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1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Çoruh#Mebusu Mecit Bümin'in, 5210 sayılı 
Kanunun 5828 sayılı Kanunla değiştirilen 1 
nei maddesinin tadili ile «bir madde eklenmesi
ne, 5210 sayılı Kanunun 8 ve 9 ncu maddeleri
nin tadiline ve aynı kanunun 2, * ve 4 neü mad
delerinin kaldırılmasına, 5129 sayılı Kanunun 
2 nei maddesinin tadiline ve aynı kanunun 3, 
4, 5, 6 ve 7 nei maddeleri ile 4274 sayılı Kanu
nun 30 ncu maddesinin ve 5603 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair olan kanun teklifi, ta
lebi üzerine, geriverildi. 

Kanun lâyihalarının suallerle diğer işlerden 
evvel görüşülmesi hakkındaki . takrir kabul 
olundu. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına, 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılmasına, 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılmasına, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun
larla, 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 
89 ncu maddelerinin tadili hakkındaki Kanun 
kabul olundu. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Nusaybin 
ovasının sulanması için yapılacak tesisata dair 
Dahiliye, Maliye ve Nafıa vekillerinden şifahi 
suali, Dahiliye ve Nafıa Vekilleri hazır bulun
madığından, 

Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, 
Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki son tadil
leri kaldıran kanun lâyihasının ne sebeple ge
ri alındığına dair Başvekilden şifahi suali, Baş

vekil hazır bulunmadığından, gelecek İnikada 
bırakıldı. 

Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu açık toplantı
larına gazetecilerin alınmasına ne için müsaa
de edilmediğine dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisinden şifahi sual takririne Türki
ye Büyük Millet Meclisi Reisi adına Fikri Apay
dın cevap verdi. 

Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Amerika'
dan geniş ölçüde ekonomik kredi sağlamlamağı 
hakkındaki söylentiye dair Hariciye Vekilinden 
şifahi suali, Hariciye Vekili, 

Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş vilâ
yeti dahilindeki nehir ve ırmaklar üzerinde köp
rüler inşa edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Nafıa Vekilinden şifahi suali, Nafıa Ve
kili hazır* bulunmadıklarından, gelecek İnikada 
bırakıldı. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay, 
Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu, 
Tokad Mebusu Mehmet Şahin, 
Urfa Mebusu Aziz özbay, 
Eskişehir Mebusu Hicri Sezen ve 
istanbul Mebusları Ziya Koktürk ve Seyfi 

Gögen'in haklarında yapılmak istenen takibat 
ve muhakemenin Devre sonuna bırakılmasına dair 
olan Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit Encümen mazbataları 
kabul olundu. 

11 . II . 1957 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Bolu Mebusu 
Agah Erozan İhsan Gülez 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Severi 

Sualler 

Şifahi sual 

1. — Elâzığ Mebusu Selâlhaîttin Ttfker'in, Or
du Belediye Reisînîn Belediye Meclisi tarafın
dan müstafi addedilerek yerine evvelâ vekâleten 
soara asıl bir reisin getirildiğinin doğru olup ol
madığına dair şifahi sual takriri DaMBye Ve
kâletine gönderilmiştir! (6/333) 

Tahrirî sual 
1. — Elâzığ Mdbusu fSelâihattin Toıker'in, 

Konya vilâyetinin Eovacık köyü civarındaki 
kum sahası hakkında Konya Valiliğince şimdiye 
kadar yapılmış olan muamelenin geçirdiği saf
hanın neden ifbaret olduğuna dair tahrirî sual 
taikriri Dahiliye ve îkttisat ve Ticaret Vekâlet
lerine gönderilmiştir. (7/297) 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilâtı hakkında
ki 3017 sayılı Kanuna ek 6774 sayılı Kanuna bir 
muvakkat madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/438) (Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe 
encümenlerine) 

2. — Denizli Mebusu Baha Akşit ve 6 arkada
şının, Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu
nun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı mad
desinin tadiline ve muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/439) (Millî Müda
faa ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Tah-
sinoğlu Nuri Yeniay'm karısı Sâriye Yeniay ve 
kızı Fethiye Yeniay'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun teklifi (2/440) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Erzurum Mebusu Şevki Erker'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi yeni binasiyle müşte
milâtının tefriş ve tezyin işlerinin yapılması va

zife ve salâhiyetinin Nafıa Vekâletine devri hak
kında kanun teklifi (2/441) (Nafıa ve Bütçe 
encümenlerine) 

Mazbatalar 
5. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulun-

ay'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması (hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen mazbatası (3/460) (Ruznameye) 

6. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/464) (Ruznameye) 

7. — Bursa Mebusu İbrahim öktem ve To-
kad Mebusu Hasan Kangal'ın teşriî masuniyet
lerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/465) 
(Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati • 15,10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Çanakkale Mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
' REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi acıyo

rum. 
Ruzname ile alâkalı teklifler var, okuyoruz, 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamede mevcut kanun lâyiha 

ve tekliflerinin suallerle diğer işlerden evvel 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Sadettin Yalım 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyihalarının suallerle diğer işlerden 

evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bitlis 

Selâhattin İnan 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde bulunan kanun lâyiha 

ve tekliflerinin diğer işlere tercihan görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Sabri İşbakan 

UEÎS Teklifler avın mahiyettedir. Yük. 
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sek tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. | Bir defa müzakereye tâbi olan maddelere 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. I geçiyoruz, efendim : 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/627) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
yen var mı, efendim? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir, efendim. 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiple
ri arasında (1 652 620) liralık münakale yapıl
mıştır. 

CETVEL 

F. Düşülen Eklenen 

(A/l) 
306 Giyecekler 90 000 

REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

307 Harcırahlar 179 620 
REİS —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

412 Hastalıklarla savaş mas
rafları . 355 000 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

422 3116 sayılı Kanunun yan
gınlarla savaşa ait 90, 91 
ve 92 nci maddeleri gere
ğince yapılacak ödeme
ler-. . ' 4 000 
REİS —Kabul edenler... 

(1) 121 sayûı matbua zaptın sonundadır. 

F. 

423 

424 

425 

Düşülen Eklenen 

451 

452 

454 

458 

731 

741 

Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Sınırlama 79 000 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Amenajman 78 000 
REİS —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Ağaçlandırma ve fidan
lıklar 77 000 
REİS —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Yayın masrafları 3 000 
REİS —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Staj masrafları 10 000 
REİS —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Sigorta masrafları 43 000 
REİS — Kabul edenler... -
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Fuar ve sergilere katıl
ma masrafları 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/2) 

Kamulaştırma 1 268 500 
REİS —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Yapı işleri „ 290 000 
REİS —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 000 
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Düşülen Eklenen 

382 120 

400 000 

751 Satmalı nacak makina, 
alet ve malzemeler 
REİS —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

752 Satınalınacak taşıtlar 
RE IS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

753 3116 sayılı Kanunun 98 
nei maddesi gereğince 
satınalınacak silâh ve mal
zemeleri 6 000 
REİS —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

761 Fidanlıklarda yapılacak 
her nevi su tesisleri ve 
•onanını 38 000 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka*bul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi cetvel ile birlikte reyleri
nize arz ediyorum, efendim. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. •— Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık oylarınıza arz edi
yorum, efendim. 

2. — îstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/606) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
yen var mı? Maddelere geçilmesini reylerinize arz 

(1) 122 sayılı matbua zaptın sonundadır, 

1957 C : 1 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

îstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği

şiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 751 nci (Satınalınacak makine, alet ve 
malzemeler) faslının 16 nci (Maden Fakültesi) 
maddesine varidat fazlasından karşılanmak üze
re (120 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reylerinize arz edi
yorum. 

3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğünün 1956 yüı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/622) 
(İ) 

- Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen var mı ? Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Mü
dürlüğünün 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünün 1956 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli" cetvel-

(1) 123 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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lerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında ; P. 
255 000 liralık münakale yapılmıştır. 

O : 1 

CETVEL 

P. Düşülen 

302 Vilâyetler büro mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

414 Taşjma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

417 Vergi ve resimler 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

420 Meydan hizmetleri 
REÎS — Kabul edf nler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

751 Meydanlar için satına-
cak makina, vasıta ve 
yedek parça 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

752 Yeniden alınacak taşıt
lar ve telekomünikas-

Jklenen 

25 000 

3 000 

21 000 

16 000 

20 000 

10 000 

20 000 

140 000 

115 000 

Düşülen Eklenen 

140 000 yon cihazları 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar 
rum. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

okutuyo-

REÎS — Maddesi cetveliyle birlikte reyle
rinize arz edoyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyleri
nize arz ediyorum. 

4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/605) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yıh Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiple
ri arasında (89 500) liralık münakale yapılmış
tır. 

REÎS -— Fasılları okutuyorum. 

(1) 124 sayûı matbua zaptın sonundadır. 
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Tenzil Zam 
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MADDE 3. — .Bu kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... E^tmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Umum müdürlük 
masrafları 8 000 
REÎS — Kabul eden-
ler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro mas
raf lan ı 41 500 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırah
ları 40 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

736 5113"sayılı Kanun gere
ğince satmalınaealk ve
ya yaptırılacak tütün 
bakım ve işleme evleri 
ve ambarları 89 500 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

REİS — Birinci -maddeyi tekrar okutuyo
rum. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de Ikafbul edilmiştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1956 yılı.Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 736 ncı (5113 sayılı Kanun gereğince 
satmalınacak veya yaptırılacak tütün bakım ve 
işleme evleri ve ambarları) faslından (1 500) 
lira tenzil edilerek (A/ l ) işaretli cetvelde «1955 
yılı karşılıksız borçları» adiyle yeniden açılan 
506 ncı fasla fevkalâde tahsisat olarak (konul
muştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir*. 

- Bu kanunun hükümlerini ic-
Gümrük ve İnhisarlar Ve'kille-

MADDE 4. 
raya Maliye ve 
ı*\ memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umu m iyesini açık reylerini
ze arz ediyorum. 

5» — îdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ah
met Kocahıyıkoğlu ve Uşak Mebusu Orhan Den-
giz'in, 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun teklifi ve Bütçe En
cümeni mazbatası (2/431) (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi üzerin
de söz istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilme
sini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı A / l işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri ara&ında (78 000) 
liralık münakele yapılmıştır. 

CETVEL 

F. Tenzil Zam 

Büyük Millet Meclisi 
404 Meclis Muhafız Bölüğü 

masrafları 78 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâleti 
409 Muayyenat 

REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

78 000 

(1) 125 sayıh matbua, zaptın sonundadır. 
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REİS — Birinci maddeyi 'tekrar okuyup, 

cetvelleriyle birlikte reyinize arz edeceğiz. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — Birinci maddeyi cetveHeriyle birlik
te reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren nıer'idir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti U'mumiiyesini açık reylerini
ze arz ediyorum. 

6. — Gümü§ane Mebusu Zeki Başağa'nın, 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Adliye encümen
leri mazbataları (2/337) (1) 

REÎS — Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler arasında bulunan ikinci madde hakkın
da Sıhhat Vekâletinin bir teklifi vardır, okuyo
ruz. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

Ruznamenin 1 nci müzakeresi yapılacak mad : 

deleri arasında bulunan, Gümüşane Mebusu Ze
ki Başağa'nın, Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifinin; Martın ilk haftasında ya
pılacak olan tabip odaları umumi heyet toplan-
tılarmdaki seçimlerin işbu tadilâta göre selâ
metle yapılmasını temin maksadiyle tercihan 
ve müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Sıhhat ve iç. Mu. Vekili 
Dr. N. Körez 

REÎS — Tercihan görüşülmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 

(1) 126 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen* 
ler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi yazılı olarak tek
lif olunmaktadır. Bu teklifi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

iki madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6023 sayılı Türk Tabipleri 
Birliği Kanununun 1, 5, 6, 18, 31, 51 ve 55 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sana
tını serbest olarak yapan veya meslek diploma
sından istifade etmek suretiyle resmî veya hu
susi bir vazife alan asker veya sivil bütün tabip 
ve diş tabiplerinin katıldığı bir Türk Tabipleri 
Birliği kurulmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Tabi]) ve diş tabipleri; kayıtlı 
bulundukları tabip odaları idare heyetinin mu
vafakati olmaksızın, 3659 sayılı Kanuna tâbi te
şekküllerle bunlara bağlı idare, müessese ve ku
rumlarda veya sermayesinin yarısından fazlası 
Devlete ait sair teşekküllerde veya diğer bilû
mum hususi müessese ve iş yerlerinde asli vazi
felerine ilâveten; yıllık, aylık, haftalık veya yev
miye ile ve yahut hasta başına muayyen bir üc
retle diğer bir tabiplik vazifesi alamıyacakları 
gibi; bu teşekkül, müessese ve iş yerleri de mu
vafakat verilmiyen tabip ve diş tabiplerini istih
dam edemezler. 

Umumi ve mülhak bütçeli dairelerle hususi 
idareler ve belediyelerin sağlık teşkilâtında, 
3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla deği
şen 18 nci maddesi mucibince, ek görev sure
tiyle istihdam edilecek tabip ve diş tabipleri, 
uhdelerinde asli vazifelerinden başka her hangi 
bir tabiplik,vazifesi bulunup bulunmadığı ma
hallî tabip odalarından sorulmaksızm tâyin edi
lemezler. 

Tabip odaları idare heyetleri; tâyin hususun
da vâki müraeaatleri, iş hacmi, vazifenin tabip
ler arasında âdilâne bir surette tevzii, hizntetin 
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iyi yapılması ve benzeri sebepler dairesinde tet
kik eder ve esbabı mucibeli bir karara bağlar 

Gerek tabip ve diş tabipleri ve gerekse bun
ları istihdam eden bilûmum daire, müessese ve 
iş yerleri, tâyin, nakil, işten ayrılma ve sair su
retlerle hâsıl olan değişiklikleri en geç 15 gün 
zarfmda mahallî tabip odalarına bildirmeye 
mecburdurlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Hudutları içinde en az yüz ta
bip ve diş tabibi bulunan her il merkezinde bir 
tabip odası kurulur. Hudutları içinde 100 tabip 
ve diş tabibi bulunmıyan illerin hangi il tabip 
odasına katılacakları veya hangi illerle birleşe
rek yeni bir oda teşkil edecekleri veyahut müs-
takillen bir tabip odası kurmaları ve odaların 
faaliyet merkezleri Türk Tabipleri Merkez Kon
seyinin talebi üzerine Büyük Kongre tarafın
dan karar altına alınır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Tabip odaları idare heyeti 
âzası, asker ve sivil farkı gözetilmeksizin, odala
ra kayıtlı bulunan tabip ve diş tabipleri arasın
dan umumi heyetçe gizli reyle seçilir. 

İdare heyeti siciminde, asıl ve yedek âzalık 
için yalnız bir namzet listesi kullanılır. 

Seçim neticesinde, en çok rey alanlardan, 19 
ucu maddeye tevfikan seçilmesi icabeden asıl 
âza adedi kadarı, aldıkları rey sırasına göre 
asıl âzalığa ve geri kalanlardan yedek âza adedi 
kadarı da, yedek âmâlığa seçilmiş sayılırlar. Rey
lerde müsavat halinde namzetler arasında kur'a 
çekilir. 

Reylerin tasnifini yapmak üzere umumi he
yete iştirak eden âza arasından kur'a ile 5 kişi
lik bir tasnif heyeti ayrılır. 

Tasnif açık olarak yapılır, ve neticesi hemen 
bildirilir. Tasnifin başlamasından sonra gelen 
rey zarfları hesaba katılmaz. 

Rey puslalarmm ve umumi heyet zabıtları
nın yeni seçime kadar saklanması şarttır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I.1ÖÖ7 0 : 1 
I Madde 31. — Her tabip odasında bir haysi

yet divanı bulunur. Divan 4 tabip ve 1 diş tabi-
f binden teşekkül eder. Müddeti 2 yıldır. 

Haysiyet divanı âzası, asker veya sivil farkı 
gözetilmeksizin, odalara kayıtlı bulunan tabip ve 
diş tabipleri arasından 5 asıl ve 5 yedek olmak 
üzere 18 nci madde hükümlerine göre umumi 
heyet tarafından gizli reyle seçilir. 

Diş tabibi bulunmıya'n mahallerde heyet ta
biplerle ikmaf edilir. Asıl âzalıklardan açılan 
yerlere rey sırasına ve meslek durumuna göre 
yedek âza getirilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I Madde 51. — Her türlü oda aidatı ile para 
.cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün zar
fında ödemiyenler hakkında tabip odaları idare 

I heyetleri tarafından verilecek kararlar, idare 
heyetinin bulunduğu mahal icra dairelerince 
ilâmlar gibi infaz olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 

I edilmiştir. 

I Madde 55. — Türk Tabipleri Birliği Merkez 
I Konseyinin çalışma yeri İstanbul'dur. 
I Merkez Konseyi, 18 nci madde hükümlerine 
I göre büyük kongrenin gizli reyle seçeceği 5 ta-
I bip ve 2 diş tabibi ile aynı miktar ve nispette 
I yedek azadan terekkübeder . 
I Büyük kongre 18 nci madde hükümlerine 

göre gizli reyle ayrıca 3 asıl ve 3 yedek denetçi 
I seçer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 

I edilmiştir. 
I • .1 nci maddeyi tekrar okuyoruz. 
I (i nci madde tekrar okundu.) 

I REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka-
I bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 6023 sayılı Kanuna aşağıdaki 
I madde eklenmiştir : 
I Ek madde — 5 nci maddeye göre kayıtlı bu-
I lundukları tabip odaları idare heyetinin muva-
I fakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul 
I eden veya bu kanunun neşri tarihinde uhdesin-
I de birden fazla, tabiplik vazifesi olup da 3 ay 
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zarfında bir beyanname ile keyfiyeti tabip oda- I 
larına bildirmiyen veya hilafı hakikat beyanna- I 
me veren veyahut bu beyanname üzerine idare 
heyetimin ittihaz edeceği karar hilâfına vazife- I 
ye devam eden tabipler 500 liradan 1 000 lira- I 
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. I 

Yukardaki fiillerden dolayı mahkûm olması- I 
na rağmen, beyanname vermiyen veya hakikata I 
uymayacak şekilde beyanname veren veyahut ek I 
vazifeye devamda ısrar eyliyen veya bu vazifeyi I 
bıraktığı halde idare heyetinin muvafakati ol- I 
madıkça başka bir ek vazife kabul eden tabipler I 
hakkında 1 000 liradan 2 500 liraya kadar ağır I 
para cezası hükmolunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. I 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir, 

MADDE 3. — 6023 sayılı Kanuna aşağıdaki 
muvakkat madde eklenmiştir : I 

Muvakkat madde — Umumi ve mülhak büt
çeli daireler, hususi idareler, belediyeler, 3659 
sayılı Kanuna tâbi teşekküllerle bunlara bağlı 
idare, müessese ve kurumlar ve sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete ait sair teşekküller ve 
diğer bilûmum cemiyet, hususi müessese ve iş 
yeri sahip, müdür veya mümessilleri halen is- I 
tihdam etmekte veya hastalarını muayene ve te- I 
davi ettirmekte oldukları tabip ve diş tabipleri
nin isim, maaş, ücret veya yevmiyelerini ve 
hangi tarihten beri bu vazifeyi görmekte olduk
larını bu muvakkat madde hükmünün tabip oda
larınca mahallî gazetelerden birinde ilânı tari- I 
hinden itibaren 3 ay içinde mahallî tabip oda
larına bildirmeye mecburdurlar. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkın- I 
da 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri talihinden iti- I 
haren meridir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya I 
Adliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekille
ri memurdur. I 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.. Lâyiha tasvip buyurulmuştur. 

7. — Giresun Mebusu Abdullah İzmen'in, 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı 
Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 
•5 nci maddenin tadiline dair kanun teklifi ve 
Dahüvye ve Adliye encümenleri mazbataları 
(2/383) (1) 

REİS — Efendim; 24 ncü inikatta kanun 
teklifi kararınızla Dahiliye Encümenine veril
mişti. Encümenin tedvin ettiği metni muhtevi 
mazbatası elimizdedir. Heyeti umumiyesi üzerin
de söz istiyen var mı? 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) —Muhterem 
arkadaşlar, Abdullah îzmen arkadaşımızın bu 
kanun teklifi ve bu teklife uygun olarak tanzim 
edilmiş olan Dahiliye Encümeni mazbatası netice
sinde 15 Ağustos 1953 tarihinden 6768 sayılı Ka
nunun neşri talihine, yani bu ilkbahara kadar 
yalnız silâh ve bıçağı yanlarında bulunduranlar 
değil, aynı zamanda ateşli silâh ve bıçak taşımış 
olanların dahi suçları affedilmektedir. 

Arkadaşımızın teklifi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası isabetli olmadığı gibi, kanun hükümle
rine ve hukuki esaslara da tamamiyle muhaliftir. 

Dahiliye Encümeni mazbatasında bu af key
fiyeti şöyle bir esbabı mucibeye, şöyle bir fikir 
ve mütalâaya dayanmaktadır, diyorlar ki: 

«Zira Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 6123 sayılı Kanunun 
neşrine kadar Ceza Kanununun taşıma ve bulun-
durmayı ayrı ayrı cezai müeyyidelerle cezalan
dırılmış iken gerek 6123 sayılı Kanunla değişen 
264 ncü«madde, gerekse 6136 sayılı Kanunun 
taşıma ve bulundurma fiilleri arasında mahiyet 
bakımından bir fark görmemiş olduğundan her 
iki fiili aynı müeyyide ile cezalandırmıştır.» 

Bıı, bir kere yanlıştır. Yani 6123 sayılı Ka
nundan evvel Türk Ceza Kanununda, yalnız ve 
yalnız ateşli silâhları ve bıçakları taşımak ceza
landırılmıştır. Ve fakat hiçbir surette ne silâh 
bulundurma, ne de bıçak bulundurma cezalandı-
ıılmış değildir. 6123 sayılı Kanunda, vâzu kanun 

(1) 56 ya ek matbua zaptın sonundadır. 
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sadece ve sadece taşımayı cezalandırmıştır. Ha- j 
reket noktasının yanlışlığı buradan başlıyor. 

