu 
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YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Alrif Eyidoğan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

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

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

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

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri Öztaş 

C. Senatosu B : 11 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

[Oya h 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçu oğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLI 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GÎRESUN 
Mehmet İzmeu (B.) 
Sabahattin Orhoıı 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
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Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 

Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Sabahattin Tanınan (I.) 

IZMIR 
Enis Kansu 
Nevzat özer demli 

KARS 
S i m Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOOAELÎ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Diııekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (1.) 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDÎN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Ragıp Uner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

MUŞ 
Hasan Akpolat (I. Ü.) 

ORDU 
Zeki Kunırulu 

RİZS 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
(Bşk. V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELÎ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger (1.) 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

[Reddedenler] 
KONYA 

Muammer Obuz 
SÎNOP 

Suphi Batur 
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ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tcvffik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enat Çağa ( i ) 
Sahir Kurutluoğlu 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 2 
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Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasansınm 8 nci maddesine verilen oyların 

sonucu 
(Madde Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER j 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelöbi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Fahri özdilek 
Mehmet özgimeş 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp örual 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 

Rasiım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
126 

77 
45 

4 
57 

2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Osman Saiın Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı UzunhasatDüğhı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Calhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal'it Sarıkaya 

DİYARBAKIR 
İhsan Hami t Tiğrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uoagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

1 Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçiıne 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MUĞLA 
Haldim Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NlGDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapaniı 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulûs! Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğiıı 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil ÜO'Şkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergiin 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 
Burhanettirı Uluç 
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[Reddedenler] 
AĞRI 

Veysi Yardımcı 
ANTALYA 

Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

Alâeddm Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

tÇEL 
Cavi't Tevfik Okyayuz 
Talıip özdolay 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Ferit Alpiskendeır 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
AMf Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 

Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

[Oya katilmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karaaapan 
(B.) 

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

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet lamen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Fethi Başak 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Emiş Kansu 
Nevzat özerdeımli 

KARS 
Sırn Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
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KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahatün Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

C. Senatosu B : 11 
MARDİN 

Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Ata-sağun 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
CemalettİTi Bulak 

28,11.1962 0 : 1 
SİVAS 

Rıfat öçten (B.) 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Neşet Oetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Esat Çağa 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Yekûn 2 
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Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti kanun tasansının 9 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ü naldı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansufr Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğiu 
Hasan Ali T ürker 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kraanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 

Üye sayısı 185 
Oy verenler 89 

Kabul edenler 65 
Reddedenler : 2 4 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 94 
Açık üyelikler • 2 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Halit Sarıkaya 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
öelâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

HATAY 
Sabahattin Adali 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçiine 
özel Şahiııgiray 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali RızaUlusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunuy 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğht 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

[Reddedenler] 
1 Kâmil Karavelioğlu 

Fahri özdilck 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

1 Muzaffer Yurdakuler 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaioğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Burhanettıin IJluç. 
Âdil Ünlü 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

KARS 
Sırn Atalay 
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MANİSA 

Ferit Alpiskendeır 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİNOP 
•Sunîn Batur 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergüıı 
Nevzat Sengel 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
S?t!kı Ulay 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz îııce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

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

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Oya hatılmtyanlar] 
EİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BÎTLÎS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
T ah ;T" n B an <m oğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

E them Menemen cioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman (İ) 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dineklî 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (t.) 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1 U j 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
(Bşk. V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi TevetoğvU 

SİVAS 
Rifat öçten (B. ) 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betü 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloğhı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger (İ) 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
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ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfiik înei 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Esat Çağa (1) 

Enver Kok 
Sahir Kurutluoğlu 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Samsan 1 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 11 28.11.1962 O : 1 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasarısının 12 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

TABII ÜYELER 
Sami Küçük 
Venbi Ersü 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veyısi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı 185 
Oy verenler : 60 

Kabul edenler : 54 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 1 

Oya katılmayanlar ,: 123 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Calhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halat Sankaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsdn Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettdn özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rıfat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahlit Okurer 
Hilmıi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

NİĞDE 
İzzet Gener 
Kudret B&yhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
HulM SÖylemezoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaş 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkaiın 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

[Reddedenler] 
Osman Saim Sarıgöllü 
FUkret Turhangil 

KONYA 
Muammer Ofouz 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

[Çekinserler] 
MANİSA 

Ferit Alpiskenda* 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem. Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullak Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(1. Ü.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

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

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur IJlusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri özta§ 
Hasan Ali Türker 

[Oya hat 
BÎLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geholoğfu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanıoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazmı. Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
thsan Plamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Ayıruksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhorı 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayıız 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 

Imıyanlar] 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman (t) 

İZMİR 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad. Hayrı Ürgüplü 
(Başkan)' 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin (î.) 