6123 sayılı Kanun gelinceye kadar, silâh bu- ; 
lunduran cezalandırmıyordu. Meselâ bir ihbar 
üzerine, «şu şahsın evinde tüfek bulunuyor» di
ye birisi ihbar etse de silâh bulunmasa-o şahıs 
beraet ederdi. Türk Ceza Kanunundaki «bulun- | 
durma» keyfiyetinin ve ceza mevzuunun daha I 
iyi aydınlanması için 264 ncü maddeyi okuya- I 
yım : 

«Madde 264. — Her kim aidolduğu daireden 
resmî ruhsat almaksızın.. Dinamit veya bomba 
veya buna benzer yıkıcı ve öldürücü âlet veya 
barut ve sair ateşli ecza veya memnu silâh ve 
bunlara mahsus fişek yapan veya...» dedikten 
sonra «bilâruhsat bu nevi şeyleri taşıyanlar.» 
denilmektedir.. 

Görülüyor ki, ancak bombalar ve sair muh
rip şeyler için hüküm vardır. Silâh ve bıçak 
bulunduranlar için bir ceza yoktur, 6123 sayılı I 
Kanundan evvel tatbik edilegelmekte olan I 
Türk Ceza Kanununun 264 ncü maddesi böyle- I 
dir. Ancak, 264 ncü maddenin bulundurmayı 
cezalandırmaması memleketimizde, hukuki bün
yemizde bir noksanlık olduğu, silâh taşıma fiil- I 
lerinde bunun bir mebde teşkil edeceği nazarı I 
itibara alınarak 6123 sayılı Kanuna bunların 
dâhil edilmesi temayülü hâsıl olmuştur. Nite- I 
kim 6123 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanunun
daki birçok cezalar tadil edilmiş bulunmakta- I 
dır. 6123 sayılı Kanunla sadece ateşli silâhları I 
bulunduranlar cezalandırılırken bıçak bulun- I 
duranlar cezalandırılmadı. Yani 6123 sayılı Ka- I 
nun tatbikata yeni müeyyideler vaz'etti, sadece I 
tabanca gibi ateşli silâhlar taşıyanlar cezalan- I 
dirildi, fakat yanında bıçak bulunduranlar ce- I 
zalandınlmadı. I 

6123 sayılı Kanun 1 . VIII .. 1953 \,€ meriye
te girdi, bundan on beş gün sonra Türk Ceza I 
Kanununun bâzı maddelerini tadil eden, 6123 I 
sayılı Kanun hazırlanırken, silâh alım - satımı ve I 
saire hususunu tamamiyle içine almak üzere I 
ayrı bir kanun olarak müzakere ediliyordu, I 
bundan on beş gün sonra çıkan ve meriyete gi- I 
ren 6123 sayılı Kanun ise yepyeni bâzı müey- I 
yideleri hâvi yepyeni bir şekil alıyordu. 6123 I 
sayılı Kanun yalnız ateşli silâhları taşıyanları I 
cezalandırıyordu, üzerinde bıçak bulunduranla- I 
rı cezalandırmıyordu. 6136 sayılı Kanun bu şe- | 
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kilde eıktı. Şimdi 6136 sayılı Kanunla silâhları 
veya bıçakları bulunduranlara veya taşıyanla
ra cezalar verilirken bu sefer bulunduranlar 
için bir müddet verilmesi fikri galip geldi : 
«Evinde ve sair yerde, şurada burada, sandığında 
kalmış silâhları altı aylık müddet içinde vatan
daşlar iade etsinler. Veyahut bunların bulundu
rulmasına veya taşınmasına ait vesika alsınlar» 
denildi. Yani 6136 sayılı Kanundaki altı aylık 
müddet münhasıran ve münhasıran bulun
durmaya aittir. Muvakkat 1 ve 2 nci mad
deler böyledir. Şimdi onları okuyacağım. 
6136 sayılı Kanunun geçici maddesinin birinci 
fıkrası şöyledir : «Bu kanunun şümulüne giren 
ateşli silâhlarla mermilerini müsaadesiz elinde 
bulunduranlar...» 

Elinde bulunduranlar, diyor. Vâzıı kanunun 
maksadı : «Kanunun meriyete girdiği tarihten 
itibaren 6 ay içinde taşımak veya bulundurmak 
için izin vesikası almayanlar veya izin vesikası 
alanlara devretmiyenler..» dir. Elinde bulun
duranlar, taşıma vesikası değil, bulundurma 
vesikası alacaklar. Taşıyanların fiilleri suçtur. 
Elinde bulunduranlar vesika alacaklar, taşı
manın ise şartları var. Hangi şartları uygun 
ise ona göre vesika alacaksınız, diyor. 

Geçici ikinci madde bıçaklara aittir. Geçici 
ikinci maddenin 3 neü fıkrası şudur : «Yukarıki 
fıkra hükmü mahfuz kalmak üzere ellerinde 
bu kanunla menedilen bıçak ve benzerlerini bu
lunduranlar, bu kanun meriyete girdiği tarih
ten itibaren 6 ay içinde mahallî zabıta memurla
rına teslime mecburdurlar.» 

Mesele gayet vazıh.. 6136 sayılı Kamın, ev
velce mevcudolmıyan bıçak ve silâhlan bu sefer 
bulunduranları da suçlu telâkki etmiye başla
mıştır, «Bunları ellerinde bulunduranlar 6 ay 
içinde ya zabıtaya versinler yahut vesika alsın
lar.» diyor. Taşımakla hiçbir alâkası yoktur, vâ
zıı kanun esasen eskiden beri taşımaları ceza
landırmıştır, onlara müddet ve mühlet verme^ 
yi katiyen düşünmemiştir. 

6123 sayılı Kanunun bütün hedef ve gayesi, 
silâh ve bıçak taşımaların arz ettiği tehlikele
re karşı bunları önleyici tedbirler ittihaz et
mektir. Taşıma keyfiyeti, eskiden beri suç iken 
ve müddetle hiç alâkası yokken bulundurma
lara matuf olan 6 aylık müddet (ki 6768 sayılı 
Kanunla bunu 6 ay uzattık; 6136 sayılı Kanu
nun meriyeti de 15 Ağustos 1953 tür) içinde bu 
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suçu işlemiş ne kadar şahıs varsa' bunların ta
mamının affı icabetmektedir. Bıçak ve silâh 
taşıyanların affı ise asla tecviz edeıniyeceğimiz 
bir harekettir. Bu gibi kimselerin bu suçları
nın önlenmesi hususunda gayret sarf eder ve 
üzerinde büyük hassasiyetle dururken, afları 
cihetine gitmek, asla isabetli olmıyacağı gibi 
kanunun müessiriyetini önler ve arz ettiğim 
üzere kanuni ve hukuki esaslara da tamamiyle 
muhaliftir. 

REÎS — Sadettin Yalım. 
Efendim; açık reylerinize arz edilen bi

rinci ve ikinci maddelere ait rey toplama 
muamelesi bitmiştir. Diğerleri için reylerini kul-
lanmıyah 'arkadaşların reylerini kullanmalarını 
rica ederim. 

Buyurun Sadettin Bey. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar; görüşülmekte olan mazbata Dahiliye 
Encümeninin mazbatasıdır. Ben de.Dahiliye En
cümeninde ve Divanında bulunmama rağmen söz 
hakkım mahfuz bulunduğu için bu husustaki 
mütalâalarımı arz etmeme müsaadelerinizi rica 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; bu teklif evvelâ Zon
guldak Mebusu Cemal Kıpçak arkadaşımız tara
fından 1954 senesinin altıncı ayında verilerek 
Dahiliye Encümenine geldi ve teklif o zaman red
dedildiği için teklif sahibi» teklifini geri ald ı̂ 
Sonra Giresun Mebusu Abdullah tzmen arkada
şımız yeni bir teklifle Dahiliye Encümenine gel- ' 
di. Gayet açık konuşmak zarııretindeyim, bu hu
susta müsaadenizi rica edeceğim, encümendeki 
hava gayet karışıktı. Evvelce reddedilmiş bir tek
lif var. Fakat, vatandaşların yedlerinde dedele
rinden, babalarından kalmış bâzı ateşli silâhlar, 
bıçaklar kullanabilir. Kanunen ihbar etme zanıa-

' m geçtiği için vesika alamamışlardır. Binaenaleyh 
ellerindeki silâhları veya bıçakları, ne teslim ede
biliyorlar, ne de meydana çıkarabiliyorlar. Bil
hassa işgal senelerinde birçok silâhlar saklan
mıştır, babalarımız, dedelerimiz, ecdadımız bun
ları gömmüşler veya saklamışlardır. Bunlar hat
ta sahiplerinin malûmatları dışında meydana 
çıkıyorlar, her hangi bir şekilde ortaya çıkıyor. 
Bu silâhları teslim edemezsiniz, meydana çıkara
mazsınız, suçlu olursunuz, işte bu mahzurları Ön
lemek için 6 aylık bir ihbar müddeti daha ve
rilmiştir. Dahiliye Encümeninden metin bu şe-
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kilde çıkmıştır. Gerçi Sayın Ömer Erzurumlu-
oğlu diyecek ki, «Ey Sadettin Yalım, bu mazba
tada senin de imzan var.» Kanun çıkmış, benim 
noktai nazarım, benim kanatam böyle idi. Takdir 
edersiniz ki, mazbataları teker teker okumak 
imkânını bulamıyoruz. Ama bundan sonra değil 
satırını, hattâ harfini bile okumadan geçmiyece-
ğim. Kanun çıkmış ve tatbikatı yapılmıştır. 
Hepiniz mebus olarak vatandaşa demişsinizdir ki, 
6 ay daha ihbar etme müsadesi verilmiştir. Yoksa 
suç işleme temayülünde olup silâhlı gezen adam
lara müsamaha etmek için bu kanun çıkarılma
mıştır. İhbar edilmiyen, saklı olup da bildiril
mek üzere gereken vakti her hangi bir sebep
le geçirmiş olanlara bir müsaade bahsedilmek
tedir. Ama bu kanunun meriyeti bitmiş, tekrar 
bir altı aylık müddet verilmiş, o da bitmiş, şim
di gene, 25 milyona nazaran bu suçu işliyen 
300 - 500 kişiyi veya bin kişiyi bir affa maz-
har kılmak üzere böyle bir kanunu ısdar etme
ye Yüksek Meclisin taraftar olmayacağına kani
im. Binaenaleyh, Adliye Encümeninin mazba
tasında da aynen okuyacağınız veçhile, ecdat 
yadigârı silâhlara ait bu müddet de bitmiştir. 
Yüksek Meclisin bu mevzu üzerinde daha faz
la konuşmasına dahi vakti yoktur. Bir müddet 
verilmiş ve bu da hitam bulmuştur. Bir taraf
ta mahkemesi yapılmış bitmiş, mahkûm olmuş, 
hattâ hapis yatıp çıkmış olanlar varken, şimdi 
yeni bir hükümle bu suçlan affedecek olursak 
doğru olmaz arkadaşlar. Kanun çıkmış, tatbi
katı da yapılmış, suçlular cezalarını çekmişler; 
onlar; «Bizim cezalarımız ne oldu?» demiyecek-
ler midir? Bunun için tekrar rica.ediyorum. Bu 
teklifin reddini istirham ederim. 

REİS — Ekrem Anıt. 
Reylerini kullanmıyanlar lütfen kullansınlar. 
EKREM ANIT (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, Giresun, Mebusu Abdullah x tzmen 
arkadaşımızın 6136 sayılı Kanunda tâvin edilen 
mehilin uzatılması hakkında bir kanun teklifi 
vardı. Bu teklif geçen celselerden birinde heye
ti âliyenizde tetkik ve müzakere edildi. Teklif-
de antika silâhlarla ecdad yadigârı silâhları, 
6136 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren tâyin edilen mehil zarfında teslim et
memiş vatandaşların mücerret teslim edebilme
lerine matuf olarak müddetin temdidini istiyor
du. 
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Arkadaşlarım, 6136 sayılı Kanun tedvin edi- I 

lirken Türk Ceza Kanununun 264 ve 265 nei 
maddeleriyle barut ve patlayıcı maddeler inhi
sarı hakkındaki Kanun ve yine memleket ihti
yacına dâhilde cevap veremediğimiz takdirde 
hariçten memleketimize tabanca ithali maksadı I 
ile Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine salâhiyet 
veren kanunu dikkati nazara almış, silâhların I 
memnu veya gayrimemnu diye tefrikine gidil
meksizin vatandaşın elinde bulunan fakat Hü
kümetçe taşıına vesikası verimüyen silâhlanıl 
taşınması ve bulundurulmasını kayıt altına 
alan' bu kanun lâyihası, Yüksek Heyetinize ge- | 
tirildi ve kanuııiyet iktisabetti. 6136 sayılı Ka
nunun muvakkat birinci maddesinde: «Bu ka- I 
numm yürürlüğe girdiği tarihten itibaren elin- I 
de silâh bulunduranlar» bulundurma veya ta
şıma belgesi almak yeya bu belgeleri alabilmek I 
yetkisine malik bir şahsa devir etmek veya za- I 
bıta makamlarına, teslim etmeye mecburdurlar», I 
diye sarahat vardır. 

Arkadaşlar; 6131 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinde; nazarı kanunda suç teşkil eden iki I 
fiilin yani bulundurma ve taşımanın aynı ceza I 
ile tecziye edileceği görülüyor Arkadaşlar te
mas etmedi; bendeniz bir hakikati açıklamak 
zaruretini duydum: • 

6136 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten son
ra vâzii kanunun tâyin ettiği mehil zarfında I 
silâhlarını teslim etmiyen vatandaşlar arasında 
biraz önce arz ettiğim; memlekette mevcut si- I 
Iâh fabrikaları memleket ihtiyacına kifayet ede
cek imalât yapamadığından ötürü Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca hariçten yurda getirilmiş I 
tabancalar, ki bunlar o zaman Türk Ceza Ka
nunu muvacehesinde memnu silâhlardan ma- I 
dut değildirler. Bunlar, bayiler vasıtasiyle ve I 
2637 sayılı Kanunun koyduğu kayıt ve şartlar
la satılıyordu. I 

1949 senesinden 1950 yılma kadar, bayilere I 
verilen 20 818 tabaneadan maalesef 3 600 ade- I 
di vesika ile satılmış, mütebaki 17 218 adedi 
bayilerde görülmekte idi. İşte bunlardan 100 I 
liralık olanlar 500 liraya, 300 liralık olanlar 
da 800 liraya satılmak suretiyle vatandaşların 
eline geçmiştir. Vatandaşın, silâhını teslim et- I 
memesinin sebebi 500 - 800 liraya alınmış olan 
bu silâhların bedelsiz alınmasıdır. Bu, bir ha- I 
kikattir. 6136 sayılı Kanun çıktığı zaman da I 
memleket dâhilinde yerli bıçak imal eden bı- | 
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çak imalâthanesi sahiplerine, kendilerinden te
sellüm edilen bıçakların bedeli, yüksek malû
munuz olduğu üzere ödenmiştir. 

Arkadaşlar, 6136 sayılı Kanunun muvakkat 
birinci maddesinde, «Evinde silâh bulunduran
lardan bulundurma veya taşıma belgesi aîmı-
yanlar, alamıyanlar veya bulundurma veya ta
şıma belgesi almaya hak kazanmış kimseye 
dev retmiy enler veya zabıta makamlarına tes
lim etmiyenler» diye sarahat mevcuttur. Eğer 
kanun vâzıınm kasdı, yalnız bulundurmaya 
matuf olsaydı o zaman evinde silâh bulundu
ranlardan yalnız bulundurma belgesi almıyan 
veya alamıyanlar veya zabıta makamlarına tes
lim etmiyenler» olarak maddeyi tedvin ederdi 
ve o zaman evleviyetle taşıma bunun haricin
de kalırdı. 6136 sayılı Kanun muvacehesinde 
suç teşkil eden iki fiil vardır : Bulundurmak 
ve tşaımak... îster bulundursun, ister taşısın, 
Yüksek Heyetinizin kabul buyurduğu 6136 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesi her iki suçun 
failine aynı cezayı vermektedir. Mademki na
zarı kanunda suç teşkil eden iki fiilin, vâzn 
kanunda aynı ceza ile tecziyesi kabul edilmiş
tir o halde bunun yalnız «bulundurma» ya de
ğil, «taşımaya» da teşmili lâzımgelir kanaatinde
yim, 

Esasen, geçen toplantıda arkadaşımın ilk 
teklifinde, her ne sebebe mebni ise, 6136 sa
yılı Kanunun 13 ncü ve 15 nei maddelerinin 
muvakkat 5 nei maddeye ithal edilmesi dolayı-
siyle söz almıştım. O zaman arkadaşımın tekli
fi kabul edilmiş olsaydı 6136 sayılı Kanunun 
müessiriyet vasfı ve terbiyevi tesiri artık mev-
zuubahsolmaz ve memlekette silâh kaçakçılığı 
na yol açılmış olurdu. 

Benim, Yüksek Heyetinizden istirhamım; 
atıfetin «bulunduranlara» olduğu gibi «taşıyan
lara» da teşmil edilmesidir. Bu şekil, adalete 
daha uygun olur kanaatindeyim. 

BEİS —Üçüncü, dördüncü maddelere ait rey 
toplama muamelesi bitmiştir. Buyurun Hamdi 
Sancar. 

A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanun teklifinin müzakeresi 
dolayısiyle bilhassa silâh taşıma ile silâh bulun
durma arasındaki fark ve bu farkın vüsati üze
rinde durulmaktadır. Bu farkın vüsati tesbit 
olunduğu takdirde zannederim ki, mesele de hal
ledilmiş olacaktır; 
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Daha evvel konuşan Sadettin Yalım arkada- i 

şım, bana öyle geliyor ki, silâh taşıma ve silâh 
bulundurma fiilleriyle yaralama fiili müessirleri
nin bir silâhla işlenmiş olması hallerini biraz bir
birine karıştırır gibi oldular. 

Arkadaşlar, evvelâ gözümüzün önüne silâh ta
şıma veya silâh bulundurma fiilleri mevzuu çı- 1 
kınca, hakikaten yaralama mevzuları da gayet ta
biî olarak, onun tedaisi ile gözümüzün önüne ge
liyor. Ama şurasını hiç unutmamak lâzımdır ki, I 
yaralama fiili müessirinde, bir silâh kullanılmış 
olması haliyle, sadece bir silâh bulundurma veya I 
taşıma hali arasında elbette çok muazzam bir rac- I 
safe vardır. 

Şimdi arkadaşlar, hal böyle olunca; bulundur- I 
manın, kanunun tadilinden evvel yani eski hü- I 
kümlerde de suç sayılmamış olması halinde, ta- I 
dilden sonra taşıma gibi, bulundurmanın da suç I 
sayılmış olmasına rağmen taşıma ile bulundurma I 
arasında objektif kıstaslarla gerçek bir mahiyet 
farkı bulmıya imkân yoktur. 

Arkadaşlar; bu memlekette bir anı vahitte bir 
arama yapıldı da hangi silâhların taşındığı ve bu
lundurulduğu tesbit mi edildi veya bunun tesbi-
tine imkân var mıdır? Bir silâh bulundurma mev- J 
zuunda; bugün bulundurur, yarın taşır. Yani 
silâh bulunduran kimse ilelebet bunu bulundurur, I 
üzerinde taşımaz diye bir kanaate varmaya imkân I 
var mıdır? Bugün silâhı bulundururken yakala
dığımız kimselerin şayet yakalanmamış olsaydı 
başka bir gün bunu taşıması veya bugün taşır
ken yakaladığımız bir kimseyi bir yakalanmamış 
olsaydı başka gün onu bulundururken yakalama
mız mümkündür. Binaenaleyh bulundurmakla 
taşıma arasında mutlaka bir fark bulacağız diye 
birtakım sebepler aramak, olan şeyler, vakıalar 
bakımından pek yerinde değildir. Esasen bulun
durmak ve taşımak suçlarını âdeta bir zabıtai ma
nia, tedbirinin ceza tehdidi altına alınması şek
linde telâkki etmek lâzımdır; yani yaralama suç
larının kolaylıkla önlenmesi tedbirlerini bir ceza I 
müeyyidesi altına almaktan ibarettir. Bu itibar
la da, arada mutlaka büyük farklar aramaya 
gitmek doğru olmaz. Ben bu noktai nazardan 
bulundurmakla taşımanın, Ekrem Anıt arkadaşı
mızın da söylediği gibi, ceza ayniyeti de göz önü
ne alınarak birbirinin aynı olduğu fikrindeyim. 

Evet, bu kanunun hakikaten çok iyi ve müs
pet tesirleri görülmüştür ama, bir noktayı da 
itiraf etmek lâzımdır M, vatandaşlar tarafından I 
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lâyikiyle zamanında kavranamamıştır. Bir mâni 
tedbir halinde ve âdeta bir şeklî suç mahiyetin
de olmalarından dolayı cezalarının kaldırılması
nın adaleti temin edeceğine kaaniim. 

Arkadaşımız Sadettin Yalım, «affedersek, ceza
larını çekmiş olanlar ile çekmemiş olanlar arasın
da bir müsavatsızlık olur, buna nasıl bir çare bu
lacağız?» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; af kanunlarının hep
sinde bu gibiinahzurlar olur. Bâzıları cezaları
nı çekmiş, bazılarınınki de henüz infaz edilmemiş 
olur. Biz, bu' noktadan hareket edecek olursak 
af kanunlarını çıkarmaya imkân yoktur. Cezala
rını çekmiş olanlar da, onun hukuki neticelerin
den kurtulmak suretiyle, müstefidolurlar. Binne-
tice kanun teklifinin kabulü mütalâasındayım. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlarım; Ateşli silâhların ve bıçakların 
meni hakkındaki Kanunun müzakeresi sırasın
da bendenizin şöyle bir teklifim vardı; o zaman 
demiştim ki; mademki, evinde silâh bulundur
mak suç teşkil etmiyor, o halde vatandaşın si
lâh satmalmasını meşru görmek mecburiyetin
deyiz. Eğer biz memleketteki silâhlan almak ve 
asayişi daha iyi 'korumak mevzuunda hassas 
davramyorsak silâha bir kıymet koyalım, silâ
hını getiren vatandaş eğer vesika alabilirse ne 
alâ. Alamayıp da müsaderesine lüzum hâsıl olur
sa bedelini vatandaşa verelim. Ta ki, vatandaş 
bilsin. Ben silâhımı götürüyorum, ama, vesika 
almazsam mutlaka bedelini, yansını veya dörtte 
birini alacağım der ve vatandaş doğrudan doğ-
ıııya zabıtaya müracaat eder ve icabeden ka
nuni formaliteye başvunır. Bu teklifim maalesef 
yalnız bıçaklar için kabul edildi. Demek ki, silâ
hın bedeli mukabilinde alınması prensibi bu 
Mecliste „kabul edilmişti. Yalnız menafii Hazine 
düşüncesiyle, yani biz tabancaları da bıçaklar 
gibi satmalmaya kalkarsak, belki birkaç mil
yon lira vermek icabedecek, onun için parasız 
alacağız, müsadere edeceğiz, denmiş. 

Arkadaşlarım, bu prensibi kabul ettiğimiz 
müddetçe vatandaş, üzerinde veya evinde dai
ma kaçak silâh bulundurmaya devam edecektir. 
Bu hakikati kabul etmek lâzımdır. 

İkincisi : Bu kanun çıktıktan sonra, Abdul
lah Izmen arkadaşımızın af teklifi geldi. Af tek
lifinde hulasaten deniyor ki, birinci muvakkat 
madde ile işlenen suçlar affedilmiştir. 
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Şimdi, muvakkat birinci maddede, «evinde I 

bulunduran, elinde bulunduran» tâbiri yoktur. 
Muvakkat maddede «bulunduran» dedikten son
ra, elinde bulundurur, belinde bulundurur, evin
de bulundurur. Bu mutlak kelimeyi bence ikiye 
bölüp ayrı ayrı mâna vermenin hiç mânası yok
tur. Ama ne yaptık? bir arkadaşımız, zannede
rim Burhanettin Bey demişti ki, «evde bulun
durulan silâhlar, meskeni müdafaa içindir, bun
lara vesika verelim, kalsın.» Hepimiz kabul et
tik. Yani vergisiz silâh bulundurma hususunu 
kabul ettik. Eğer bunu taşıyacaksa vergi vere
cektir. Bu prensibe uyarak Af Kanununu müza
kere ve kabul ettik Hepimiz buna parmağımızı 
kaldırdık. Bu affı yaparken «taşıyanı affetmi
yoruz, bulunduranı affediyoruz» diye mi par
mak kaldırdınız? O gün ne düşünüyorduk? Mu
vakkat madde ile, suç işliyen vatandaşların hep
sini affediyorduk. Sonra ne oldu arkadaşlar? 
Sonra kanun Adliye Vekâletine gitti. Adliye 
Vekâleti, evinde bulundurmayı daha hafif bir 
suçtur diye ikiye bölüyor, istediğimize tatbik 
edelim, istemediğimize etmiyelim diyor. Esasen 
bu kanunun bir tesis mevzuu ile değil, bir tefsir 
mevzuu ile buraya gelmesi ve vâzıı kanunun dü
şüncesini bir tefsir ile belirtmesi icabederdi ama I 
şimdi Dahiliye Encümeni bir tesis ile karşımıza 
çıkıyor. Arkadaşlar, o müddet zarfında Adliye I 
Vekilinin düşüncesini zımnen kabul etmiş olu- I 
yoruz. Gaye bir. Biz bu düşünceyi zımnen kabul I 
etmiş olalım. Fakat bugün realite bu değildir. 
O gün Af Kanunu kabul edilirken, ateşli silâhı I 
taşıyanla evinde bulunduranı ayırmış değildik. I 
Bu kanunun içinde olmıyan bir hususu Dahiliye I 
Encümeni yeni bir tesisle karşımıza getiriyor, I 
Bugün arkadaşlara tekrar hatırlatıyorum; Af 
Kanununa o gün tasvip için parmağını kaldıran
lar içinde bu gibi tefriki düşünenler *varsa on- I 
l an mazur görürüm. Sizlere tekrar rica ederim, I 
yalvarırım; bu teklifle adalet yerine gelecektir, I 
Teklifin kabulünü tekrar rica ederim. I 

REÎS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlarım, iki arkadaşım kanunun le- I 
hinde konuştular. Ben müsaadenizle eleyhin- I 
de konuşmaya devam edeceğim, arkadaşlarımın I 
tasviplerim de görüyorum. (Değil, değil ses- I 
leri) Müsaade ediniz efendim, ben şahsi kana- I 
atimi söylüyorum. Ahmet Beyin de söyledikle- I 
ri gibi. bu kanunun esas gayesi, nılhu mutlak * 

surette belinde silâh taşıyanları, sokakta silâhla 
gezenleri, kanuna karşı suç işliyenleri korumak 
değil; ikametgâhında şu veya bu sebeple ecda
dından kalmış, senelerden beri saklanılmış si
lâhları her hangi bir sebeple ihbar edemiyenlere 
yeni bir fırsat vermek, bir atıfette bulun
maktır. Ceza evlerindeki bu kadar suçluları ne
den affettiniz? Arkadaşım Haindi Sancar Bey: 
«Sadettin Bey maddeleri karıştırdı» diyor. Bu
nun karşıhklık neresinde arkadaşlarım? Büyük 
Millet Meclisi bir kanun tedvin ediyor; silâh 
taşıyanların veya bulunduranların taşıma veya 
bulundurma için. vesika almalarına dair bir ka
nun ısdar ediyor, herkes müracaat ediyor, ve
sikasını alıyor. 

Buna bir misal vereyim. Birçok emniyet men
supları arama-tarama yapıyor, silâh taşınması 
yasak olmasına rağmen her gün gazetelerde oku
duğunuz gibi bu kanun hükümlerine riayet et-
miyeıîlerin yakasına yapışıyor. Yani kanun ef
kârı umumiyecc duyulmuştur, silâh taşımanın 
suç olduğunu herkes biliyor.. Binaenaleyh silâ
hı üzerinde taşıyanın taksiratı aşikârdır, taşı-
mıyanın ise bljtriz taksiratı hiç mevcut değil mi
dir? 

Yüksek Heyetinize bir noktayı hatırlatmak 
isterini. Herkesin kanaatine Ihürmet ederim, 
ama 25 milyon insan biliyor da, bunu yalnız 305 
kişi mi bilmemektedir? Abdullah Bey arkada
şımın encümene teklifi şu idi; evinde silâh bu
lunduranlara daha altı aylık bir mehil veriliyor. 
Tekrar ediyorum, altı aylık müddet içerisinde 
müsaade vesikası alamıyanlar ve evde silâh bu
lunduranlar hakkında tekrar bir mühlet ver
mek suretiyle ihbar müddeti altı ay daha uzatıl
dı. Yoksa bunların affı yoluna gidilmedi. Silâh 
taşıyanlar yakalandılar, 'mahkûm oldular. 

Sizden tekrar rica ve istirham ediyorum, af-
fedeceksek hepsine birden af kanunu çıkaralım. 
Bu suretle kanunun ruhunu zedeliyoruz. 

Son olarak şunu söylüyorum, bu kanunu 
kabul etmek suretiyle üç, beş yüz kişiyi affetti
ğimiz zaman; bu suçtan dolayı cezasını çekmiş 
olan vatandaşlarımız gerçi Büyük Millet Mecli
sine bir şey söylemiyeceklerdir ama, bir gün 
evvel ile bir gün sonra arasındaki . farkı arıya-
caklar, buradaki zihniyetimizi düşüneceklerdir. 

Bu itibarla kanunun reddini teklif ediyorum. 
Bu suretle çok isabetli bir karar almış olacaksı
nız. Kanunların ruhunu zedelemiyelim. Yarın 
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ne olacaktır, arkadaşlar? Şimdi bu affı kabul 
edersek, silâh taşıyanlar yarın yine üçüncü bir 
affı bekliyeceklerdir. Bu yolun açılmamasını 
temin etmek için mezkûr kanun teklifinin reddi 
ile arkadaşlarımla beraber hazırlamış olduğu
muz teklifin kabulünü rica ve istirham ediyo
rum. 

REİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Encümen. 
DAHİLÎYE ENCÜMENİ M. M. ÖMER LÜT-

F l ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Çok muh
terem arkadaşlarım, evvelâ muhterem ve aziz dos
tum Sadettin Yalım'a cevap vermek isterim, is
mimi karıştırdığı için. — 

Muhterem Abdullah Izmen tarafından geti
rilmiş olan kanun teklifi encümende konuşulur
ken bu kanundaki mehlin altı ay temdidi Türk 
Ceza Kanununun 2 nci maddesinin ruhiyle kabili 
teklif olmadığı ve bir de affı şümulü içine aldığı 
ııoktai nazarını kabul ettiğimizden - mazbata mu
harriri bendenizdim - o yolda hazırladık. «Elle
rinde bulundurma» tâbirini Temyiz Ceza Daire
leri heyeti umumiyesinin anladığı mânada anlı-
yarak «zilyedlik» tâbirini kullanmak suretiyle 
metni taşıyanlara da şâmil olduğu mütalâasiyle 
hazırlamıştık. Ye Heyeti Celileden de bu şekilde 
geçmişti. 

Muhterem arkadaşlarım Sadettin Yalım yal
nız taşıyanlara şâmil olduğunu iddia etmekte
dir; imzası vardır. 

Sonra Abdullah Izmen'in tatbikatta yanlış 
birtakım aksaklıklara sebebiyet verdiğinden 
dolayı tekrar getirmiş olduğu kanunda yine 
Dahiliye Encümeninde iş müzakere edilirken -
Dahiliye Encümenine mensup arkadaşlarımın 
hepsi şahittir - aynı şekilde iş için daha evvel 
Abdullah Izmen arkadaşımız getirdiği teklifte 
bunun taşıyanlara da teşmilini istiyordu. Muh
terem arkadaşım Sadettin Yalım ona da imza
sını koydu. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Mazbatada 
imzam yoktur. Kanunun müzakeresinde yoktum. 
Kâtip olarak da Ekrem Anıt imza etmiştir. 

RElS — Evvelki mazbatada imzanız var. 
ÖMER LÛTFl ERZUftUMLUOĞLU (Devam

la) — Bu bajkmıdan arkadaşımız her nedense 
son defa olarak Heyeti Celilenizde, Adliye En
cümeninin mazbatası reddedilip Dahiliye Encü
menine havale edilen bu teklife ait mazbataya 
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«Ben buna vicdanen razı olmuyorum» diyerek 
imzasını koymadı. 

Şimdi Servet Sezgin arkadaşımızın ifade et
tiği bir hususu anlıyamadım. «6123 sayılı Kanun
la bulunduranlar cezalandırılmadı» dediler. Ceza 
Kanununun değişen 264 ncü maddesinin ikin
ci fıkrasını okuyorum muhterem arkadaşlarım : 
« ... ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar 
veya bulunduranlar veya satanlar veya 
satılığa. çıkaranlar veya anlarlar altı 
aydan bir seneye kadar hapis, 200 lira
dan 1 000 liraya kadar para cezası ile ceza
landırılır» diyor. 

Noktai nazar v» hareket noktası yanlış de
ğildir. 6123 sayılı Kanuna göre, Türk Ceza Ka
nununun 459 ncu maddesine ve bu hususa te
mas eden diğer maddelerine göre şehir ve ka
sabalar dâhilinde tabanca taşıma ruhsata tâbi 
kılmıyor, kasaba haricinde ruhsata tâbi kılın
mıyordu. Kasaba haricindekiler ruhsata tâbi 
değildi. Kasaba dâhilinde bulunduranlar ruh
sat almadıkları takdirde cezaya tâbi idi. 

- Bunun kaldırılması zihniyeti ile gerek, 6136 
sayılı Kanunla gerekse 6123 sayılı Kanun ile 
bu fark ortadan kalktı. «Şehir ve kasaba
ların dâhil ve haricinde silâh taşıyanlar ve 
bulunduranlar aynı cezai müeyyide ile ceza
landırılır» dedik. Ortadaki müsavatsızlık kalk
tı. 6123 sayılı Kanunun 1 ve ikinci muvakkat 
maddelerinde «Ellerinde silâh bulunduranlar» 
tâbirinden ne anlaşıldığını Temyiz Mahkeme
si Ceza Heyeti Umumiyesinin Esas 158, Karar 
124 ve itiraz 1953 :127 sayılı Kararından bir
kaç pasaj okuyacağım. (Bu karar az bir ekse
riyetle verilmiştir) vaktinizi alacağımdan do
layı özür dilerim : 

(6136 numaralı Kanunun geçici birinci mad
desi bu kanunun şümulüne giren silâhlarla mer
mileri müsaadesiz ellerinde bulunduranlara aido-
lup taşıyanları hududu dâhilinde almamış bu
lunduğundan tebliğnamenin 1 numaralı ben
dinde yazılı mütalâa bu bakımdan yerinde 
görülmemiştir.) Çünkü mezkûr madde (bu ka
nunun şümulüne giren ateşli silâhlarla mermi
lerini müsaadesiz ellerinde bulunduranlardan 
kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde taşıma veya bulundurma için 
izin vesikası almıyanlar) yolundaki fıkrada 
mevcudolan (ellerinde bulunduranlar) tâbiri 
mutlak olmasına ve sözü geçen kanunun ye-
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dinci maddesinde tasrih edilmiş olduğu tarz
da yalnız mesken veya iş yerlerinde bulundu
ranlardan bahsedilmesine nazaran (ellerinde 
bulunduranlar) tâbirinin ateşli silâh ve mer
milerinden mesken veya iş yerinde bulundu
ranlara •• ve hem de taşıyanlara şümulünü kabul 
etmek ieabeder. Sözü geçen maddede silâh ta
şıyanların mehilden istisna edildiğine delâlet 
edecek hiçbir kayıt yoktur. Bilâkis mehlin 
hitamında taşıma veya bulundurma için izin 
vesikasının alınması mecburiyetinden bahsedil
miş olması da bu mehlin ateşli silâhlan ve mer
milerini mesken veya iş yerinde bulundurmak 
istiyenlerden maada, taşımak isteyenlere de 
şümulünü açık bir surette göstermektedir .Eğer 
kanun vâzıınca, muvakkat birinci madde hük
münün ateşli silâh ve mermilerini yalnız mes
ken veya iş yerinde bulunduranlara mahsus ol
duğu kasdedilmiş olsaydı mezkûr maddede meh
lin hitamında taşıma için izin alınması mecbu
riyetinden bahsolunmazdı.) 

Yine bir yerinde bu 7 ııci maddeden bahse
diyor : (Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
kanun lâyihasının esbabı mucibesinin itiraz 
mevzuunu teşkil eden muvakkat birinci madde
sine ait kısım hakkında hükümetin teklifinde 
aynen (Geçici birinci maddeye göre bu kanu
nun şümulüne giren ateşli silâhlar ile bunlara 
ait mermileri veya bıçakları her ne suretle olur
sa olsun ellerinde bulunduranlar bunları ka
nım yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şehir 
ve kasabalarda 3 ve diğer yerlerde 6 ay içinde 
en yakın zabıta makamına teslim edeceklerdir. 
Bu madde 5435 sayılı Kanunun geçici ikinci 
maddesinde kabul edilen müddet içinde silâh
ları teslim etmiyenler hakkında yeni bir müd
det ve imkân bahşetmektedir, tşte tasarının ge
çici birinci maddesi aynı zamanda bu gibiler 
hakkında yeni bir mühlet Ve müsaadeyi tazam-
nıun etmektedir. Buna göre; ellerinde memnu 
silâh ve sivri uçlu bıçak bulunduranlar; bunla
rı bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
şehir ve kasabalarda 3, sair yerlerde 6 ay için
de en yakın zabıta makamlarına teslim ettik
leri takdirde artık haklarında, bir ceza tatbikatı 
ınevzuubahis olmıyacaktır) denmiş ve bu meh
lin yalnız 5435 sayılı Kanunun ikinci maddesin
de gösterilen memnu silâh bulunduranlara ve
rildiği gösterilmiş ise de; işin B. M. Meclisine 
sevk edilen muvakkat birinci maddesi tamamen 
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değiştirmiş olduğu gibi hükümetin teklifinde 
aynen (Hususi kanunlarına göre taşıma yetkisi
ni haiz olanlara Bakanlar Kurulunca silâh taşı
yabileceklerine karar verilen; Devlet, belediye, 
özel idare ve İktisadi Devlet Teşekkülleri me
mur ve hizmetlilerinden başka kimse silâh ta-
şiyamıyacak ve bunlardan başka kimseye ateş
li silâh satılamıyacaktır) yolundaki mucip se
bep altında tertibedilen 7 ııci madde metni da
hi tamamen değiştirilerek bu maddeye (İçişleri 
Vekâletince tetkik ve tâyin edilecek esaslar da
iresinde vali ve kaymakamlar tarafından veri
lecek izin vesiksını alanlar taşıyabilir veya bu
lundurabilir) fıkrası ilâve edilmek suretiyle 
izinli ateşli silâh taşıma esası kabul edilmiştir. 
Bu 7 nci madde ile kabul edilmiş olan esas kar
şısında; muayyen memurlardan başka hiçbir 
kimseye silâh taşıma için izin verilemiyeeeği 
esasına göre tertip ve hükümetçe tesbit edilen 
muvakkat 1 ııci maddenin esbabı mucibesine is-
tinadedilerek Büyük Millet Meclisince esaslı 
surette tadil edilen muvakkat birinci maddede 
gösterilen metnin yalnız mesken veya iş yerle
rinde silâh bulunduranlara verildiği mânasının 
istihraç edilemiyeceği kanaatindeyiz.) 

Keza bir de Server Bey arkadaşımıza cevap 
olmak üzere, evinde bulunduran mânasının ve
rilmesi hâtıra gelmiş olsaydı - geldi zannediyo
rum - ama 3437 sayılı Tütün Kanununun 74 
ııcü maddesi ve 6 neı, 7 nci maddelerine aykırı 
olan; ellerinde tütün bulunduran bir şahıs, bu 
74 ııcü madde «bulunduran» demiştir diye ka
çak mal taşımak suretiyle mezkûr kanunun şü
mulüne girer fikri asla mütalâa edilemez. 

Muhterem arkadaşım «6136 sayılı Kamına 
mugyairdir» dediler. 6136 sayılı Kanunun 7 ııci 
maddesinde mesken veya iş yerinde bulunan, 
muvakkat 1 nci ve 3 ncü maddede «elinde bu
lunduran» kasdı altında elinde bulunduranla
rın 6 aylık bir müddet içinde taşıma veya bu
lundurma belgesi alması lâzımdır. Birincisi bu
dur. 

İkincisine gelince, 6136 sayılı Kanunu 6768 
sayılı Kanunla temdidettik. Temdit bu 6 aylık 
müddet içindir. Eğer Servet Sezgin arkadaşı
mın mütalâası yerinde, olmuş olsaydı- taşıyan
lara, izilı vesikası verilmemesi iktiza ederdi. Hal
buki bu müddet içinde taşıyanlar da izin vesi
kası almıştır. Kanun vaz'ımın da mutlak mâna
da anladığı budur. 
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Muhterem arkadaşlar; halledilecek mesele 

şudur: 6136 sayılı Kanunun meriyete girmiş ol
duğu 15 .11.1954 tarihinden itibaren 6768 sa
yılı Kanunun meriyete girdiği yani "bundan ye
di ay evveline, Temmuzun 11 ne kadar taşıma
dan mütevellit suç işliyenler varsa bunları af
fediyoruz, diyoruz. Tatbikata bir veçhe vermek 
gayesine matuf olarak tesis şeklinde huzuruâli-
nize çıkmış bulunuyoruz ve altı ay evveline ka
dar işlenen suçları affediyoruz. Bunda Servet 
Sezgin arkadaşımız ne mahzur görüyor? 1954 
senesinin ikinci ayından 1956 Temmuzuna ka
dar taşımadan mütevellit - yani tatbikatta kanu
nun yanlış anlaşılmasından mütevellit - işlenilen 
suçlann affında ne mahzur görüyorlar! 

Esbabı mucibede belirttiğimiz gibi gerek hu-
kıiM bakımdan, gerekse tatbikat bakımından ye
rinde bir tekliftir. Sadettin Yalım arkadaşını, 
«Bugün birçok vatandaş cezasına çekmiştir», 
buyurdular. Buna muhterem Hamdi Sancar ar-
kadışım gayet yerinde cevap verdi. Bu bakım
dan da hiçbir mahzuru yoktur. Teklifimizin ka
bulünü istirham ediyorum. 

REİS — Her ne kadar kifayet takriri mev
cut ise de, son olarak encümen konuştuğu ve 
son söz de mebusun olduğuna göre, sıra itiba
riyle söz, Servet Sezgin Beyin* 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, sabrınızı suiistimal etmeden kı
saca maruzatta bulunacağım. Bu mevzuun esa
sı ve ruhu, bilhassa; 6136 sayılı Kanunun ve 
ondan 15 gün evvel meriyete giren Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerini tadil eden 6123 
sayılı Kanunun - daha evvel bulundurma suç 
değilken - bulundurmayı suç sayarak yeni bir 
suç ihdas etmeleridir. 6123 sayılı Kanun 264 ncü 
madde ile sadece ateşli silâhları bulunduranları 
ele almış, bıçaklan bulunduranlar değil. Benim 
temas etmek istediğim husus bu idi, sözcü arka
daşım anlıyamamışlardır, tavzih edeyim. 