MANİSA 
Emiın Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mcnteşeoğ.hı 

MUŞ 
thsan Akpolat (t. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Hanışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
(Bşk. V.) 
Kâzjm Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten (B.) 
Ziya Ör der 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğru 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Deımirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger (İ.) 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Enat Çağa ( t ) 
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Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 

Ragıp Üner 
Burhanettin Ulu e 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 2 
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Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasarısının 16 ncı maddesine verilen 

oyların sonucu 
•(Yeter sayı yoktur.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 
^ ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Safföt Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı 185 
Oy verenler : 69 

Kabul edenler : 66 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : i 

Oya katılmıyanlar : 114 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenlerj 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
HaMt Sarı kaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

Mehmet Emin Durul 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ZeM İslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Rifa't Öztürkçiıne 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

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

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısmaıı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Reddedenler] 

KONYA MARAŞ 
Muammer Obuz Nedim Evliya 

izzet Uener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANLIĞINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkalıu 
Âmil ArtiLS 
F-Eidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzıım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettıiın Uluç 
Âdil Ünlü 
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[Çekinserler] 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 

[Oya kattlmıyanlar] 

TABU ÜYELER 
Mkrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Eonanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğhı 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ-
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Â dom -
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasîm Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
ıNTiyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Maınısur TJIusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman S>aim Sarıgöllü 

Fikret Turhanıgil 
BALIKESİR 

Hamdi Oğuzbeyoğhı 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
îhsam Sabri Çağlayan-
gSi 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
îhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V . ) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
CeHl Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Numllah Esat Sümer 
Sabalıattin Tanman (1) 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KOITTA 
Mustafa Diaekli 
Muhittin Kılıg 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (1.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat ( I Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
' Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (Baş. 
V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettân Bulak 
Fethi Tcvetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Rifat öçten (B.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdag 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfî Gargar 
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C. Senatosu 
Esat Mahimut Karalar11 

UŞAK 
Kâmil öoşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

B : 11 28 .11 
YOZGAT 

Neşet Çetintaş 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfîk liUii 

1962 O : 1 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa (î) 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğhı 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 

mmm 



C. Senatosu B : 11 28.11.1962 O : 1 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasarısının 17 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğiu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN ZİL X ±JX<L% 

iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğiu 

BOLÜ 
Sum Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 63 

Kabul edenler : 61 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 0 

Oya katümıyanlar : 120 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halli't Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

Mehmet Emin Durul 
EDÎRNE 

Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

[Reddet 
KONYA 

Muammer Ofeuz 

Rifalt öztürkçjune 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Ferit Alpdskender 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

denler] 
MARAŞ 

Nedim Evliya 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkahn 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 
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C. Senatosu B : 11 28 .11.1962 O : 1 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboioğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkaıı 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

ihsan 8a.br' Oağjayan-
gi'l 

Baki (lüzev 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Ac ııner 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
TCa'dri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelüığlu 
(İÜ.) 
Osman Koksa! 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdüek 
Me'hmet Şükran Özkaya 
Haydar Tmıçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünal di 
Sakıp önal 
AFYON KARAEİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu I 
Oelâl Tevfik Karasa- j 
pan (B.) ! 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi A.ğırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğiu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

CORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

(Bşk. V.) 
ELÂZIĞ 

Oelâl Ertuğ 
Rasiim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Tünkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

Oeül Oevherioğlıı 
Eth em Menemenc i oğ I ti 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Taumau (t) 

İZMİR 
Cahit Okuror 
Hilmji Onat 
Nevzat Özerden ili 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligi! 
Suad ilayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat. Özdeş 

KONYA 
Mustafa Ditıekii 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tultına 
Nüvit Yetkin (t.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersaıı 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerinı Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpoiat (i. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumculu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapan,! ı 
(Bşk. V.) 
Kâzım YurdakuJ 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevt-toğki 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (B.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğl u 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevlkeit Buladoğl t1 
Yusuf Deımirdağ 
Reşat Zaloğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger (İ.) 
Esat Mahmut Karaklı;' 

UŞAK 
Kâmil Ooşikunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
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C. Senatosu B : 11 28 .11.1962 O : 1 
Bnat Çağa ( t ) 
Hasan Kangal 