6123 sayılı Kanun, Türk Ceza Kanununun 
264 ncü maddesi ile, evvelkinin aksine, bu se
fer ateşli silâhları bulunduranları cezalandır
maya başladı, bıçakları değil. Türk Ceza Ka
nununun 549 ncu maddesi bıçaklara taallûk 
eder. Bıçak bulundurmak 6123 sayılı Kanunla 
eezalandınlmış değildir. 6123 sayılı Kanunla 
6136 sayılı Kanun arasında on, on beş gün gibi 
çok kısa bir zaman farkı vardır, hattâ yan ya-
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na çıkmış kanunlardır. 6136 sayılı Kanun, ev
velki sistemden ayrılmış, ,yeni bir suç ihdas et
miştir. Kasabalar dışında ateşli silâh taşımak 
suçtur, - bıçak değil -, ama bulundurmak hiçbir 
zaman 6136 sayılı Kanuna kadar suç değildi. 
şimdi bulundurmada suç. teşkil edince; herkesin 
evinde vardır, akrabasında, sandığında vardır. 
Ecdat yadigârı olarak bulundurmaktadır. 0136 
sayılı Kanun bulunduranlar için; isterse, kanuni 
şartları haiz ise ki, bunların maddeleri ayrı ayrı 
yazılıdır. Sizleri yormak istemiyorum. Şartları 
haiz ise taşıma veya bulundurma vesikası, verilir. 
Bu vesikanın alınması için şahıslar müraeaatte 
bulunacak, zabıtaya gidecek, vesikanın verilmesi 
için sabıka kaydı tetkik edilecek. Halbuki vatan
daş seyahattedir, veyahut seyahate çıkacaktır; 
evinde bulundurduğu silâhı zabıtaya teslim ede
cektir, bütün bu işler uzun zamana riiütevek-
kıftır. Vâzıı kanun, bu işler için, kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren altı aylık bir müd
det vermiştir. Bu hususta kanunun muvakkat bi
rinci maddesinde, «ateşli silâhları bulundurmak, 
ve taşımak için altı ay zarfında vesika alsın», di
yor. 

Muvakkat ikinci madde ise bıçaklara aittir. 
Fakat burada taşımadan bahsetmiyor, sadece bu
lunduran için, gelsin altı ay zarfında vesika al
sın diyor. Neticeten 6136 sayılı Kanun yeni bir 
suç ihdas ediyor ve «-bulunduranları cezalandırı
yorum», diyor. Bulundurulan bu silâhlar ateşli 
silâh ve bıçak ise bir ve ikinci maddeleri alti ay
lık bir müddet vermiştir. Mesele budur. 

Mesele böyle olunca, bu altı aylık müddetin 
temdidi için Abdullah İznıen arkadaşımız bir 
kanun teklifinde bulunuyor ve ecdat yadigârı 
bu gibi silâhlar için vatandaşlar zamanında ruh
sat alamamışlardır, bir müddet'daha verin diyor. 
Bu kanun teklifindeki altı aylık müddeti bu 
bakımdan encümenimiz kısa gördü, Yüksek He
yetiniz de bunu tasvibetti ve altı ay daha uza
tıldı. Dahiliye Encümeni de bunu kabul etmişti. 
Yalnız, madem ki bulunduranlar için altı aylık 
bir müddet daha veriliyor, aradaki müddet zar
fında işlenen suçları da affedelim, denildi, ko-, 
misyonumuz da bunu kabul etti. Abdullah tzmen 
arkadaşijmızın mazbatası buradadır ve gayet va
zıhtır. Mazbatada diyorlar ki : «Bu realiteler 
karşısında kanuna muvakkat bir madde ilâve
siyle 6136 sayılı Kanunun geçici birinci ve ikinci 
maddelerinde vazıh izin ve vesikaları zamanında 
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alamıyanlarla, zabıta -makamlarına teslim etmi-
yenler ve bu sebeple ellerinde vesikasız ateşli silâh
larla mermilerini ve mezkûr kanunla menedilmiş 
bıçak ve benzerlerini bulunduranlar, istihdaf 
edilen maksadın tamamen husule gelebilmesi 
için teklifteki iki ay yerine Dahiliye Encümeni
nin kabule uygun olan altı aylık yeni bir mehil 
verilmesi uygun görülmüştür. Bu yeni altı ay
lık müddetin kabulü Türk Ceza Kanununun 
ikinci maddesine hâkim olan ruh ve prensipler 
muvacehesinde 6136 sayılı Kanunun meriyete 
girmesiyle başlıyan müddetten sonra şimdiye 
kadar 6136 sayılı Kanunun geçici bir ve ikinci 
maddelerine muhalif hareketlerde bulunanların 
umumi olarak aflarımn yerinde olacağı mütalâa 
edilmiş, Dahiliye Encümeninin bu husustaki mü
talâasına iştirak edilmiştir.» 

«Ellerinde bulunduranlar demektedir» El
lerinde bulunduranların affı düşünülmemiştir. 

Mazbata bu maksatla tanzim edilmiş, hiçbir 
suretle taşıma hedef tutulmamıştı. 6768 sayılı 
Kanunun taşıma ile alâkası yoktur. Böyle olun
ca taşıma suçunun affı düşünülmez. 

Vâzıı kanun taşımayı suç telâkki etmiş, af-
fetmemiş ve mehil verilmemiştir. Şimdi durup 
dururken taşıyanların affı cihetine gidilecektir. 

Bu itibarla muarızım. Mamafih karar Yük
sek Heyetinizindir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Şahsıma 
ait bir husus için söz istiyorum. 

REÎS — Nizamnameyi şahsan ihlâl etmek 
yetkisine sahip değilim. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Usul hak
kında. 

EElS — Ben şahsan nizamnameyi ihlâl et
mek yetkisini haiz değilim. Şahsınıza sataşıldığı 
kanaatinde değilim. Bunda ısrar ediyor musu
nuz ? 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Niçin söz 
vermiyorsunuz, Reis Bey? 

REÎS — Çok istirham ediyorum; müzakere
yi ihlâl etmeyiniz. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Zabıtlar 
meydanda. 

REÎS — Sıramdan evvel bana söz verin, di
yorsunuz. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Öyle de
ğil. İkinci 56 ya ek olan mazbatada imzam ol
duğunu söylediler. Bunun için söz istiyorum. 
Döndünüz, dediler^ Ben dönek değilim, 
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RElS — Size sataşıldığı kanaatinde misiniz? 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Evet. 
RElS — Riyaset bu kanaatte değil. 
SADDETTlN YALIM (Kocaeli) — Kendimi 

savunmak için söz istiyorum. 
RElS — Sadettin Yalım, şahsına sataşıldı

ğından dolayı söz istemektedir. Bu arkadaşımı
zın konuşmasını kabul edenler lütfen işaret ver
sinler.;. Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu kadar bizi işgal ettiniz. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — işgal et

medim, bana hakaret edildi. 
REİS — Heyeti Celile bu kanaatte olmadığı

nı reyi ile izhar etti. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sözünü ge

ri aldırmadınız, bana da söz vermediniz. 
RElS — Kifayet takrirleri var, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki kanun 

teklifinin tümü üzerindeki müzakereler kâfidir. 
Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgad 
Talât Alpay 

Yüksek Reisliğe 
Müzakeresi yapılan ateşli silâhlara ait ka

nun, vuzuh kazanmıştır. Müzakerenin kifayeti
ni arz ve teklif e'derim. 

Tunceli 
Bahri Turgut 

REÎS — Kifayet takrirlerini reylerinize arz 
ediyorum. Tasvip buyuranlar lütfen işaret ver
sinler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir teklif var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle Dahiliye En

cümeni mazbatasının reddini arz ve teklif ede
riz. 

Aydın 
Cevat Ülkü 

Kocaeli 
Sadettin Yalım 

REÎS — Mazbatanın reddi teklifini kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir nazara alınmamış
tır, efendim. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın müstaceliyetle görüşülmesi maz
batada teklif edilmektedir. Bu hususu reyinize 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen muvak

kat 5 nci maddenin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanuna 6768 sa
yılı Kanunla eklenen muvakkat 5 nci madde 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muvakkat madde 5. — 6136 sayılı Kanunun 
muvakkat 1 ve 2 nci maddeleriyle tâyin edilmiş 
olan 6 aylık müddetin hitam bulduğu 15 . II . 
1954 tarihi ile 6768 sayılı Kanunun meriyete gir
miş olduğu 11 . VII . 1956 tarihi arasında ateşli 
silâhlarla bunlara ait mermileri ve kanunen 
memnu bıçak ve benzerlerini bulunduranlarla 
taşıyanla? hakkında takibat yapılamaz. Hük-
molunan cezalar icra ve infaz edilmez ve kanuni 
neticeleri kalkar. 

REÎS — Madde hakkında söz, Cevat Ülkü'-
nündür. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar; muvakkat beşinci madde, hiç şüp
he yok ki, çıkarılmış olan Ateşli silâhlar ve 
bıçaklar kanunları mehillerine ve bâzı forma
litelere riayet etmiyenlerin bu müddet içinde iş
lemiş oldukları bu suçlarının affına mütedair 
hükümleri ihtiva etmektedir. Ancak, umumi bir 
af havası taşıyan bu madde içinde farzımuhal 
evvelce sırf (bulundurma) ya mütedair müsaa
de ve vesika almış olanların, (taşımak) sure
tiyle işlemiş oldukları suçlarla, Türk Ceza Ka
nununun evvelce esasen müesses bir .suçu ve 
müeyyideyi havi olan 549 ncu maddesine göre 
işlenmiş suçlar„da bu şekliyle bu maddenin şü
mulüne alınmaktadır. Bu şekliyle biz bunu hiç
bir zaman Umumi Af Kanunu mahiyetinde te
lâkki edemeyiz. Onun için evvelce çıkarılmış 
bulunan 6136 ve 6768 sayılı kanunlar arasın
daki mehilden istifade ederek vesika almak 
için müracaat etmiyenlere inhisar ettirmek 
hususunda buraya bir fıkranın eklenmesinin 
zaruri olduğu kanaatindeyim. Bunun için mu
vakkat maddeye bir fıkra eklenmesi hususun
da bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü rica 
ederim. 

REÎS — Buyurun Servet Sezgin. f.. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlarım, Heyeti Umumiyenin tasvip 
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buyurduğu kanun teklifinin heyeti umumiyesi 
bundan sonra bizce de şayanı hürmet bulun
maktadır. 

Şimdi, muvakkat maddenin yazılış tarzı ve 
tarihleri itibariyle şöyle bir vaziyet husule ge
liyor : «6136 sayılı Kanunun muvakkat 1 ve 2 
nci maddeleriyle tâyin edilmiş olan 6 aylık 
müddetin hitam bulduğu 15 . I I . 1954 tarihi 
ile 6768 sayılı Kanunun meriyete girmiş oldu
ğu 1 1 . V I I . 1956 tarihi arasında..» diyor. Biraz 
evvel sözcünün de kabul ettiği gibi, Temyiz 
Mahkemesi Ceza Heyeti Umumiyesi 6136 sayılı 
Kanunun meriyete girdiği 15 Ağustos 1953 ta
rihinden itibaren silâh taşıyanları cezalandır
maktadır. Tatbikat bu merkezdedir. Muvak-
kat madde bu şekliyle kabul edilirse 15 Ağus
tos 1953 tarihinden 15.11.1954 tarihine kadar 
silâh taşımış olanlar affedilmiş olmıyaeak; yal
nız 15 . I I . 1954 ten 6768 sayılı Kanunun mer
iyete girdiği tarih olan 11 . VII . 1956 tarihin
den bugüne... Bu takdirde 11 . V I I I . 1953 ta
rihinden sonra silâh taşıyanların günahı ne? Bir 
af yaptığımıza göre tamamına şâmil bir af yap
maktan başka çare yoktur. Bendenizce muvakkat 
1 ve 2 nci maddelerce tâyin edilmiş olan tarihler 
yerine (6136 sayılı Kanunun meriyete girdikten 
sonra) diye, değiştirilirse çok daha iyi olur. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Bir takrir 
var arz ediyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat 5 nci maddenin «bulunduranlarla» 

kelimesinden sonra: 
(Türk Ceza Kanununun 549 ncu maddesi şü

mulüne giren suçlar hariç) taşıyanlar ibaresinin 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Cevat Ülkü 

REİS — Bu hususta encümenin bir mütalâa
sı var mı? 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ M. MUHARRİRİ 
ÖMER LÛTFl ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) 
— Efendim, muvakkat madde ile vesika almıyan-
ları affa tâbi tutuyor, vesika alanları affa tâbi 

i tutmuyor. Zaten kanunen vesika alanlar cezaya 
tâbi değil ki. 

Muhterem arkadaşlar, tabancam var, vesika 
almışım. Bu zaten kanunun şümulü haricinde
dir. Vesika almıyanlar kanunun şümulüne giri-
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yor. Cevat Ülkü arkadaşımızın şüphesi nereden 
geliyor? Anlayamadım. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Şehir ve kasaba 
dâhilinde olanlara raeidir. 

ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — Efendim, zaten 6136 sayılı Kanunla 
şehir ve kasabalar, köylerle tamamen birleştiril
miştir. Bu ikilik de ortadan kalkmıştır. 

REİS — Ömer Bey, karşılıklı değil de; en
cümen olarak mütalâanızı izah eder şekilde ko
nuşunuz, tadil teklifine iltihak ediyor musunuz? 
Etmiyorsanız, sebebi nedir! -

ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — 6136 sayılı Kanun gerek bundan ev
velki mazbatamızla, gerekse bugünkü mazbata* 

.mızla arz ve izah ettiğimiz veçhile, şehir ve ka
saba içindekilerle haricindekiler arasındaki far
kı ortadan kaldırılmış olduğundan dolayı yalnız 
vesika almadan 6136 sayılı Kanunun intikali 
müddetinin bittiği tarih olan 15 . II . 1954 tari
hi ile 6768 sayılı Kanunun meriyet tarihi olan 
11 . VII . 1956 tarihi arasında vesikasız bulun
duranlar affın şümulü içindedir. 

Yani vesikasız bu nevi eslihayı taşıyanlar da 
bu affın şümulüne alınmaktadır. 

Vesikalılar zaten bunun şümulüne girmez. 
Çünkü ceza müeyyidesiyle alâkası yoktur. Bu iti
barla Cevat Beyin şüphesini yerinde görmüyo
rum. 

REİS — Tahir Taşer. 
TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım, 6136 sayılı Kanun Türk Ceza Ka
nununun 264 ve 549 ncu maddelerinin sarahaten 
değilse 'Mle zımnen ilga ettiğine göre Cevat Ül-
«kü arkadaşımızın T. C. Kanununun 549 ncu 
maddenin esas tutulması hakkındaki teklifi ıbu 
bakımdan yersliz olsa gerektir. Bu bir. 

ikinci meseleye gelince : 6768 sayılı Kanun 
yeni bir altı aylık mehil vermiştir, hallbulki bu 
teklif ikabul edildiği talkddrde 6768 sayılı Kanu
nun verdiği mehle mütenazır bir mehil verilmi-
yecektir^ Ibu bir mahzurdur. 6136 sayılı Kânu
nun tatbikinden 6768 sayılı Kanunun tatbikine 
kadar geçen altı aylık müdet affedilecek, 6768 
sayılı Kanunun meriyeti tarihinden itibaren ge
çecek altı aylık müddet !bu affın şümulü hari
cinde kalacaktır, ;bu esaslı bir mahzurdur. Gerçi 
bendeniz Dahiliye Encümeni âzası bulunuyor-
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sanı da maddenin tedvini sırasında bu noksan
lığın -farkına yanmamışım, 6768 sayılı Kanunun 
meriyeti tarihinden Mbaren altı aylık müddet 
zarfında işlenmiş olan suçların da bu kanunun 
şümulüne girmesi lâzımdır. Aksi taikdirde kanu
nun maksat ve gayesine uygun bir şekilde hare
ket edilmiyecektir. Muhterem encümenden bu 
teklifime iştirak edip etmîyeceklerim soruyo
rum. v 

REİS — Yazılı 'teklif olması lâzımdır, Cevat 
Ülkü'nün yazılı teklifini tekrar okuyoruz. 

(Aydın Meşbusu Cevat Ülkü'nün takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Encümen 'bu teklife iltihak etme-
mefktedir. Teklifi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

SERVET ıBEZGÎN OÇanalMkale) — Bir da
kika Reis Ibey, bir teklifimiz var. 

REİS — Teklifi okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat 5 nei maddenin, 6136 sayılı Ka

nunun meriyete girdiği tarihten, 6768 sayılı 
Kanunun intikal müddetinin hitam tarihi olan 
11.1.1957 tarihleri arasında, şeklinde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Çanakkale Mebusu 
S. Sezgin 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ÖMER LÛTFI ERZURUMLUOĞJJU 
(Yozgad) — Encümen filhal iltihak ediyor. 

REİS — Encümen filhal iştirak etmektedir. 
Tadil teklifini reylerinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Tadil teklifi kabul 
ediljûiş ve filhal nazara alınmıştır. 

ÖMER LÜTFI ERZURUMLUOĞLU (Yoz
gad) — Muvakkat beşinci madde aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 6136 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği tarih ile 6768 sayılı Kanunun 
altı aylık intibak müddetinin hitamı olan 
11.1.1957 tarihi arasında ateşli silâhlarla bun
lara ait.... 

RElS — Yanlış olmasın, kanun çıkarıyoruz.. 
Yazılı olarak maddeyi lütfederseniz.. 

Heyeti Celilenin nazara aldığı teklif ile bir
likti1, maddeyi encümene-iade ediyoruz, efendim. 

teirinci müzakeresi yapılacak maddelerden 
birinci maddeye geçiyoruz, efendim. 
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8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilt> 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
imzalanan «Müdafaa maksatları için, ihtira be 
ratı haklarının ve teknik malûmatın mübade
lesinin kolaylaştırılmasına dair Anlaşma» nın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Millî Müdafaa: encümenleri mazbataları (î/557) 
(i) 

REİS — Heyeti .umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen, yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala
nan «Müdafaa maksatları için ihtira beratı hak
larının ve teknik malûmatın mübadelesinin ko

laylaştırılmasına dair Anlaşma» nın tasdiki 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 18 Mayıs 1956 tarihinde Hü
kümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında Ankara'da imzalanan ilişik 
«Müdafaa maksatları için ihtira beratı hakları
nın ve teknik malûmatın mübadelesinin kolay-
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lastınlmasına dair Anlaşma» kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — l nei maddede yazılı Anlaş
manın tatbiki için gerekli tedbirleri tesbit ve it
tihaza icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.., Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri talihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -~- Bu kanunun hükümlerini ic
raya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.-

,-Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. ' 

Suallere geçiyoruz, efendim. 

SUALLER VE CEVAPLAR 
A — SİFAHt SUALLER 

1. —- Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Nu
saybin ovasının sulanması için yapılacak tesisata 
dair Dahiliye, Maliye ve Nafıa vekillerinden 
şifahi suali (6/314) 

' REİS — Arslan Bora arkadaşımız burada
lar mı? (Burada, sesleri) Alâkalı vekiller burada 
bulunmadıkları için gelecek İnikada talik edil
miştir. 

:i. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki son ta
dilleri kaldıran kanun lâyihasının ne sebeple 
geri alındığına dair Başvekilden şifahi suali 
(6/312) 

REİS — Sual sahibi Yusuf Azizoğlu arkada
şımız buradalar mı? (Burada, sesleri) Başvekil 
bulunmadığı için gelecek İnikada bırakılmıştır. 

(1) 118 sayılı matbua zaptın sanandadır. 

3. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Ame
rika'dan geniş ölçüde ekonomik kredi saklanıla
cağı hakkındaki söylentiye dair Hariciye Veki
linden şifahi suali (6/327) 

REÎS — Hikmet Bayur arkadaşımız burada
lar mı? (Yok, sesleri) Sual sahibi arkadaşımız bu
rada bulunmadıkları için gelecek İnikada bıra
kılmıştır. 

4. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlıı'nun, Muş 
vilâyeti dahilindeki nehir ve ırmaklar üzerinde 
köprüler inşa edilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Nafıa Vekilinden şifahi suali 
(6/328) 

REİS — Şemsi Ağaoğlu arkadaşımız burada
lar mı? (Yok, sesleri) Sual sahibi arkadaşımız bu
rada bulunmadıkları için gelecek İnikada bıra
kılmıştır. 

Ateşli silâhlar hakkındaki muvakkat beşinci 
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maddenin muaddel şekli encümenden gelmiştir 
onu okutuyorum: 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanuna 6768 sa
yılı Kanunla eklenen muvakkat 5 nci madde aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Muvakkat madde 5. — 6136 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği tarih ile 6768 sayılı Kanunun 6 
aylık intikal müddetinin hitamı olan 11 . I . 1957 
tarihi arasında ateşli silâhlarla bunlara ait mer
mileri ve kanunen memnu bıçak ve benzerlerini 
bulunduranlarla taşıyanlar hakkında takibat ya
pılamaz. Hükmolunan cezalar, icra ve infaz edil
mez ve kanuni neticeleri ortadan kalkar. 

REİS — Maddenin muaddel şeklini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.... Etıniyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri târihinden 
itibaren nıcr'idir. 

REİS — Madde hakkında söz ist iyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reye koyuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir defa müzakereye, tâbi işler arasındaki 
6 neı maddeden görüşmelere devam ediyoruz. 

9. — Diyarbakır jMebusu Mustafa Ekinci'nin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adli
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/427) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

(Mazbata okundu) 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10. — Balıkesir Mebusu Enver Güreli'nin, 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en-

(1) 107 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/437) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

(Mazbata okundu) 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen?.. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Söz is

tiyorum. 
REİS — Buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muhte

rem arkadaşlar, mazbatanın mütalâasından da 
istinbat buyurulacağı gibi, Adliye Vekâleti ve 
cumhuriyet müddeiumumiliği bir milletvekili 
hakkında takibat yapmakta ve bu milletvekili
nin masuniyetinin kaldırılmasını istemektedir. 
Gerçi komisyon Anayasa ve İçtüzük hüküm
lerine göre bunun Devre sonuna bırakılmasına 
karar vermiştir. Fakat haddizatında bu vaka 
hazindir hem de gariptir. 

Şimdi mazbatada okuduğumuza göre, niçin 
Enver Güreli hakkında cumhuriyet müddeiumu
miliği takibat yapıyor? Niçin, Başvekâlet ve 
Adliye Vekâleti bu arkadaşımızın masuniyetinin 
kaldırılması için bu raporu Büyük Millet Mec
lisine sunuyor? 

Bir milletvekili kendi partisinin lokalinde 
kendi partilileriyle birlikte konuşmuştur ko
nuşmasında da bir tahrik yoktur. Hükümetin 
şahsiyeti mâneviyesini de tahkir yoktur. Bütün 
vaka, bir partinin kendi lokalinde bir milletve
kilinin yalnız kenli arkadaşlariyle konuşması
dır. 

Muhterem arkadaşlar, 'hangi demokratik 
memlekette bir milletvekilinin kendi partisi
nin, kendi seçmenleriyle tamamen kanun çer
çevesi işerisinde ve nezih bir şekilde konuştu
ğundan dolayı yahut toir milletvekilinin Ibir 
kahvehanede 5 - 10 vatandaşla konuştuğundan 
dolayı masuniyeti fteşriiyesi ref'edilmek isten
mektedir. Ve fbu gibi raporların münakaşa edil
mesine gerek bütün parlâmentoların tarihinde 
gerekse bugünkü halde hangi medeni demokra
tik memlekette rastgelinmektedir ? Böyle bir 
vaziyette çeşitli partilerin siyasi faaliyette bu
lunmaları, milletvekillerinin vatandaşlarla has
bıhal etmeleri nasıl mümkün olur? Böyle bir 

(1) 108 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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memlekette çok partili bir hayat, mevcuttur de- i 
meye insanın vicdanı ve dili nasıl kail- olur? I 

İşte arkadaşlar, 'alelacele buradan çıkmış 
olan Toplantı Kanunu, milletin esas hakların- ı 
dan olan toplantı ve söz hürriyetimi ve millet- ı 
vekillerinin kendi ^seçmenleriyle, kendi partili-
leriyle kendi lokallerindefci konuşmaları men- | 
edecek (bir hal iktisabetmiştir, işte bu rapor bu | 
halin hazin tarafını nazarı âlilerinde teeessüm 
ettirmektedir. Onun için yeni seçimlere girme
den evvel, (hattâ Büyük Meçisin yaz tatiline 
girmeden evvel tekrar fau Toplantı Kanunu üze
rinde durması ve milletimizin hürriyetini ve 
milletimizin demokratik milletler önünde itiba
rını korumak için bâzı kısımlarının tahdidini 
Heyeti Celileniz kaibul etsenSz bile bu hürriyet
leri teminat altına almak zarureti açıklığı ile 
ortaya çıkmış (bulunmaktadır. (Sağdan, bravo 
sesleri) 

REÎS — Mazbatayı reylerinize arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

11. — Burdur Bîebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli ı 
Mebusu Turan Güneş ve Tokad Mebusu Hasan \ 
Kangal'ın, teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına \ 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen mazbatası (3/438) (1) 

ERÎS —. Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbata (hakkında söz iıstiyen.. Bu

yurun, Turan Güneş Bey. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, şahsımı da ilgilendiren bu mazba
ta dolayısiyle söz -almak, hakikaten bir millet
vekili için aslında girandır. Ancak, Yüksek I 
Meclis âzalarının sahibolduğu teminatların 
rencide edilmesine, ortadan kaldırılmasına ma
tuf hareket. olduğu için bu mevzuu ve bu hâ
diseyi yüksek huzurunuzda tafsil etmeyi, tah
lil etmeyi Büyük Millet Meclisinin bir âzası 
olarak, zaruri gördüm. 

Yüksek huzurunuzda tetkik mevzuu olan 
bu, Çengelköy,kahvesinde toplantı yapmak hâ
disesini müsaadenizle arz edeyim. Mensubu 
bulunduğum Hürriyet 'Partisinin Çengelköy'-

(1) 109 sayılı matbua zaptın sonunda. 
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ünde bir ocak kurması münasebetiyle, millet
vekili arkadaşlarımdan Burdur Mebusu Fethi 
Çelikbaş, Tokad Mebusu Hasan Kangal ve is
tanbul Vilâyet idare Heyeti mensubu ve Be
şiktaş Kaza idare Heyeti mensubu bâzı arka
daşlarla Çengelköy'ünde henüz kurulmuş olan 
ocak idare heyetini tebrik ve kendileriyle ta
nışmak ve bu vesile ile Çengelköy'ündeki va
tandaşların dertleri varsa, bir milletvekili ola
rak bunları dinlemek için Çengelköy 'üne git
tik. Çengelköy'ünde Çmaraltı kahvesinde bu 
arkadaşlarla, bizden daha evvel oraya gitmiş 
olan, Hürriyet Partisi Çengelköy Ocak Müte
şebbis İdare Heyeti ve kendile^yle bizleri ta
nıştırmak vazifesini üzerine almış olan istan
bul Hürriyet Partisi azaları bizden daha evvel 
oraya gelmiş bulunuyorlardı. Bunlar 10 kişi 
kadar idiler. Bir müddet sonra Burdur Meb
usu Fethi Çelikbaş, Tokad Mebusu Hasan 
Kangal ve bendeniz bir taksi ile bu arkadaş
ları bulmaya gittik. Bu kahvede oturduk. Bir
az'sonra yanımıza, Çengelköy'üne uzak olmı-
yan bir köyden birkaç köylü vatandaş geldi ve 
köylerinin mektebe ihtiyacı olduğunu söyledi 
ve yoldan, sudan, mektepten bahsedildi. Yine 

, bu arada balık müstahsili bulunan bâzı şahıs • 
lar son Millî Korunma Kanununun balıkçıları 
zarardide ettiğinden bahsettiler. Bu sırada, 
Üsküdar'dan geldiğini sonra öğrendiğimiz bir 
başkomiser yanında iki polisle beraber bir jeep 
içinde bizim bulunduğumuz yere kadar geldi
ler ve dediler ki ; siz burada toplantı yapıyor
sunuz; bu, Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hak
kındaki Kanuna aykırıdır, dağdınız, ileride ev
rakın tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, biz 
kendisine, toplantı yapmadığımızı, sadece va
tandaşlarla konuştuğumuzu, bunun ise; bizim 
Anayasamızın milletvekillerine vermiş olduğu 
salâhiyetler bir tarafa, vazifelerimiz arasında 
bulunduğunu hatırlattık. Başkomiser yine, bu
nun kanunsuz olduğunda ısrar etti. Fethi Çe
likbaş arkadaşımız da, eğer kanunsuz bir top
lantı yapıldığına kaani ise bir zabıt tutması 
lâzımgeldiğini kendisine ihtar etti ve tutula
cak bu zaptı imzalamaya hazır olduğunu da 
beyan etti. Başkomiser, kendisinin karakola ka
dar gelmesini ve zaptı orada tutup imzalıyaca-
ğmı söyledi. 

Fethi Çelikbaş, kendisinin bir milletvekili ol
duğunu, karakola gelemiyeeeğini, ama tanzim 
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edilecek zaptı imzalamaya hazır okluğunu tek- ı 
rai* etti. 

Başkomiser; size gösteririm dedi, zaptı tut- I 
mak için gitti ve bir daha gelmedi. Aradan ya
rım saat, kırk dakika geçti, kalktık karakola 
gittik. Fethi Çelikbaş, getirin tutulan zaptı imza 
edeyim, dedi. 

Orada bulunan polis arkadaşlar, hâşa efen
dim, ne zaptı, böyle bir şey yok dediler. Baş-
komiser nerede dedi, geldiği yere döndü, Üskü
dar'a gitti, dediler. 

Hâdise, bir milletvekilinin salâhiyet ve vazi
felerine, âmme hizmeti gördüğü bir sırada, vâki 
bir müdahale olması bakımından mühimdir. 

Aradan bir iki ay geçtikten sonra bir zaptın 
tutulduğunu, şahitlerin dinlendiğini, hakkımız
da teşriî masuniyetimizin kaldırılması için bir 
fazleke yazıldığını ve Başvekâlet, Yüksek 
Meclise geldiğini öğrendik. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten Yüksek 
Meclisinizin salâhiyetlerini, kime karşı olursa 
olsun, koruması mevzuunda göstermesi lâzım-
gelen titizliğin bir an evvel meydana çıkması 
için bu titizliğin bir an evvel nazarı dikkate 
alınması için arz ediyorum: 

Hâdisenin teferruatı, benim bildiğim kadar, 
orada bulunduğuma göre eğer yalan söylemiyor-
sam böyle olmak lâzımgelir ve böyledir. Bakınız 
arkadaşlarım, evvelâ savcılığın yazmış olduğu 
fezlekeye bir göz atalım ve Yüksek Meclis âza
larının ne derece hırpalandığının, ne derecede 
gayrikanuni vasıta ve yollarla tehdit altında 
bulundurulduğunun bir misalini görünüz. Fez
leke şöyle diyor; savcılığın ilk tahkikatın açıl
ması hakkında müsaade istemek için Büyük Mil
let Meclisine gönderdiği fezlekede §öylc deniyor; 
işte bir gün evvel, gazetelerde Hürriyet Partisi
nin Çengelköyü Ocağının anılacağı yazılmış ye 
gazteciler de bizim bu konuşmamızda hazır bu
lunmuşlar; tabiatiyle gazetelerde tafsil âtiyle 
ertesi gün çıktı, ayrıca müddeiumumiliğe tu-
tutulmuş zabıtla beraber bu gazeteler de verilmiş, 
tevdi edilmiş. Bakınız müddeiumumilik bâzı de-

Jilleri yok addetmek için ne gibi sebepler ileri 
sürüyor.- Müddeiumumilik bir milletvekilinin 
katiyen bahsi geçmediği halde hakkında âmme 
dâvası açılması talebinde bulunuyor. 

Fezleke şöyle diyor : «Hürriyet, Dünya, Mil
liyet, Tercüman gazetelerinin 2 . IX . 1956 ta
rihli evraka merbut kupürlerinde mezkûr ga- ! 
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zeto muhabirlerinin hâdise hakkında yazıları 
birbirini- tutmamakla beraber, münderecatiyle 
amel olunması iktiza eden zabıt varakası ve şa
hitlerin şahadetiyle kısmi bir mübayenet arz et
mektedir.» (Bu gazetelerde çıkan haberler haki-
kata uymuyor) diyor. Bu olabilir, ne derece haki-
kata uygun olup olmadığını şimdi arz edeceğim, 
edendim. «Mevcut şahadet ve zabıt varakaları
na göre Fethi Çelikbaş'm 6761 sayılı Kanuna 
muhalif olarak mebus arkadaşlariyle toplantı 
yaptığı ve ayrıca polis komiserini vazifesi sıra
sında tehdidettiği ve Hasan Kangal ve Turan 
Güneş'in kanunsuz toplantı yapmak suçuna işti
rak ettikleri anlaşılmaktadır. 

Tahkikata mesnet ittihaz edilen şahadet ve 
zabıt varakasına itibar etmek iktiza eder. Çün
kü zabıt varakasını şehadet teyideylemektedir.» 
Hakikaten teyidediyor mu etmiyor mu, bunu 
biraz sonra tetkik edeceğiz arkadaşlar. 

«Gazete kupürlerindeki havadisler yukarda 
arz edildiği üzere birbirini tutmamakta, vâki hâ
disede sarf olunan bir kısım sözleri, noksan ve 
yanlış aksettirmektedir. Gazete havadisleri bu 
itibarla muallel ve müşevveştir.» 

Şimdi arkadaşlar, evvelâ tutulan zabıt vara
kasını, şahitleri ve yapılan muameleyi gözden 
geçirelim : 

Dosyada mevcut şahitler şunlardır : 
I). P. Başkanı Emekli Albay Nasuhi.. 
Kahveci Mahmut Gökkaya. 
Rurhanettin Ergüverciıı 
ve Mustafa Güreş'ten ibarettir. Evvelâ şunu 

arz edeyim ki, bu zabıt varakası mahallinde tu
tulmamıştır ve 50 - 60 kişiden ibaret olduğu id
dia edilen kalabalıktan her hangi bir kimsenin 
hüviyetini polis, şahit sıfatiyle tesbit etmemiş
tir. Belki 3 gün sonra, belki 5 gün sonra polisin 
Üsküdar Emniyet Amirliğinde kendisinin uygun 
gördüğü şahıslardan almış olduğu şahadetlerin 
ifadeleridir. Bunlar polisin tutmuş olduğu zap
tı teyideder mahiyette midir? Müsaade ederse
niz polisin tutmuş olduğu zabıttan başlıyalım : 
«Fethi Çelikbnş'ın etrafında halkavari toplanan 
kimselere hitabederek, merak saikasiyle topla
nan bu vatandaş topluluğundan her hangi bir 
dilek ve arzu izhar edilmeden, sadece kendi fi
kirlerini empoze etmeye gayret sarf ettiği ve bu 
sebeple gittikçe artma istidadı gösteren 50 - 60 
kadar halk topluluğunun mevzuat hükümlerine 
aykırı olarak toplandığı müşahede olunmuştur. 
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Böyle bir hareketin 6761 sayılı Kanuna aykırı 1 
olduğu ve derhal toplantıya son verilmesi bizzat I 
kendisine söylendiğinde : I 

Ben toplantı yapmıyorum. Vatandaşların 
dileklerini dinliyorum, hareketim kanunsuz de- i 
ğildir. Siz kanunun metnini bilmiyorsunuz. Za- 1 
manı gelince sizden hesap soracağız, ayrıca ben I 
mebusum, sözleriyle mukabelede bulunmuş ve I 
fikrinde ısrar ederek toplantı yapmadığını sa- I 
vunmak istemiştir. Bundan sonra toplantının I 
devamına müsaade edilmediğinden yanında iki I 
muhabir olduğu halde Üsküdar istikametinde I 
ayrılmışlardır.» I 

Emniyet amirliği bu zapta bâzı şahitlerin ita- I 
delerini ekliyor ve arz ettiğim gibi bu şahitlerin I 
de ne şekilde şahidoldukları belirli olmamıştır. I 
Meselâ hâdise ile en çok ilgili şahit kahve sahibi I 
Mahmut Gökkaya olması gerekir. İfadesini oku- I 
yayım: I 

«Gazinonun müsteeiri olmam hasebiyle ben 
içerde meşguldüm. Akşam -üzerine doğru müste- | 
ri sıfatiyle gelen falan oldu ama bunların ne I 
maksatla geldiklerini ve kimler olduğunu bilmiyo- I 
rum. Benim her hangi siyasi bir toplantı yapıl- I 
mak istendiğinden malûmatım yoktur. Yalnız bir 1 
aralık gazinonun müdavimi olan Dr. Albay Na- I 
suhi'nin; «Burada ne toplanıyoruz, burası içkili I 
bir yerdir. Bir yerde lokal açın gelelim.» dediğini I 
duydum. Yukarda söylediğim gibi, ben içerde I 
idim. Onlar da gazinonun önünde meydanlıkta | 
oturuyorlardı, neler oldu bilmiyorum. Polis gel- I 
di bana radyoyu iyice aç dedi, ben de açtım, za- I 
ten 10-15 dakika sonra müşteri sıf atiyle oturan I 
bu tanımadığım şahıslar dağıldı, gitti.» I 

Şimdi arkadaşlarım, yine zabıttan, zabıttaki I 
hususları teyideder mahiyette zannedilen Emekli 
Albay Demokrat Parti Başkanı Nasuhi'nin saha- 1 
detini okuyorum: I 

«Mezkûr tarihte oh kişilik bir grup halinde 
gazinoya gelerek-oturdular. Ve yerlilerden iltihak I 
edenlerle de konuşmaya ve bunlardan şikâyet 1 
mevzuu toplamaya başladılar.» 

Zabıtta «konuşmadan kendi fikirlerini empoze 
etmeye çalışıyor», denenler bu ifadede vatan
daşların şikâyetlerini topluyorlar. 

«Benim şahsan toplantı yapılacağına dair ma
lûmatım yoktu.» 

«Ancak Hürriyet Partisi İdare Kurulunun 
bunların geleceklerinden haberdar olduğunu, ku
ruldan Bay Hasan bana bilâhara söyledi. Esasen. | 
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bâzı o parti mensuplarının bilhassa talimhane gibi 
uzak yerlerden gelişleri, bu işin tertiplendiğinde 
şüphe bırakmamaktadır. Gazetelerin neşriyatın
dan anlaşıldığına .göre esasen bu zatların muhte
lif kazalarda, bu gibi konuşmalar yaptığı da açık
ça görülmektedir. 

Fethi Çelikbaş bâzı şikâyetleri, dinledikten 
sonra kendisi konuşmaya ve bilhassa Millî Ko
runma Kanununu tenkide başlıyarak, benim ha
tırladığıma göre, Hürriyet Partisi Millî Korun
ma Kanununu burada tenkid etmişti. Her halde 
o tenkidlerin tekrarından ibaret olacak. 

«Istakoza narh konmasını ele aldı, ara seçim
lere gidilmemesinin mahzurlarını anlattı. Şikâyet
lerin yazılı olarak Mecliste sorulacağını vadetti. 

"Bu ve buna mümasil konuşmalar sırasında radyo 
da susturuldu. -

Ve yine bu arada bir başkomiser, bir komiser 
ve polisler geldi. Başkomiser evvelâ kendisini se
lâmladı ve esasen kalabalık gittikçe artmakta ol
duğundan bu toplantının 6761 sayılı Kanuna mu
halif olduğunu ve dağılmaları lâzımgeldiğini söy
ledikleri halde kendisi, hareketinin bir suç olma- * 
dığını ve Anayasaya göre bu gibi şikâyetleri din-
liyeceğini ve-vazifesi olduğunu beyan etti. Buna 
karşı başkomiser, son mevzuat buna müsait de
ğildir, izin almanız lâzımdır, deyince, siz mevzu
atı bilmiyorsunuz ve halka hitaben, siz kulağını
zı tıkayın ve saire» gibi sözlerden sonra, komiser 
halka hitaben: Dağılın arkadaşlar, bu şekildeki 
toplantı yasaktır, dedi. Fakat mebuslardan cesa
ret alan halk mütereddit kaldılar. Bunun üzeri
ne müşkül duruma düşen başkomiser arkadaşa 
müzahereti vazife bildim. (D. P. Başkanı komi
serin müşkil duruma düştüğünü müşahede edi
yor, kendisine müzahereti vazife kabul ediyor ve 
âmme vazifesine iştirak ediyor.) 

Muhterem arkadaşlarım, yine şahitlerin ifade
sine devam ediyorum. Bu şahitlerden bir tanesi, 
gelenlerin orada oturduğunu bâzı vatandaşlarla 
konuştuğunu, ikincisi Fethi Celikbaş'ın bâzı şikâ
yetler dinlediğini ve Meclise aksettireceğim va-
dettiğini, bildiriyor. 

Geliyoruz, Burhanettin Ergüvenç'in ifadesi
ne. Polis memurunun kendisi lehinde şahadet ede
ceğini bildiği için birkaç gün sonra makamına 
çağırıp ifadesini alıyor. İfade şöyledir: 

«Fethi Çelikbaş tarafından tertibedildiğine 
kaani olduğum toplantının başlangıcında ve 
5 - 1 0 dakika süren devamı sırasında ben yok-
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tum. Polisin müdahalesi sırasında da bulunma
dım. Ancak halkın dağılması sırasında dükkâ
nıma geldim ve bu dağılışı gördüm. Ancak 
muhitin yerlisi olduğumdan sekeneyi tamamen 
tanırım, halbuki dağılan topluluğun kısmı âzami 
Çengelköy'e 25 - 30 dakika kadar uzak mesa-
fade ikamet eden Talimhane sekenesi oldukla
rını müşahede ettim. Bu şahısları şimdiye ka
dar Çengelköyü'ndeki gazinoda veya o mınta-
kadaki kahvelerde görmemiştim. Demekki bir 
tertip neticesi olarak bu kişiler Çengelköyü'nde
ki gazinoya gelmişler. Esasen bu hâdiseyi müta-
akıp Hürriyet Partisi Çengelköy azaları arasın
da' bu toplantının vâki olacağı tavır ve konuş
malarından anlaşılmaktadır.» 

Kemal Güriş'in ifadesi de şöyledir: 
«Mezkûr tarihte böyle bir hareket göze çar

pıyordu. Saat 16,45 sıralarında iki otomobille 
milletvekilleri geldiler, gazinodaki zevat onları 
karşıladı. Onlar gelip oturduktan sonra bu 
15 - 20 kişilik grup 60 - 80 kişiye yükseldi, ci
vardan ve Talimhane'den gelenler oldu ki, bu 
Talimhane Çengelköy'üne 20 - 25 dakika kadar 
uzak bir mesafedir. Bu itibarla haberli olduk
ları muhakkak. Fethi Çelikbaş bu gelenleri se
lâmladı ve konuşmaya başladı. Bu meyanda ara 
seçimlerine gidilmesinden Hükümetin çekindi
ğini, halbuki ara seçimlerinin halkın nabzını 
yoklamak olduğunu, İstakoza narh konulduğu
nun dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey gö
rülmediğini söyledi ve buna mümasil tehditkâr 
konuşmalar yaptı, bu 5 - 10 dakika zarfında da 
vazifeli emniyet mensupları gelerek evvelâ onu 
selâmladı...» 

Çelikbaş'm bu 'gayrikânuni hareketinden si
nirlenen, Çengelköy'de ikamet etmekte oları 
emekli albay Nasuhi Bey Çelikbaş'a hitaben, si
zin bir lokaliniz yok mu? Orada toplanın, biz 
de gelelim dinliydim ve sonra susturulmuş olan 
radyonun açılmasını istiyerek radyoyu tekrar 
açtırdı.. 