Sahir Kurutluoğlıı 
Ragıp Üııer 

fAçtk üyelikler] 
Istamlral 1 
Samsu» 1 

Yekûn 2 

>>•<« 



C. Senatosu B : 11 28.11.1962 O : 1 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasarısının 18 nci maddesine verilen 

oyların neticesi 
(Yeter sayı yoktur.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz In.ce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğhı 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİNGÖL 
Sa'üri Topçııoğln 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
67 
65 

2 

116 
2 

[Kabul edenler] 

1 BOLU , İSTANBUL 
Sırrı Uzunhasanoğlıı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortay 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
II a üt Bankaya 

ÇORUM 
Zeki. Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Dural 

EDİRNE 
Tahsin Barıguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Ze'ki islâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

Şevket Akyürek 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Karısu 
Ca-hit Okurer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ j 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çıımralı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııl 

MANİSA 
Ferit Alpiıskende™* 

MUĞLA 
Haldim Menteşeoğlu 

[Reddedenler] 
KONYA 

Muammer Obuz 
MARAŞ 

Nedim Evliya 

NİĞDE 
1 Kudret Bayhan 

İzzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

BAMBUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

YOZGAT 
Sadık Artukmay 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Acıkabil 
Hidayet Ayduıer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orhay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Adil Ünlü 
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C. Senatosu B : 11 28 .11.1962 O : İ 

l Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem A cime r 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yu rdaküler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 

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

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
^Hkret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğiu 
Kadri öztaş 

Hasan Ali Türkeı* 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Başlkan V.) 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynu'ksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil öevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 

Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanınan (I.) 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa DinekTi 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (I.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İ. §. Atasağun 

ORDU 
Zeld Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (Baş. 
V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettıin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat öçten (B.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Vusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger (I.) 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmıil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Enat Çağa (I.) 
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Hasan Kangal 
Kuver Kök 

SaMr Kurutlluıoğlu 
Ragıp Ün er 

I Açık üyeliMw] 
İstanbul. 1 
Samsun 1 

Y#kûü 2 



G. Senatosu B : 11 28 .11.1962 O : 1 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanım tasarısının 21 nci maddesire verilen 

oyların sonucu 

21 nci madde 
(Yeter sayı yoktur.) 

TABtî ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet İlkuejan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı : i g 5 
Oy verenler : 67 

Kabul edenler : 64 
Reddedenler :. 3 
Çekinserler : 0 

Oya katümıyanlar 116 
Açık üyelikler • 2 

[Kabul edenler] 
BÎHGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
T alışım Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam ettin Özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalıı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat Öztürkçdue 
Özel Şahingiray 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Biran d 
Ömer Lûtfi Bozcaiı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin K alp ak I ıoglıı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğiu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Ferit Alpiıskemdeır 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet G-ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cahit T ok göz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Seİâırri Üren 

YOZGAT 
Sadık Artukmae, 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkahn 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergürı 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orba.y 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

AYDIN 
Osman Sainı Sarıgöllü 

/ Reddedenler] 
KONYA 

Muammer Obuz 
MARAŞ 

Nedim Evliya 

155 



TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 

Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtikı ülay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancı/oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (iB.) 

AMASYA 
Maoit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansuır Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

C. Senatosu B : 11 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzuruhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(B§k. V.) 

ELAZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynulksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

28.11.1962 0 : 1 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Gevherioğru 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman (1) 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırn Atalay 
(Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (î.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
(Bşk. V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettan Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten (B. ) 
Ziya önder 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger (1) 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlü 

[Oya katılmıy anlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
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ö. Senatosu B : İ l 28 . 1İ . İ962 O : 1 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfîk inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Esat Çağa (1) 
Hasan Kangal 

[Açık üyelikler] 
tstanbu] 
Samsun 

1 
1 

Yekûn 2 

Enver Kok 
Sahir Kurutluoğltl 
Ragıp Üner 
Burhanettd'n Uluç 
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C. Senatosu B : 11 28 .11.1962 O : 1 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasarısının 22 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 
Yetm- savı vok tur 

TABU ÜYELER 
Rei'et Aksoyoğiu 
Vehbi Ersü 
Sarili Küçük 
Sefahattin özşmr 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil. Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet likuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
tskender Cenap K!t>e 
Fikret Tıırhang'i] 

BALIKESİR 
Eti ver Aka 

Üye sayısı : 185 
öy verenler ; ()'/ 

Kabul edenler : t) 4 
Reddedenler 3 
Çekinserler : ü 

Oya katılnuyanlar 116 
Açık üyelikler 2 

BİNGÖL 
Sabri Topeuoğ'lu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Caıbi't Ortaç 