REÎS — Turan Bey; izin verir misiniz, bu
nu müdahale mahiyetinde telâkki etmemenizi 
bilhassa rica edeceğim, bu iddianız savunmaya 
taallûk etseydi buna işaret etmek de bir dere
ce haklı olurdu. Yine sizin takdirinize arz edi
yorum; Kanunu tenkit üzerinde hâdiseyi tefer-
ruatiyle arz etmeye mahal olmadığı kanaatin
deyim. 
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TURAN GÜNEŞ (Devamla) —• Müdahalem 

kanunun tenkidi değildir. Arkadaşlar hakkın
da tertipli bir dosya tanzim edilmibtir. Aslın
da bir tertip eseri olduğunu ve ortada bir suç 
bulunmadığını Yüksek Meclise izahtan ibaret
tir... 

RElS — Bunun, alâkalı vekâletten sual 
sormak suretiyle ifası mümkündür. (Sağdan, Al
lah, Allah, sesleri) (Soldan, gürültüler) Savun
ma sadedinde bir şey yok. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Beyefendi; 
aleyhimde ileri sürülen delillerin ne kadar yer
siz olduğunu ispata çalışıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu ifadeler dahi 
açıkça gösteriyor ki, tutulan zabıttaki şahitlerin 
ifadelerinde dahi uzaktan yakından bir alâkası 
mevcut değildir. Bu durum karşısında savcının 
yapacağı ilk iş, acaba Türk Ceza Kanunu hü
kümlerine göre memur sayılan ve Yüksek Mec
lisinizin kararlarına göre bu anda vazife ve 
hizmet gördüğü kabul edilen milletvekilinin 
gördüğü bu âmme hizmetine polis tarafından 
bir müdahale olmuş mudur? Cephesinin de araş
tırılmasıdır. Fakat savcı, bütün bunları bir ta
rafa iterek derhal bir fezleke tanzim ediyor ve 
zabıt varakasında ve şahitlerin ifadesinde isim
leri hiçbir suretle geçmiyen Tokad Mebusu 
Hasan Kangal ve Kocaeli Mebusu Turan Gü
neş'i de böyle bir suç işlediklerinden dolayı ta
kibata mâruz bırakmak istiyor. Delilleri oku
dum. îfadelerinde her hangi bir sebeple Turan 
Güneş ve Hasan Kangal'ın ismi geçmiş midir? 
Fethi Çelikbaş hakkında işin esasına taallûk 
eden ve izah edeceğim meseleyi şimdilik bir ta
rafa bırakıyorum. Fakat şekil bakımından ga
zetelerden başka yerde ismi geçmiyen Turan 
Güneş'in ve Hasan Kangal'ın Çengelköyde mev-
cud bulunduğunu, şimdi gazetecilerin ibaresine 
müşevveş ve muallel dendiğine göre savcı bey 
nereden öğrendi? Mücerret olarak bir milletve
kilinin isminin başında veya sonunda muhale
fet partisine mensup sıfatını taşıması, savcı be
ye derhal bunlar hakkında bir âmme takibatı 
açmasına salâhiyet mi veriyor? 

Muhterem arkadaşlarım; bahis mevzuu olan, 
Yüksek Meclisinizin salâhiyetleridir. Yüksek 
Meclise mensup, sevdiğiniz veya sevmediğiniz 

j bir arkadaşınızın haklarıdır. Eğer bugün bir 
1 muhalefet partisine mensup milletvekilinin ismi 
! dahi dosyada geçmesi bunun masuniyetinin 
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kaldırılması, Devre sonuna bırakılmış dahi olsa, 
istenebil ecekse bu kabîl taleplerin bir gün sizin 
aranızdan da sevilmiyen insanların başına gel
mesi ihtimali mevcudolduğunu düşünmek mec
buriyetindesiniz. 

Bakınız arkadaşlar, savcı bütün hâdiseleri te-
f errüatiyle yazmış olan gazeteler arasındaki müba-
yenetten bahsederek aslında acaba bu şahitlerin 
ifadeleri zaptı tutmadığına göre, muhtevası başka 
yerden böyle bir hâdisenin doğru olup olmadı
ğını araştırabilir miyim diye bu gazetecileri hu
zuruna çağırıp şahit olarak dinlemek dururken 
tutuyor, Hürriyet, Dünya, Milliyet ve Tercü
man gazetelerindeki yazılar birbirini nakzedi
yor deyip Yüksek Meclisin encümeninde bunla
rın tetkik edilmiyeceğini küstahça zannederek 
koskoca bir dosya tanzim ediyor ve mücerret bu 
gazetelerdeki yazılara göre Çengelköy'ündeki 
toplantıda Hürriyet Partisinden Fethi Çelik-
baş'la beraber Hasan Kangal ve arkadaşları bu
lunmuşlardır diye topyekûn ve körü körüne âm
me dâvası açma yoluna gidiyor. Eğer şahitle
rin ifadeleri alınma yoluna gidilseydi burada 
görülecekti ki, muhtelif gazetelerin yazdıkları 
birbirinin tamamiyle aynıdır ve şahitlerin, va
tandaşların şikâyetlerinin dinlendiği yolundaki 
ifadelerini takviye edici mahiyettedir. Bu ar
kadaşlarınızın, Çengelköylülerin su işleri, yol, 
mektep işleri, şu, bu işleri mevzuunda ve ben 
ilâve edeyim, o zaman Yüksek Meclisinizden 
çıkmak üzere olan, muhtar seçimlerinin 4 sene
de bir yapılması mevzuunda görüşmüş oldukla
rını göreceksiniz. 

Arkadaşlar, mebusların meselâ kendi vilâ
yeti çerçevesi içinde, bilfarz Adapazarı'nda, ge
çen gün Demokrat Partili arkadaşların yaptığı 
gibi, belediye hoparlörlerimle, «Kocaeli mebus
ları bugün falan saatte öğretmenler lokalinde 
vatandaşların dertlerini dinliyeceklerdir.» yo
lundaki ilândan sonra öğretmenler lokalindeki 
toplantıya bu kanun mâni olmuyor, sadece 3 -
5 partili arkadaşının ve buna zamimeten birkaç 
köylü vatandaşın dertlerini dinleyen bir muha
lif mebusun yaptığı bu hareketi suç mu saya
caksınız? Suç olduğu takdirde "Anayasa ve Da
hilî Nizamnamenin şeklî hükümlerine göre Dev
re sonuna mı bırakacaksınız? Demokrat Parti 
mebusları kendi mensuplarını, seçmenlerini bu 
şekilde toplıyabileeekler, muhalefetteki arka
daşlarınız, fikir ayrılışında bulunan arkadaşla-
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rmız, vatandaşlarla, parti mensuplariyle konuş
maktan mahrum mu olacaklardır? 

Demin kısaca arz etmeye çalıştım, bu kabîl 
meseleler mulhalefet veya muvafakata tanınmış 
imtiyazlar, haklar veyahut vazifeler değildir. 
İçimizden her hangi birisi, oturmuş olduğu 
sandalyanm, ister muhalefette bulunsun, ister 
muvafakatta bulunsun, tapusunu almamıştır. 
Bir seçim sonra, iki seçim sonra, iktidarda ol
sun, muhalefette olsun, birçok arkadaşlar, bu 
çatı altını terkedebileeeklerdir. Bunda asla 
şüphe yoktur. Belki ömürleri bu devrenin hi
tamına ermeden bitecektir. Ama Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Türk Milletinin tarihi bo
yunca yaşıyan bir müessese ise, hepimizin va
zifesi, her şeyden evvel bu Mecliste çalışan in
sanların vatandaşlarla temasında bu Meclisin 
haysiyetini, bu Meclisin şerefini, bu Meclisin 
salâhiyetlerini sonuna kadar müdafaa etmemiz--
dir. (Sağdan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar; teşriî masuniyet müessesesi, bâ
zı mmtakalarda memurlara çıkışmak, polise to
kat atmak veya işçi bordrolarını ilgili makam
lara vermemek için kurulmuş bir müessese de
ğildir. -Teşriî masuniyet müessesesi hususunda; 
icrai kuvvetle teşriî kuvvet arasında asırlardan 
beri devam eden mücadelede, hükümetlerin 
Meclis murakabesinden kurtulmak için ne ka
dar vahîm yollara gittikleri müşahede edilmiş
tir. Bu Yüksek Meclisler, milletin salâhiyetleri
ni, milletin haklarını müdafaa için kurulmuş 
müesseselerdir. Bu bakımdan ister mensubu ol
duğunuz ekseriyet partisinin tertibi olsun, ister 
muhalif partililerin tertibi olsun, Mebus arka
daşlar; haksız, yersiz, mesnetsiz surette yapıl
mış bu kabîl taarruzları defetmek için el birli
ği yapmak zorundayız. 

Arkadaşlar; bu arkadaşlar bu isnat suçlar
dan uzaktır, bütün. bu dosyada hiçbir delile 
raslamak mümkün değildir. Benim ricam şudur 
arkadaşlarım : Teşriî masuniyet müessesesinde 
Meclisin 'araştıracağı mesele, haklı veya haksız 
isnadolunan bir suçun Anayasanın filân veya 
falan maddesine girmemesi sebebiyle Devre so
nuna bırakılması meselesi değildir. Mebus ar
kadaşlarınızdan birine tamamiyle uydurma su
retiyle, sahte bir şekilde atfedilen bir fiili siz 
bu fiilin sahteliğini, bu fiilin uydurma olduğu
nu, mürettep olduğunu ortaya koymak suretiy
le ancak devre sonuna bırakabilirsiniz. Yoksa, 
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şeklî bir surette- derhal muhakemesi icabetme-
diğinden Devre sununa bırakıyorum, demekle 
iktifa edemezsiniz. 

Bendeniz Yüksek Riyasete bir takrir veriyo
rum. Belki bilmiyorum, Muhtelit Encümen mü
dafaamızı almak için kâfi miktarda vakit bula
madığı için bizi çağırmadı, çağırsaydı belki He
yeti Umumiyeyi işgal etmez ve orada mâruzâtı
mızı bildirirdik, .şayet teşriî masuniyetin şimdi
lik kaldırılmaması Devre sonuna bırakılması 
hakkındaki mazbata kabul edilecekse bunun 
mucip sebepleri başka olmalıdır. Ve suç isnadı, 
ciddî mahiyette saymıyarak, bu kabil isnatla
rın muhakemesini Devre sonuna bıraktık, deyin. 

Vatandaşlarla konuşmak, mevzu kanunlara 
göre suç sayılacaksa muhterem arkadaşlarım, 
sizden çok rica ederim, benim teşriî masuniye
timi kaldırın, mahkeme önüne gideyim, mevcut 
kanunlar vatandaşlarla konuşmayı menediyor-
sa, suç sayıyorsa, müsaade buyurun vatandaş
larla konuşmak suçundan dolayı mahkûm ol
mak şerefini bana bahşedin. (Sağdan, alkışlar, 
bravo sesleri) 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar; bâzı 
mebus arkadaşlarımızı teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılması talebi vesilesiyle vâki bu konuş
malar sırasında bilhassa muhalefete mensup iki 
arkadaşımızın bâzı beyanlarını dinlediniz, 'bil
hassa ikincisinin epeyce uzunca süren nutku, be
yanı bulunmasaydı huzurunuza çılkmıyacaktıın. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — İstihfafa lü
zum yok. 

REİS — Rica ederim. Turan Güneş'i herkes 
dinledi. Vekil Beyi de lütfen dinleyiniz. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Devamla) — Usul tamamen Anayasa ile 
ve Yüksek Heyetinizin kaibul (buyurduğu kanun
larla vaz'edilmiş ve her gün emsaline tesadüf 
ettiğimiz teşriî masuniyetin kaldırılması talebiy
le gelen ve Anayasaya göre umumiyetle devre 
sonuna bırakılan bir hâdisenin görüşülmesinden 
ibarettir. Böyle bir Hâdisenin görüşülmesinde bil
hassa muhterem Turan Güneş arkadaşımızın bu 
'kürsüde istimal ettiği üslûp, tarz, zannediyorum, 
yüksek dikkatinizden kaçmamıştır... 

SELÂHATTİN TOKER (Elâzığ) — Istırabı
nı ifade etti. 
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ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım. 
ıstırabın ifadesi, bir hulusun müdafaası, hattâ 
şahsi müdafaa, muhakka'k ki, kanunların çer
çevesi ile mahdut olduğu kadar aynı zamanda 
şu Yüksek Meclisin şiarı olan teşriî nezaket, 
usul ve prensibi içerisinde cereyan etmek lâ-
zınıgelır. 

Esasa girmiyeceğim. Çünkü aslında şu kür
sü bu meselenin esasının muhakemesine ve mü
dafaasına zaten i mikan vermez, buna lüzum da 
yok. Yaptığınız 'kanunların tatbikine mütaallik 
ve tamamen icranın salâhiyeti cümlesinden olan 
bir meselenin, nihayet yine aynı usullerle adli
yeye intikâli lâzımgeldiğine ve binnetiee bu 
•meseleııin hak ve nahak, adliye tarafından çö
zülmesi icabettiğSııe göre (burada filân -şahidin 
ifadesinin, filân mazbatanın veya filân zaptın 
okunmasına ve bunların bilhassa tek taraflı 
olarak beyan edilmesine aslında lüzum yoktur. 
Zaten mesele, bilâhara, adlî yollarla halledile
cektir. 

İRFAN AKS t' (İsparta) — Buna (burada 
nasıl karar vereceğiz? 

ADLİYE YEKÎLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Devamla) — Müsaade ederseniz bu hu
susta teferruata girmiyeceğim. Muhterem Tu
ran Güneş'in bu baptaki gayretlerini, Yüksek 
Heyetinizi fuzuli şekilde işgal telâkki ediyorum. 
Asıl üzerinde durmalk istediğim cihet, bir mebus 
arkadaşımızın, kendisini müdafaa için dahi olsa 
memleketin adliyesine, müddeiumumisine, bü
tün idare mekanizmasına, bütün icrasına yüksek 
huzurunuzda ağız dolusu tezyif, tahkir, is
tihfaf beyanları yağdırmalk hususunda kendi
sini serbest addetmesidir. Kendisi buna asla 
mezun değildir arkadaşlarını. Hepimizin malı
mız, canımız, ırz ve namusumuz adliyeye, bu in
sanlara mevdudur. Bu insanları burada böyle 
huzurunuzda kötülemeye haklı değiliz. 

Müddeiumumilik bâzı delilleri ortadan kal-
dşrmıştır, diyor. Niçin, kaldırsın? Müddeiumu
milik bundan münezzehtir .Turan arkadaşım. 
Hiçbir zaman adliye, müddeiumumilik de
lilleri oıtadan kaldırmaz. 'Bilâkis delilleri top
lamaya, arayıp bulmaya mecburdur ve böyle 
yapar. 

Kendisinin hakkında dosya tertiplenmiştir, 
sahte bir şeMlde, diyor. Yani müddeiumumilik 
işini gücünü bırakmış muhalif partilerin peşin-
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ele koşuyor demek istiyorlar. Haksız ve yersiz 
birtakım isnatlarla ve ibu suretle 'bütün adliyeyi 
netice (itibariyle bütün icrayı töhmet ve haka
retlerinin altında "bulundurmaya cüret ediyor. 
Bu doğru 'değildir, arkadaşlarım. Bunlar, Heye
tinize fcarşı yapılması ve söylenmesi gayrieaiz 
olaoak bir davranıştır. Bunlar hiçjbir suretle He
yetinizin tasvip ve kabul edemiyeceği hususlar
dır. Muhterem arkadaşlarımızda şöyle 'bir zehap 
var : 'Konuşulanlar Toplantılar ve gösteri yü
rüyüşleri Kanununa aykırılık arz ettikleri za
man veya diğer bir kanuna aykırılık arz ettiği 
zaman bununla ilgili olanlar eğer muhalif ise 
ayrı, muvafık ise ayrı muamele görür gibi bir 
zehaba, daha doğrusu bir inanışa sahib olarak 
konuşuyorlar. Bunu sureti kafiyede reddederim. 
Kanunlarımız, tatbikatta tam bir eşitlik prensi
bi içinde herkese raei olmaktadır. Zannederim 
ehliinsaf muhaliflerimiz de bunu kabul ederler. 

Savcılar âmme tatbikatını yalnız muhaliflere 
tatbika nereden hak kazanmışlardır^ diyorlar. 
Savcılar her zaman suç işliyenler hakkında âmme 

'takibatını tatbika mecburdurlar. Savcılar aley
himize dosya tertibediyorlar, sözünü tamamen 
reddederim. Bu, adalete iftirayı tazammun eden 
sözlerin geri alınmasını, Yüksek Huzurunuzda 
sarfedilnıemesi lâzım geldiğini de bilhassa arz 
ediyorum. 

Turan Güneş arkadaşımız doğrudan doğruya 
kanunların müsavat dairesinde tatbik edildiğine 
itimat buyursun. Kendileri hakkında vâki olan 
bu takibatın neticesini adliye elbette ayıklıyacak 
ve hakka makrun bir hal tarzına bağlıyacaktır. 
Bunu böyle kabul ettikleri takdirde mebusluk 
vazifelerini de daha iyi bir şekilde yapmış ola
caklarını da hürmetlerimle arz ederim. (Soldan. 
bravo sesleri). 

REÎS — Ercüment Damalı. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — (inip 

adına söz istiyen var, Reis Bey. 
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 

Grupluk işi yok bunun. (Sağdan, bravo sesleri). 
ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar; Çengelköy'deki Hürriyet Parti
sinin toplantısı hakkuıda şu ana kadar hiçbir 
malûmatım yoktu. Muhterem Turan Güneş ar
kadaşımızın, böyle bir hâdisenin mevcudiyeti se-
l>cbiyle, kendisinin ve iki muhterem arkadaşının 
kanuni formalitelere uyuîaraktan teşriî masu
niyetlerinin kaldırılması hakkında vâki müra-
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caat üzerine kendilerini müdafaa sadedinde hâ
diseye temas etmeleri üzerine duruma muttali 
oldum. 

Turan Güneş Bey arkadaşını sözlerine başlar
larken, itiraf etmek lâzım ki, hepimizi kemali 
ciddiyetle dinlemeye, sevk eden bir konuşma tar
zı tercih buyurdular. Türkiye'de B. M. M. niıı 
azayı ıııuhteremeleri hakkında icra uzuvlarının 
tehdit yollu; onların Anayasa ile garanti altın
da bulunması icabeden hak ve vazifelerine mü
dahale yollu tarizde, hattâ taarruzda bulunul
duğunu, onlara saygısızlık gösterildiğini ileri 
sürdüler. 

Böyle bir şey olabilir mi diyerekteıı daha 
çok dikkat kesildim, dinledim. *Sonra hâdisenin 
hikâyesine geçtiler. Ama hâdisenin hikâyesini, 
peşinen verilmiş bir kanaatin takviyesi mucip 
sebepleri şeklinde, muayyen bir kanaldan akıt
mak suretiyle irat buyurdular. 

Kendilerinde şöyle bir kanaat vardı. Bu 
memlekette Büyük Millet Meclisi azayı ınühte-
renıelc rinin Anayasa ile teminat altında bulun
durulan hak ve vazifelerine müdahale edilmekte 
ve hattâ tehdit ve tazyik edilmek suretiyle ken
dileri bu vazifeyi ifadan alıkonnıakta imiş. Ke
mali sabırla dinledik, dinledik... Sözlerini bitir
diler.. Maatteessüf, kendileri zaviyesinden maat
teessüf: - hakikatte maalmemnuniye demem lâ
zım - kendilerinin vâsıl oldukları kanaate ulaşa
madık. Muhterem arkadaşım bu memlekette sav
cıların kanunen muayyen vazifelerinin nelerden 
ibaret olduklarını, âmme dâvasının ne suretle 
açıldığını, delillerin hangi yolda derlenip top
lanacağını hiç şüphe yok bilirler.. 

Tahkikata el koymuş olan savcının muhte
rem arkadaşımızın şahsına, mebusluk vazifesine 
uzaktan yakından, hattâ değil taarruz, hattâ de
ğil kendisi için küstah tâbirini muhik kılacak 
şekilde bir hareket, en uzaktan bir tarizde dahi 
bulunmamıştır. 

Muhterem beyler, kanun çıkarıyoruz... El
bette tatbik edilecektir. Savcılar elbette vazife
lerini göreceklerdir. Savcının vazifesini kullan
maması halinde, savcının serbestçe delillerini 
toplamaması halinde bu kürsüden Adliye Ve
kiline karşı sual açmayı kendi vazifelerimiz me-
yanında addetmiyor muyuz"? Bu mesele karşı
sında savcının kanundan aldığı yetkiyi, istimal 
etmeden kaçmaması ve sanığın da buna taham
mül etmesi iktiza eder. Böyle bir mesele müna-
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sebetiyle politik maksatlarla yürüyüş ve top
lantı yapmayı nizamlıyan kanunun yeni baştan 
tümü üzerinde tenkidinde hatip, müdafaa hudu
dunu ağmış ve tamamen içerisine girmiştir. Eğer 
maksatları bu ise o zaman önümüzde yol vardır, 
saha vardır, meydan vardır. Bir teklifi kanu
ni ile gelirler, bu kanun iyi değil denir, kö
tüdür denir, Anayasa ile bize verilen haklar 
ihlâl ediliyor, antidemokratiktir, nizamı âm
meye uymuyor, hürriyetleri selbediyor, denir. 
Kanun iyi midir, kötü müdür, tetkik edilir, ne
ticesi alınır. Müdafaa sadedinde kanunun ta
raf girane tatbik edilmekte olduğunu ileri sür
mek ve sonradan da zaten mevzuun hududunu 
aşarak evet veya hayırdır diye bu hususta fi
kir mütalâa edip netice almaya imkân göster
meden politika yaparak heyecanlar yaratmak 
yerinde değildir. Müddeiumumi bey tahkikat 
yapmış, fezleke tanzim etmiş kanunen aidol-
duğu makama vermiş, noktainazarını izhar et
miştir. Kendilerini evveli görüşlerinde haklı 
çıkaracak şekilde idarei kelâm ettiler ve bura
da şahitlerin ifadelerine ve zabıt varakalarına 
varıncaya kadar oldukça geniş malûmat verdi
ler. 