/Kabul edenlerJ 

Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Kiffi.11 öztürkcıin e 
Özel Şahinci ray 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
1 Talat. Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
1'; 11 L.Si'i n B anguo ğiu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
(iavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
7e ki 'islâm 
Nizam ettin Özgü! 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

I'ere Turan 

İZMİR 
İzzet Biran d 
Ömer Lû'tfi Buzca !ı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
İTİ I mi Onat 

KAYSERİ 
Hurt t ui Oikecligil 
Hüseyin Kalpaki.ıo£ 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Urusman 

KOCAELİ 
Taıtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NİĞDE 
Kudret Bayhau 
İzzet O ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Oekemoğdu 
Hulfisi Söylemıezo^lu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat AçıkaJm 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım O A ay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Seogel 
Âdil Ünlü 

AYDIN 
Osman Saim SarıgöMü 

I Reddedenler j 
KONYA 

Muammer Obıız 
MARAŞ 

Nedim Evliya 
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C. Senatosu B : 11 28 . 1 1 . 1962 O : 1 

/ Oya kat ilmi yanlar ] 
ÎABÎÎ ÜYELER 

10krem A esmer 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Glirsoytrak 
Kadri Kaplan 

. Suphi Karaman 
Kami! Karavelioil;lu i I. 
(V) 
Osüuaıı Koksal 
Sezai O'Kan 
Cahil Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Me'h'Diet Şükran Özkay.' 
Hay d a r Tun ç k a nal 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Adem
oğlu 
Galip Avşjır 
Mehmet Ünal di 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHİSAE 
Rasim Hançıo ğ I u 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
M'acit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasiı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rıfat Etker 
Sabit KoeabeyoğJu 
Mansur Ulıısoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİTLİS 
Cevdet < 'ebohı^lıı 

BOLÜ 
Kalımı An kan 
Sırrı Czunhasanofrlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sab:l Oa^iayar 

T »akı Güzey 

ÇANKDtl 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin (Jetin 

DİYARBAKIR 
A z mi Er d uğrat 
İhsan Hamit Tigrel 
(Fsl<. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Iv'as-im Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aytmksa 
İla Sı mi San alan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet izm en (P-.'! 
Saba'hattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halil Zarbım 

HAKKâRÎ 
Adil Türkoğln 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip Ozdolav 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
'Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Monemencioğlu 
NuruUah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman (1.) 

İZMİR 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıea. 
Ahmet Nu^reî: Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhil tin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Niivit Yetkin (J.) 

MANİSA 
Emin Açar1 

Orhan Süersan 
Refik Ulıısoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Ab-clülkerim Sarneoylu 

MUĞLA 
Mualiâ Akarca 
1 l.ahlun Meulrşeoğlu 

MUŞ 
Hasım Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata>sağ:ııı 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danifoğhı 

SAKARYA 
Turhan Kapa.nl ı 
(Bşk. V.) 

Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Ceuııa Lettüm Bulak 
Fethi T eve t oğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rıfat Öçten (B.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Sekimi Üren 

TOKAT 
Zihni Beti! 
Osman Hacıbaloğlıı 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demlrdağ 
He.sat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger (i.) 

Esat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Ooslkunoğln 
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VAN 
Faruk Işılk 

YOZGAT 
Neşet Çetîntaş 

Cl. Senatosu B : 
ZONGULDAK 

Tank Eemzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevffik inci 

11 23 .11.1962 O : 1 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artııs 
Enat Çağıa (1.) 

Hasan Kangal 
Sahir Kurutlııoğlu 
Eagıp Uner 
Rurh an ettin Uluç 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 11 28.11.1962 O : 1 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasarısının 23 ncü maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 

GENEL OYLA 
SEÇİLEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet Ilknçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tu rh angil 

BALIKESİR 
Kin ver Aka 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katümıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
59 
57 

2 
0 

124 
2 

[Kabul 
BİNGÖL 

SaDri Topçuoğlu 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZIl 
Cahit Akyar 

Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

edenler] 
HATAY 

Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifa't Öztürkçjiıne 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekeraoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Ay diner 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
KONYA 

Muammer Obuz 
MARAŞ 

Nedim Evliya 
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C Senatosu B : 11 28 ,11.1962 O : i 

/ Oya kattlmtyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Ern anuliah Oc tel >i 
Suphi Gürsuytrak 
Knâ fi Kap]arı 
Suphi. Karaman 
Kâmil KaraveHoğl 11 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat. 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda ki t lef 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Calip Avşar 
Mehmet Ün a] di 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancroğiu 
Celâl Tevfik Karasa-
pn.n (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağı mas lı 
Hıfzı Oğuz Beka ta (B.) 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğht 
Manısur' Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Ham di Oğu z b oy oğ \ 11 
Kadri Özfcai; 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Oeboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 
Sırrı. Czunhasanoglu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
.İlisan Sabri Çaplayaıı-
gîl 
Baki (lüzey 

ÇANKIRI 
'Mazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azım i Br doğan 
Ilışan Hamit Tigrel 
(Bşk. V. ) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
T\ u ret tin A ynuksa 
Rahmi San alan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhun 

GÜMÜŞANE 
Haiıit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Adil Türkoğiu 

HATAY 
Sabahattin Adalı. 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolav 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
İletin Başak 
Celi!. Oevherioğiu 
E t lı eni M '.e "nem e ne loğ İsı 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tan man (T) 

İZMİR 
Cahit Oku re r 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Ataiay ( Bşk. V ı 
Turgut Güle 
Mehmet ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Musret Tuna 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan)' 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa DinekJi 
Muhittin Kıhc 
Ah in et Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A, Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (t.) 

MANİSA 
Emim Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
B'aldu n LVlenteşonğl u 

MUŞ 
ihsan Akpolat (t. 0.) 

NEVŞEHİR 
1. S, Atasağun 

ORDU 
Kşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kıımrulu 

RİZE 
Necip Danısoğiu 

SAKARYA 
Turhan Kapanla (Bas. 
V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fothi Tevetoğlu 
l lahit Tokgöz 

SİİRT 
I, ât il' Aykut 

SİVAS 
Rıfat öçten (B.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osm an Hacıbaloğl 11 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Meh'met Ati Demir 

URFA 
Va-st'i Gorgor (!) 
Esat Mahmut KarakuH 

UŞAK 
K âmıii Ooşkunoği u 
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VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Oetintaş 

C, Senatosu B : 11 28 .11.1962 O : 1 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevf'ik îrici 

C. BAŞKANLIĞINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artns 
Esat Çağa (1) 

Hasan Karığa] 
Sahir Kııratlııoğlu 
Ragıp Üner 
Burhanet#rı Uluç 

[Açık üyelikler] 
İ staınbu l 
Sanısını 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ONBIRÎNCÎ BİRLEŞİM 

28 . 11 . 1962 Çarşamba 

Saat: 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK ÎŞLER 

n 
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 
îçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/106) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 
Yardımcı'nm, Doğu ve diğer illerde jandarma 
ve zabıta kuvvetlerinin aldıkları tedbirlere dair 
îçişleri 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 îçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/102) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, 1 Ağustos 1962 tarihinden 
beri İstanbul - Ankara yolunda kaç trafik ka
zası olduğuna dair Bayındırlık ve îçişleri 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, îmar ve îs-
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 îstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, îmar plânında sanayi böl
gesi olarak kabul edilen mıntakalara su ve elek
trik verilemediğine dair îçişleri, Sanayi ve îmar 
ve îskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/109) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, 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'm, son üç yıla ait okul inşaat ve 
tahsisatlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/111) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik înci'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 îçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/113) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Gebeloğlu'nun, Bitlis Tütün Fabrikası-



nm modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne 
düşünüldüğüne dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/114) 

16. — Cumhuriyet 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 tzmir Üyesi 
Hilmi Onat'ın, Türkiye'deki göçmenlere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/116) 

18. — Cumhuriyet Senatosu îzmir 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 îş 
Birliği Teşkilâtı nezdindeki Heyete dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

20. — Cumhuriyet Senatosu îzmir 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, îşçi 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, Tarım, İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/121) 

23 — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
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) 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

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

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — 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 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 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 Milet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/215, C. Senatosu 2/30) (S. Sayısı : 123 e ek) 
[Dağıtma tarihi: 24.11.1962] 

2. — 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
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mecli
si 1/162, C. Senatosu 1/114) (S. Sayısı : 8) 
[Dağıtma tarihi: 23 .11.1962] 

X 3. — 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, 0. Se
natosu 1/77) (S. Sayısı : 9) [Dağıtma tarihi : 
24 .11.1962] 

4. — 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. 
Sayısı : 10) [Dağıtma tarihi : 24.11.1962] 

5. — 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] 