Müddeiumumiler, biliyorsunuz, âmme dâva
sı açmak için kâfi deliller bulunması halin
de âmme dâvasını açmak durumundadır. Son
ra yine biliyorsunuz ki, müddeiumumiler de
lilleri serbestçe tahlil edip, biri birleriyle kar
şılaştırılıp külli neticeler istihsal edecek ni
hai karar makamları değildir .Bu itibarla on
lar için bahis konusu olan, âmme dâvasının 
açılması için kâfi emare ve delilin mevcudolup 
olmadığıdır. Bu hâdise hakkında da yetkili 
savcı hâdiseyi tetkik etmiştir, şahit dinlemiş
tir. Turan Güneş arkadaşım diyorlar ki, 60 
kişi toplantıda bulundu, 4 kişiyi diklemiş.. Tu
ran Güneş Bey arkadaşımız pekâlâ biliyorlar 
ki çıkardığımız kanunda toplantıda bu maksatla 
bulunması dahi suç sayılmaktadır. 

Muhterem, arkadaşlar, suçlu bizzat fiili ile 
suç işlemiş olan kimsenin aynı hâdisede şahido-
lairak dinlenmesine imkân var mıdır? Elbette 
savcı, sanık hakkında kendi malûmat ve kana
atlerine göre, bu toplantıya iştirak etmemiş 
olan, sadece uzakta durup şahidolabilecek mev
kide olan kimseleri dinlemek ve aramak mecbu
riyetindedir. Bu itibarla bu şahitler nihayet .dört 
veya beş olur. İşi riyazi ve kemmi bir kıstasla 
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..hallü fasletmek... muhterem arkadaşım zanne
diyor ki, bizim adalet görüşümüz gayrikabili 
teliftir. 

Muhterem arkadaşlar, Turan Güneş arka
daşım buyurdular ki, niçin müddeiumumi polisin 
adlî vazifesini ifası sırasında, Anayasanın ken
disine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak seçmen
leriyle hali temasta olan bir mebusun vazifesine 
müdahale olup olmadığını düşünmez, niçin po
lis hakkında âmme dâvası açmaz da, mebus hak
kında dâva açmak için teşebbüse geçer. 

Muhterem arkadaşlar; bundan daha tabiî, da
ha mantıki bir netice olamazdı. Savcı tatbika-
tiyle hiç şüphesiz ki, bu cephede iki şıktan biri
sini tercih edecekti. Ya ortada bir suç vardır, 
yahut yoktur. Yoksa ya polisin adlî vazifesini 
ifası sırasında hakikaten mebusun vazifesine 
müdahale vardır yahut da yoktur. Şimdi savcı 
yapmış olduğu tahkikat neticesini bildiren fezle-
kesiyle kendi kanaatine göre ve o anda toplıya-
bildiği delillere göre suçun mevcudiyetini kabul 
ettikten sonra, efendim vaziyet böyle olmakla 
beraber polisin müdahalesini icabeden hiçbir hu
sus yoktu, binaenaleyh polis mebusun vazifesine 
müdahale etmiştir; binaenaleyh polis hakkında 
âmme dâvası açılmak iktiza eder mi?, diye idi. 
Bu iki zıt "kararı nasıl telif edebiliriz Turan 
Bey?... Bunu hakikaten ben anlıyamıyorum... 
Turan Bey arkadaşımız, zannediyorum ki, nok-
tai nazarlarını takviye etmiş olması için şöyle 
bir yol tutturmuşlardır*: Hazırlık tahkikatı ile 
son tahkikatı aynı kıymet ve kuvvette telâkki 
etmişlerdir. 

Muhterem, arkadaşlar, hazırlık tahkikatı, 
demin arz ettim, bu mevzuda bir şahsın ve
ya birkaç şahsın hakkında âmme dâvası açılsın 
mı, açılmasın mı hususunda üstünkörü yapılmış 
bir tahkikattır. Neticeye müessir olacak asıl tah
kikat son tahkikattır. Bu itibarla bütün âmme 
dâvalarının mahkûmiyetle neticelenmemesi, hat
tâ büyük bir kısmının beraetle neticelenmesi 
bundan ileri gelir. Netice itibariyle savcı vazi
fesini yapmıştır. Evet bu hassasiyeti, bir derece
ye kadar tabiî addetmek mümkündür, çünkü 
hakikaten bir vatandaş hakkında adlî takibatta 
bulunulması, buna mübaşeret edilmesi dahi, onun 
vicdanında, onun maneviyatında ağır tepkiler 
yapar, onu ıstıraba sevkeder, ona birtakım ruhi 
sıkıntı verecek, onu manen baskı altında tutacak 
bir haleti ruhiye husule getirir. Ama netice iti-
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bariyle yine kanunlar maznunu sıyanet etmekte
dir, «maznun mahkûm oluncaya kadar iyi vatan
daştır.» der ve suçu işlememiş addederiz. Böyle 
bir hassasiyet kapısını ataraktan, acaba bu hâdi
se vesilesiyle politik neticeler istihsal etmek is
temek ne dereceye kadar politika ahlâkı ile bağ
daşır? Meselenin asıl üzerinde durulacak noktası 
buradadır. Bir kanun tenkid edilir, muhtelif ve
sile ile tenkid edilir, hepsi olur. Demin, arz ettim, 
bütün mebus arkadaşlar bir kanunun değiştirilme
si, kaldırılması, yeni bir kanunun getirilmesi için 
teklifte bulunurlar. Mekanizma böyle işlemektedir. 
Bu ayrı bir konudur ama, burada. nnıvazend âdi-
lâneyi bozan bir taraf vardır. Bir müdafaa ileri 
sürülüyor ve müdafaa hududunun dışına çıkılıyor 
ve yine biliniyor ki, bu müdafaa sadedinde ileri 
sürülen ve cidden çok büyük olan lâflar bütün 
şümulü ile cerh edilemiyeeek. Bir yol var: Kapı-
yi zorlamak, kemali cesaretle içeri girmek. Adli
ye Vekili arkadaşımızın buyurduğu gibi, kemali 
cesaretle içeri girip adalet mekanizmasına, karsı 
tâbirimi mazur görün, küstah tâbirini kulllan-
mak... Hayır arkadaşlar bunun ismi muhalefet 
değildir. (Soldan, bravo, sesleri) Netice itibariy
le Adliye Vekili arkadaşımız hiç şüphesiz, kendi
sini ilgilendiren hususat hakkında, İçtüzüğün 
formalitelerinin icabettirdiği şekilde ve hudutlar 
içinde kalarak cevap vermiş oluyor. Artık mesele 
kalmamak lâzımdır. Zaten kalmıyacaktır. Hiç 
şüphesiz benden sonra veya birkaç arkadaş da
ha konuştuktan sonra mesele reyi âlinize vaz "edi
lecek, müspet veya menfi bir karara varılacaktır. 
Ama çok rica ederim, muhalefet için de bir çalış
ma sistemi olması lâzımgelir. Bir kanunun behe
mehal ve behemehal muhalefet aleyhine, iktidar 
lehine tatbik edilmekte olduğu fobisinden kendi
mizi sıyırmamız lâzımdır. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Elini vicda
nına koy, öyle konuş, önce elini vicdanına koy, 
sonra konuş... 

REÎS —- Ekrem Bey, rica ederim müdahale 
etmeyin. 

ERCÜMENT DAMAL (Devamla) — Bu söz
lerimi bir misalle tavzih etmek istiyorum. (Sol
dan, «söyle söyle» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; bu Toplantı ve gös
teri yürüyüşleri Kanunu çıktıktan sonra kendi 
mıntıkamda politik maksatlarla cereyan eden bir 
hâdiseyi müsaadenizle arz edeceğim; 
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Sivas mebuslarından bir arkadaşım Sivas'a gi

diyor ve parti binası içersinde bir toplantı yapıl
ması uygun görülüyor. Mahallî gazetelerden biri -
haber# kendisine verilmiyor, fakat ne suretle de 
aldığı da anlaşılmıyor - o gün gazetesinde şunu 
yazıyor: 

«Sivas Mebusu falan, bu akşam D. P. il bina
sında vatandaşların dertlerini dinliyeeektir, her
kes için açıktır, istiyen vatandaşlar gelebilir.» 

Mahallin idare âmiri, ve emniyet müdürü ha-* 
beri gazetede okuyorlar, diyorlar ki; «bu hususta 
bir izin alınmış mıdır! Ne maksatla davet ediyor, 
kanun muvacehesinde bu vaziyet ne olacaktır?» 
Ve keyfiyeti tetkik ediyorlar, toplantımın yeni 
kanunun ruhu ile bağdaşamı<yacağı kanaatine va
rıyorlar, ve nihayet böyle bir toplantı yapılamı
yor. O akşam partinin üzerine kanuni mazeret 
sebebiyle toplantı yapılamayacaktır diye bir ilân 
asılıyor ve bu suretle hiçbir vatandaş toplantıya 
gelemiyor, toplantı da olmuyor: Bu misal aynen 
cereyan etmiştir, arkadaşlar. 

Bundan daha tabiî bir şey olamaz. Bunun kür
süden izahı lağivdir, fazladır, farkındayım. Fakat 
Turhaj* Güneş arkadaşımda ve umumiyetle - beni 
mazur görsünler, belki aldanabilirim - muhalefette 
mevcudolduğunu zan ve tahmin ettiğim bu, ka
nunların tarafgirane tatbik edilmesi evhamı mu
vacehesinde bu hâdiseyi, bu normal olan hâdise-

. yi zikretmek mecburiyetinde kaldım. Garip olan 
tarafı işin, kanunlar normal, mütemadiyen iM-
bik edilir, normal tatbik edildikçe hissî netice
ler hissî bir hava tevlidine müsaidolmıyanları 
gazetelere, âmme efkârına intikal etmez, mahallin
de ölürler, kalırlar. İşler çünkü normaldir. Ve fa
kat hissî ve politika mevzuu olabilecek olanlar * 
şu veya bu sebeple gazetelere akseder, orada dal
ga dalga vaveylalar kopar veya hakikatlere uy-

, mıyanlar bu memleket umumi efkârında yayıl
mak istenir. Acı olan budur arkadaşlar. 

REÎS — Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasına (274) 
rey verilmiş, (259) kabul (14) ret (1) çekimser, 
muamele tamamdır, lâyiha tasvip buyurulmuş-
ttır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihası
na (273) rey verilmiştir. (264) kabul (8) ret 
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(1) çekimser. Muamele tamamdır, lâyiha tasvip 
buyurulmuştur. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğünün 1956 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasına (274) rey verilmiştir. (262) ka
bul (12) ret. Muamele tamamdır, lâyiha tasvip 
buyurulmuştur. 

. inhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka-

B — TAHRİRÎ SUALİ 

1. — Malatya Mebusu Nwri Ocakcıoğlu'nun, 1 
tarihî eserlerimizin muhafazası için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sualine, Dahiliye Ve
kili Etem Menderes ile Maarif Vekili Âhmed 
Özel'm tahrirî cevaplan (7/İ46) 

22 . III . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Reisliğine 
İstanbul'da Beyazıt'taki Simkeşhane ile ha

mam hakkında birçok neşriyata rasladını. Tür
kiye Turing ve Otomobil Kurumu belleteni Şu
bat tarihli sayısında ve Dünya gazetesinin \ 
1* . III . 1956 günlü nüshasında tarihi kıymet
leri ve durumları hakkında esaslı izahat veril
miştir. O gazetenin bugünkü nüshasında da Ni-* 
san ortalarında Ankara'da Yüksek Anıtlar Ku- İ 
rulu toplanarak bir karara varacaktır, yazısını 

# gtirdüm. 
* Türkiye'de tarihi mimari kıymeti haiz âsari-

atîka hakkında evvelce verdiğim takririme Maa
rif VeMli umumi olarak şifahi cevap vermişse ı§e 
neşriyattan endişelendimr 

Bu ve bunun gibi tarihî eserlerimizin imar 
ve saire sebeplerle âni olarak ortadan kalkma
ması için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci madde 2 nci 1 
fıkrasında şifahi cevaplar için zaman az oldu- | 
ğundan vakit kalmak "üzere bu mevzuda Sayın 
Dahiliye ve Maarif Vekillerinin jazılı olarak 
cevap vermelerine delâlet buyuruîmasını saygı 
ile rica ederim, Malatya 

Nuri Ocakcıoğlu _ I 

nun lâyihasına (274) rey verilmiştir. (262) ka
bul, (12) ret, muamele tamamdır, lâyiha tasvip 
buyurulmuştur. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifine (276) rey 
verilmiştir. (261) kabul, (15) ret, muamele ta
mamdır, teklif tasvibedilmiştir. 

13 Şubat 1957 Çarşamba günü saat 15 t.e 
toplanılmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

,ER VE CEVAPLARI 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 3 . V . 1956 ' 
M. 1. G. M. 
2. D. Ş. M. 

Sayı : 621 - 309 -176/8279 

- özü: Malatya Mebusu Nuri Ocak
cıoğlu'nun tahriri sual takriri 
hakkında. 

T- B. Millet Meclisi Reisliğine 
26 . I I I . 1956 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 -146/11178/2502 sayılı yazılariyle alman ve İs
tanbul'da Beyazıt'taki Simkeşhane ile hamam ve 
bunlar gibi tarihî eserlerimizin imar ve saire se
beplerle âni olarak ortadan kalkmaması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Malatya Me
busu Nuri Ocakcıoğlu tarafından verilen tahrirî 
sual takririnin vekâletimizi ilgilendiren kısmı 
hakkında gerekli inceleme yapıldı. 

İstanbul Belediyesince, tarihî eserlerimizin 
imar ve saire sebeplerle ortadan kaldırılması de
ğil, bilâkis belediyenin çalışma programının ana 
mevzularını, âbidelerin 'korunması ve kurtarıl
ması teşkil etmektedir. Bu cümleden olarak bu
güne kadar yıkılmış sebiller ihya edilmiş, türbe
ler, tarihî mezarlar onarılmış, Beyazıt'm, Sahaf
ların, Sokullu Camiinin, Mihriman'm, Eyüb'ün 
etrafı açılmış, üzerinde aylandozlar bitmiş, Fatih 
Medreseleri restore edilerek talebe yurtlan hali
ne getirilmiştir. 

Beyazıt Hamamının da dâhil bulunduğu mev
kiin imar plânı Anıtlar Yüksek Kuruluna sunul
muş ve Kurulun 23. IV, 1955 tarih ve 370 nu-
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maralı kararı ile hamamın muhafazası katîleşme-
si üzerine buna göre hazırlanan yeni plân teklifi 
de Anıtlar Yüksek Kuruluna gönderilmiştir. 

Simkeşhane ve Hasanpaşa hanlarının Anıtlar 
Yüksek Kurulu kararı gereğince rölövelerinin, fo
toğraflarının ve müstakbel duranı projelerinin 
hazırlanmasına başlanılmış ve ikmalini mütaakıp 
mezkûr Kurula gönderilecektir. 

Kurulca nihai bir karar alınıncaya kadar hiç
bir sebep ve surette bu binalara dokunulmıya-
caktır. 
. İstanbul 'daki son zelzeleden sonra mezkûr 

eserlerin tehlikeli görülen vaziyetleri üzerine iş
bu binalar valilikçe talüiye ettirilmiş ve tehlikeli 
vaziyetleri için icabeden tedbirler alınmıştır. 

Keyfiyeti saygiyle arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 468 

8 . I I . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu tarafından 

Yüksek Riyasetinize tevdi olunan, tarihî ve mi
mari kıymeti haiz asarı atîkanın muhafazası hak
kındaki tahriri sual takririne vekâletimizce veri
len cevap lef fen takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 

N A. Özel 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun eski eser-
lorin muhafazası hakkındaki tahrirî sual 

takririne cevaptır ' 
Yurdumuzda mevcut eski eserlerin muhafa

zası yolunda ittihaz olunan tedbirler aşağıda 
arz edilmiştir : 

Nafıa Vekâleti şehirlerin imar plânları ya
pılmadan önce halihazır haritalarını, muhafa
za edilmesi icabeden eserlerin tesbit ve harita 
üzerinde işaretlenmesini temin maksadiyle ve
kâletimize göndermektedir. Şehirlerin imar 
plânlan bundan sonra yapılmakta ve muhafaza 
edilmesine karar verilen tarihî asara zarar gel-

. 1957 C : 1 
miyecek şekilde tanzim olunmaktadır. 

Tarihî eserleri ve anıtları korama, bunlar 
hakkında karar verme salâhiyeti 5805 sayılı Ka
nunla Vekâletimize bağlı olarak kurulmuş bu
lunan «Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu» na aittir. 

Vilâyetler ve Belediyeler şehirlerin imar ha
reketi ile ilgili programlarının tatbiki sırasın
da eski eserlerin durumunu bu kurula başvur
mak suretiyle tesbit etmeye mecburdurlar. 

Eski eserlerin korunması, sözü geçen kanun
la kurulmuş olan Anıtalr Yüksek Kumlunun 
himayesi altına alınmıştır. 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Mel
bourne Olimpiyatlarındaki muvaffakiyeUüliğimi-
zin sebeplerine dair sualine Maarif Veküi Ah-
med ÖzeVin tahrirî cevabı (7/276) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorunum yazılı olarak Maarif Ve

kili tarafından yazılı olarak cevaplandırılması' 
nı saygı ile rica ederim. 

Burdur 
M. özbey 

1. Melbourne Olimpiyatlarmdaki mııvaffaki-
yetsizliğimizin sebepleri nelerdir? Bu sebepleri 
gidermek için önceden tedbir almak mümkün 
değil niiydi? 

2. Federasyon Reisi istifası meyanmda uuı-
vaffakiyetsizliğin başlıca sebebi olarak çalışma 
şartlannın ve imkânlannm yokluğu ileri sü
rülmüş ve çalışmaların baltalandığı ifade edil
miş, bunlar yerinde ve zamanında niçin sala
hiyetli makamlara, duyurulmamışttr? Zararlı 
yokluklar niçin doldurulmadı? Zararlı varlık
lar niçin kaldır ı lmadı! 

3. Olimpiyatlarda tecrübesi, olan Nuri Ho-
cadaıi niçin istifade edilmemiştir? 

4. Olimpiyatlara gidiş - gelişte sporcu ve 
idarecilere yapılan umumi sarfiyatın listesi ve 
yekûnu nedir? • 

• T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 466 

8 . II.. 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
27 Aralık 1956 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka-
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nunlar Müdürlüğü 7-276/3676-16449 sayılı 
yazıya cevaptır : 

Melbourne Olimpiyatları hakkında Burdur Me
busu Mehmet özbey tarafından Yüksek Riya
setinize sunulan tahrirî sual takririne verilen 

'cetfap lef fen takdim kılınmıştır. 
Saygılarımla arz ederim. 

Maarif Vekili 
A. özel 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in Melbourne 
Olimpiyatları hakkındaki yazılı sorusuna veri

lecek cevaptır. 

1. Geçen Mayısta İstanbul'da tertiplenen 
Dünya Kupası Güreş Şampiyonasında güreşçi-

.1967 0 : 1 
terimizin serbest güreşte kazandıkları 6 birinci
liğin tesiri ite, Melbourne Olimpiyatlarına seya
hat arifesinde bâzı sorumsuz kimselerin Olim-
piyatlardaki şampiyonluk şansımız için yürüt
tükleri pek iyimser tahminlerle gazetelere be
yanlarda bulunmaları, Melbourne'da alman de
recelerin beğenilmemesine sebebolmuştur. Hal
buki, Dünya Kupası müsabakaları ile Olimpi
yatları kıyaslamak netice için doğru bir fikir 
vermez. Çünkü iştirak eden milletlerin sayıları 
Dünya Birinciliklerinde 12 iken Olimpiyatlarda 
27 yi bulmuştur. Buna rakiplerimizin İstanbul 
mağlûbiyetlerinin revanş hırsı ite çok iyi hazır
lanmış olmalarını da katacak olursak, Türk eki-
pinin teferruatı aşağıda bildirilen derecelerini 
normal kabul etmek lâzımdır. 

Serbest stilde 
Kazandıkları madalyalar 

Altın Gümüş Bronz 

1. 52 Kilo Hüseyin Akbaş 
57 » Mustafa Dağistanlj 
62 » . Bayram Şit 
67 » Ramazan Güngör 
73 » İbrahim Zengin 
79 » İsmet Atlı 
87 » Âdil Atan 
Ağır Itamit Kaplan ...-,-

3 ncii 
1 nci 1 
4 neti — 

__ — 
2 nci 
4 ncü •— 
- ___ — 
1 nci 1 

_~-
— 
— 
— 

1 
— 
-— 

. — 

Greko - Romen stilde : 

52 Kilo Dursun Ali Erbaş •i nen 
57 » Yaşar Yılmaz 
62 » Müzahir Sille 
67 » Rıza Doğan , 
73 » Mithat Bayrak 
79 » İsmet Atlı 
87 » Âdil Atan 
Ağır Hamit İCaplan 

— 
4 ncü 
2 nci 
3 nci 
5 nci 

__ 
4 ncü 
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Bu neticeler rakiplerimizle karşılaştırüırsa : 

Kazandıkları madalyalar 
Altın Gümüş Bronz 

Serbest stilde : 
İran 
Türkiye 
Rusya 
Japonya 
Amerika 
Belçika 
Bulgaristan 
Finlandiya 

Greko - Romen t 
Rusya 
Türkiye 
îsveç 
Finlandiya 
Bulgaristan 
Macaristan 
İtalya 
Almanya 
Romanya 

8 8 8 

Olimpiyatlarda güreş müsabakaları ferdî mütalâa edilmekte 
ve takım halinde derece mevzuubahsolmamaktadır. Bununla be
raber - gayriresmî olarak - 6 ncıya kadar derece alanlara puvan 
verilmek suretiyle bir tasnif düşünülürse : 

Serbest stilde : 

2 
2 
1 
2 

— 

1 
— 

8 

5 
1 

— 
2 

— r 

— 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 

1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

— 

1 
4 

— 
— 

1 
x 2 

8 

1 
1 
3 

— 

1 
1 

1 

Rusya 
Türkiye 
İran 
Japonya 
Amerika 
Bulgaristan 

Groke - Romende 
Rusya 
Türkye 

isveç 
Finlandiya 
Macaristan • 
Bulgaristan 

28.5 
28 
24.5 
23.5 
15 
11 

ise : 
39 
21 

21 
12 
11 
10 

puvanla 
» 
» 
• » 

» 
•>> 

puvanla 
» 

» 
» 
» 
» 

1 nci, 
II nci, 

III ncü, 
TV ncü, 
V nci, 

VI nci durumda; 

1 nci, 
II nci Altın madalyası oldu

ğundan puvan beraber
liğine rağmen Türkive 
II.) 

III ncü, 
IV ncü, 
V nci, 

VT ncı> sıradadırlar. 
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2.. Federasyon Reisinin istifaname sureti ili-*" t 

siktir. Bu belgede belirtilmiş olduğu üzere, ken
disi Beynelmilel Federasyon İkinci Reisliğine ve 
Teknik Komisyon Başkanlığına seçilmiş olmak
la bu vazifelerle birlikte Federasyon Reisliğine 
devam edemiyeceğini ifade etmiş ve .yeni sıfatla-
riyle federasyon dışında kalmasının ileriki bey
nelmilel temaslarımızda lehimizde olacağını ilâve 
etmiştir. 

3. Güreşçilerin olempiyatlara hazırlanmala
rı teknik heyetimiz bulunan Güreş Federasyonu
nun işidir. 

Çalıştırıcı olarak Nuri Boyt orun'dan başka, 
beynelmilel güreş âleminde üstün başarılı şampi
yonluk şöhretleriyle tanınmış Yaşar Doğu, Celâl 
Atik gibi ünlü güreşçiler, Saim Arıkan ve Hü
seyin Erkmen gibi tecrübeli antrenörler.de vardır. 
Nitekim Dünya Kupası maçlarındaki 6 galibi
yettik zaferi kazanan takımımızı Celâl Atik ça
lıştırmıştı. Federasyonun olimpiyat hazırlıkları 
için de Celâl Atik'i Nuri Boyt orun'a tercih sebe
bi bu olmuştur. 

4. Olimpiyatlar dolayısiyle yapılan masraf 
listesi aşağıya çıkarılmıştır : 

Lira 

186 803 Tayyare biletleri 
15 988 Memleket içi çeşitli masraflar 
32 475 Memleket dışı yevmiyeleri 
3 976 Memleket dışı müteferrik masraflar 

239 233 Yekûn 

Bütçedeki 296 000 liralık ödenekten 239 233 
lira sarfı suretiyle 56 767 lira tasarruf edilmiş ve 
Maliye Vekâletinden verilen 69 000 liralık döviz
den de 32 558 liralık döviz harcanmıyarak Hazi-
neje iade edilmiştir. 

Umum Müdürlük Yüksek Makamına 
Milletlerarası Güreş Federasyonunda kongre 

karariyle uhdeme verilen Teknik Komisyon Reisli
ği ile halen ifa etmekte olduğum vazifeyi yürütme 
imkânsızlığı karşısında Federasyon Reisliğinden 
affımı derin saygılarımla rica ederim. 

20 . XII . 1956 
B. T. U. Md. 

Güreş Fed. Reisi 
Vehbi Emre 
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3, — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kars 

vilâyetindeki ilkokulların sayısına ve bütün köy
lerin okula kavuşması hususundu ne düşünüldü
ğüne dair sualine Maarif Vekili Ahmed özerin 
tahrirî cevabı (7/280) 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Riyasetine 
Aşağıdaki soruların yazılı olarak Maarif Ve

kili tarafından cevaplandırılmasına delâletleriniz 
saygı ile rica olunur. 

Kars 
Kemal Güven 

1. Kars vilâyetinin (merkez ilce dâhil) ilçe
lerinin her birinde halen kaç ilkokul mevcuttur'? 

2. Okul mevcudolduğu bildirilen köyler
den kaç tanesinde halen tedrisat, mektep olarak 
inşa edilen binalarda, yapılmakta diğer köyler 
de tedrisat ne şekilde sağlanmaktadır? (Her il
çede ayrı ayrı gösterilecektir.) 

3. Okulu harabolan köylerde kiralanan bi
nalar sıhhi ve sair bakımlardan tedrisat yapma
ya elverişli midir? 

4. Vilâyete bağlı ilçelerin her birinde her 
sene kaç ilkokul yapılmakta ve kaç okul onarıl
makta, bunlara mukabil bakımsızlık ve zamanın
da tamir edilemediklerinden dolayı kaç okul 
kullanılmaz hale gelmektedir? 

5. Halen tatbik edilen program^ göro ilçe
lerin her birinin bütün köylerinin okula ka
vuşması mümkün görülüyor mu? Mümkün görü
lüyorsa hangi tarihlerde bu ilçelerin köyleri 
okula kavuşacaktır? Mümkün görülmüyorsa ve
kâlet bu durum karşısında ne düşünmekte ve 
programında bir değişiklik yapmak niyetinde 
midir? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 8 . II . 1957 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Say! : 467 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
9 Ocak 1957 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 280/3724 - 16604 sayılı 
yazıya cevaptır : 

Kars Mebusu Kemal Güven tarafından, Kars 
vilâyetindeki ilkokul sayısı ve bütün köylerin 
okula kavuşturulması hakkında Yüksek Riyaseti
nize sunulan tahrirî sual takririne verilen ce-
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vaplar let'f'en takdim kılınmıştır. Saygılarımla 
arz ederim. 

Maarif Vekili 
A. özel 

1. Kars vilâyeti ve kazaları ile bunlara bağ-
lı köylerdeki olkul adedi 451 dir. 

Kazalar üzerine okul sayısı aşağıdaki tablo
da gösterilmiştir. 

Vilâyet merkezi 
Ardahan 
Arpaçay 
Çıldır 
Digor 
Göle 
İğdır 
Kağızman 
Posof 
Sarıkamış 
Tuzluca 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 

21 

Köyleri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 

31 
61 

.53 
27 
10 
38 
29 
30 
50 
83 
18 

430 

2. Okul olarak inşa edilen 412 binada ted
risat yapılmaktadır. Okulları harap vaziyette 
bulunan ve vilâyetin öğretmen ve kadro imkâ
nına göre okul açılmasını lüzumlu gördüğü köy
lerden (Ardahan'da 1, Arpaçay'da 5, Çıldır'da 
6, Göle'de 4, Digor'da 4, Tuzluca'da 2, Kağız
man'da 4, İğdır'da 2, Sarıkamış'ta 10 ve mer
kez köylerinde 1) olmak üzere ceman 39 köyde 
buluna'bilen en müsait binalardan istifade edil
mek suretiyle öğrenim yapılmaktadır. 

3. Bugün için zaruretin ifadesi olan geçici 
binalar,.yukarda açıklandığı gibi köylerin mü
sait yapıları ve «ekserisi köy odalarıdır. 

4. 1950 den 1956 sonuna kadar 35 yeni, 13 
harap yerine olmak üzere yeniden 48 okul ya
pılmış, 58 okulun da yarım kalan inşaattı ikmal 
edilmiş ve ıbüyük onarımı yapılmıştır. 

1950 senesine kadar yapılan okullar muhte
lif tip plânların tatJbîkıyle meydana gelmişler
dir. Çok daha önceki yıllarda yapılan okulların 
belli plânları olmadığı gibi bu okullardan bir 
kısmı da ihtiyacın giderilmesi zarureti karşısın
da geçici 'binalarda kalmışlardır. Bu sebeple 
1950 den bu yana standart plânlara göre yapı
lan yeni okullar bu kabil geçici binalarla 'harafe-
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olmuş, yanmış veya yıkılmış bulunanların yer
lerine yaptırılmıştır. 

1950 den «bugüne kadar yapılan okulların 
kazalar üzerine listesi 

Kazası 

Kars 
Çıldır 
Kağızman 
İğdır 
Göle 
Sarıkamış 
Ardahan 
Digor 
Arpaçay 
Tuzluca 
Posof 

Yeni 
okul 

3 
5 
*5 
6 
3 
1 

— 
1 
4 
4 
3 

35 

yerine 
yeni 

1 
1 
3 

— 
2 
3 
1 
1 
1 

— 

13 

ve büyük 
onarım 

9 
7 
6 

"7 
6 
8 
4 

—~ 
5 
3 
o 

58 

Bu duruma göre senede vasati 6 - 7 okul ye
niden inşa ve 8 - $ okulun da noksan kalan in
şaatı ikmal edilmekte ve büyük onarım yapılmak
tadır. 

Eski yıllarda kontrolsuz olarak köylünün mü
kellefiyeti ile yapılan okullardan bir kısmı onan
ma ihtiyaç arz etmektedir. 

Son defa alman bilgiye göre bu kabil okullar
dan 25 binanın harap duruma düştüğü ve bir bu 
kadar okulun da esaslı tamire muhtaç bulunduğu 
tesbit edilmiştir. 

1950 yılından beri bir taraftan geçmiş yılla
rın noksanları tamamlanırken elde mevcut uzun 
vadeli programlara göre yenilerinin de inşasına 
devam olunmaktadır. 

5. Halen tatbik edilmekte olan inşaat prog
ramlarımız her yıl Büyük Meclisten alınacak köy 
okulları inşaatına yardım ödeneğinin ve dernek
lere yardım faslının miktarı ile alâkalıdır. 

Ancak memleket ölçüsündeki ihtiyaçlarımızın 
en kısa bir zamanda ilköğretim kanun lâyihası 
kanuniyet kesbettiği tarihten itibaren hazırlan
mış bulunan programa göre karşılanacağı ta
biîdir. 



î : 37 11.2.1957 
TASHİHLER 

O : 1 

Bu tnikad zabıt ceridesinin sonuna merbut matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktı]' . 
S. Sayısı Sayfa Satır Yanlış Doğru 

121 
» 

108 

5 
/» 
2 

9 
26 
8 

muvakkat harcırahı 
fe 
Hürriyet partililerle... 

muvakkat vazife harcırahı 
v« 
Bandırma kazasında Hürriyet 
Partililerle... 

152 



t : 37 11.2.1957 Ö ; İ 
Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak-

kındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHtSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Ali Ülgen 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Rainiz Eren 
Muzaffer Brgüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Halil İmrc 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtas 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcaİı 

A 
Hey 

za adedi 
verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
274 

• 25Q 
14 

1 
250 

17 

[Kabul edenler] 
Sıtkı Yırcah 

BÎLEOÎK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Ali Fervııh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
ıval l a l 

Bedi Enüstün 
Emin Kalafat. 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Esat Tuneel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 

"* 

Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Jlüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Ali Sav 
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Hanri Soriano 
Ahmet Topçu 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğiu 
Behçet Uz 

' KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğiu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Mekki Keskin 
Tank Kozbek 

[Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

I KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan» Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Oeakeıoğlu 
Mehmet Fahri Oral j 
Hilmi Özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu j 
Nafiz Körez 

MARAŞ I 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Beşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ ! 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur I 
Hüseyin Avni G-öktürk 
Ahmet Nuri Kadı oğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Sabri îşhakan | 
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Memiş Yazıcı 

VRİ2E 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Muhittin Özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sınain îTekelioğiu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ümaldı 

SltRD 
Baki. Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim S fi alp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
Eteni. Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed Özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Neemi Arman 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Bae 
Selâhattin Gül üt 
Ahmet Gürkan 
Osman Haeıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Hal it Ağanoğlu 
Sabrı Dilek 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlıı 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğiu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlci 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

— 154 — 



I : 37 11. 2 .1957 C 
[Reddedenler] 

ANKARA 
Muhlis Ete 

BURDUR 
Behçet Kaya alp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasını Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray • 
İsmet Olgae 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik. Fenik 
Abdullah öedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamid Tiğrel 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker ~ 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ÎZMİR 
Gihad Baban 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

[Müstenkifler] 
TRABZON 

Emrullah Nutku 

[Reye iştirak 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kahpsrzoğlu 
Ahmet Karagül* 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğhı 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbas 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar (I) 
Selim Ragıp Emeç. 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim Öktem 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakeı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

etmiyenler] 
ÇORUH 

Yaşar Gümüşel 
ÇORUM 

Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlıı 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün. 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktü ğ (1.) 
Ömer Faruk Sanae, 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce (1.) 
Hasan Numanoğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş \ 

URFA 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

Rıza Topeuoğlu 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Cevdet San 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halit Zarbım * 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal (1) 
A. Mithat Kııscyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Refik Koraltan (Rs.) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
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Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (t) 
Abdürrahman Doğruyoi 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Fethi Mahramh 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygûn 

• URPA 
Feridun Ayalp 
Aziz özbay 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görenta§ 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 

I Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

İSTANBUL 
Necini Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazitn Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Ziya Köktürk 
Emin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
növer (î.) 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil -
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
Abiddn Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş. 

#Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
İbrahim Us 

- KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 

- Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bagrıaçık 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu -
Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Koyuncu 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğran 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğiu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

Sudi Mıhçıoğlu, 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca (î.) 
Nuri Özsan 
Nâtık Poyrazoğiu 
Akif Sarıoğlu (î.) 

NİĞDE 
. Cavit Kavurmacıoğlu 

Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Nurullah ihsan Tolon 

ŞİİRD 
Suat Bedük 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlü 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

17 

[Münhal MebusluklarJ 
Afyon Karahisar 1 Bursa 1 istanbul 1 
Ankara 2 Çoruh 1 izmir 1 
Antalya - 1 Diyarbakır 1 Kastamonu 1 
Aydın 1 Eskişehir 1 Kayseri 3 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir. 1 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlıı 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren -* 
Muzaffer Ergjider 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarharı 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboE 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğiu 

A jza adedi : 541 
Rey verenler : 273 

Kabul edenler : 264 
Reddedenler : 8 
Müstenkifler : 1 

Reye iştirak etmiyenler : 251 
Münhal mebusluklar : 17 

[Kabul edenler] 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş, 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
thsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Agâh Erozan 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferrah Yücel 

ÇANAKKALE 
Bedi E mistim 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Oeltikçioğlu 

Muzaffer onar 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıe 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Sabri Erduman 

Şevki Erker 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih inal ^ 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah ismen 
Doğan Köy men 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halis Tokdemir 

HAKKARİ 
übeydullah Seven 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İSTANBUL 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
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Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrenı Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekdl 
Nazlı Tlıabar 
Alımet Topçu 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Sadık Giz „ 
Osman Kapani 
Halûk ökeren • 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğltı 
Behçet Uz 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yemajras 

. KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Ku§akeıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 

_ Servet Haeıpaşaöğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Ktırmel 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahnıiıdoğlü 
Tabir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak -3 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

î ; 37 11.2 
KONYA 

Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rü§tü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Özbileıı 
İhsan Şerif Özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Reşit^Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Yavuz Pa-şamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayanı 
Gıyasettim Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertnr 

. 1957 C : 1 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nurd Kadîbğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet kkçjal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Keleşoğlu 
Rami Ozaaı Gümüsoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfîk İleri 
Muhittin ötfkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Ban 
Enver Batilinin , 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinafn Tekelioğlıı 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbas 

SİVAS 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin Örnekol 
Ahmed Özel 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel t. 

TEKİRDAĞ 
Nefcmi Arman 

Zeki Erataman 
TOKAD 

lhs#n Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet öürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağauoğhı 
Şabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orbcrk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslaıı Bora, 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlıı 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

tfŞAK 
Yusuf Ajssal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Haşini Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâle ı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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DİYARBAKIR 
İhsan Hamid Tiğrel 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

Selâhattin Toker 
IZMIR 

üdhad Baban 

[Reddedenler] 
KIRŞEHİR 

Osman Alişiröğiu 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

URFA 
Feridun Ergin 

AFYON KABAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çol 
Kemal Eren 
Hârflit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramdaki 
Hamdi Bulgurlu. 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikcrğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi İnanç,. 
Fuad Seyhun 
Hazım T üre gün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioglu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESÎ» * 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kara gür 
Yahya î%;lvaıı 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

[Müstenkifler] 
TRABZON 

Emrullah Nutku 

- [Reye iştirak 
BİLECİK 

İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı : 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Oelikbas 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar (1) 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Efdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köy men / 
İbrahim öktern 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad- Alp-

ş kartal 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu * 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

TCenan Oığman 
ÇORUH 

Yasar Gümüşel 

etmiyenler] 
ÇORUM 

Mustafa Kemal Biber-
oğltı 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosnıanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktürk (1.) 
Ömer Faruk Sanaç -

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Oavuşoğlıı 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce (1.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topeuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt ' 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal'Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Cevdet San 

GİRESUN 
Adnan. Tüfekçi oğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halit Zarbuıı 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip înal 
A. Mithat Kuseyrioglu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ranıazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Denıiralay 

JTahsin Tola *w 

Zühtir Hilmi Velibeşe 
İSTANBUL 

Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Emin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-. 
rıövev) (t.) :>i 



Zakar Tarver 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
M«hmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Necdet Ineekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Abidün Tekön 

KARS 
Fevzi Aktag 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz • 
Hüsnü Yaman , 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

î : 37 11.2 
Turan Güneş, 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağnaçık 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır * 1 
Eskişehir 1 

. 1957 0 : 1 
MARDİN 

Eteni Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca (t.) 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu (I.) 

NİĞDE 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasam Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyz?i Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orlıon 

RİZE 
Hüseyin Aguıı 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Ei;er 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Oavid Öral 
Nıîrullah ihsan Tolon 

StlRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Şerai'ettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 

ebusluklar] 
I istanbul ' 1 

izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

•fcil I I 

Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (I) 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlü 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayav uz 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Aziz özbay 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Mahmut Ataman 
Nunıan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
^ecati Diken 

'! Cemaf Kıpçak 
Avni Ylırdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

İT 



î : 37 11. 2.1957 0 : 1 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında Kanuna verilen reylerin neticesi 
• (Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Ali Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Gereci 
Nihat tyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü | 

i ıza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

: 541 
274 
262 

12 
0 

250 
17 

[Kabul sdhnl&r] 
1 BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Halil Imre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtag 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız , 

BİTLİS 
Nuarettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURSA 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bıımin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer Ona! 

1 ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlıı 
Mustafa Gülcügil 
ismail 'Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Sabri Erduman j 

-

1 ;~k '• 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKÎŞEHI?. 
Hasan Polatkaıı 
Abidin P«tuoğlti 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Naci Kurt 
Adnan Menderes? 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 

161 — 



Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Rıza Yalçın 
Âli Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Cağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacipaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Renizi Birand 

t : 37 11. 2 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Ve rai 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri O rai 
Hilmi Özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu -
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandal inci 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadı oğlu 

1957 O : 1 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hâcli Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Salim Serç« 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nıırullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim 'Süalp 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Selâhattin Gül üt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka-
la^^cıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Nunıan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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t : 37 11. 2 .1957 C 
[Reddedenler] 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamid Tiğrel 

AFYON KARAHİSAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Et© 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Âliye Temuçin 
Hazım Türe gün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 

ELAZIĞ 
Selâhattin Toker 

İZMİR 
Oihad Baban / 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

[Reye iştirak 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Reşat, Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar (1.) 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem " 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan KarasioğKı 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Baha Koldaş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 

etmiyenler] 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprüly. 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (1) 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce (1.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

URFA 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

.Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL . 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü, 
Emin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Hmdullah Suphi Tan-
rıöver (1) 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
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Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

IZMÎR 
Miehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Akta§ 
Sırrı Atal«y 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Bmin Develioğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (î. Â.) 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 

î : 37 11.2 
Turan Güneg 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aytlmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Himmet Ölçmen 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ali Gaüb Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Tevfik Ünsalan 
'Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Köçer 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

. 1957 0 : 1 
MARDİN 

Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

, MUĞLA 
Turhan Akarca' (I.) 
Nuri öasan 
Nâtik Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu (î.) 

NİĞDE 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Ün«r 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabrı İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Osman Kavrâkoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Cavid Qral 

SİİRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Sömuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (î.) 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Fethi Mahramlı 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Es. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 
Aziz özbay 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüaeyin Balık 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Münhal Mebusluklar] 
İstanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

17 



t : 37 11.2 .1957 O : 1 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkmde; Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarh an 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Neeati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem . 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

A za adedi 541 
Rey verenler : 274 

Kabul edenler : 262 
Reddedenler ; 12 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 250 
Münhal mebusluklar : 17 

[Kaimi edenler] 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Halil İmre 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Yüninü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nûsrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Kar asan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkıl^g 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Sabri Erduman 

Şevki Erker 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlıı 

GAZİANTEP 
Abdülkadir Atik 
Samih înal 
Süleyman Kuran el 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞAN3 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Celâl Ramazan oğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

|STANBUL 
Seyfi' Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
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Naei Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 

ÎZMIR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Halûk ökereh 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer ) 

İ : 37 İ l . 2 
KOCAELİ 

Hamdi Başak 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
şuhoğlu 
Osman özbilen 
îhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Pâşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

. 1067 C : 1 
Gıyasettin Emre 

NlĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nurd Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kinik 
Sal5m Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
Etem Erdinç t 
Kâzım Oskay 
Bâhattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

Necmi Arman 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka 
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Osal 
Celâl Öncel 
Saim Önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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î : 37 11.2,1957 
[Reddedenler] 

C : 1 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

AFYON KARAHİSAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Bincrbay 
riamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. D 

Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BÎLEOÎK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

^IZMlR 
Oihad Baban 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

[Reye iştirak 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar (I.) 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan (Rs. V.) 
İbrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-

etmiyenler] 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosraanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket Inee 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
İhsan Daî 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğhı 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Saykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri Özcan San 
Halit Zarbım 

HATAY 
A. Feyzi Atalıan 

kant 
TRABZON 

Emrullah Nutku 
URFA 

Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal (I.) 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursalflğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulo» 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Emin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver (I.) 
Zakar Tarver 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet* Aldemir 
Pertev Arat 
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î : 37 11. 2.1957 C : 1 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet Ineekara 
Rauf Onursal 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim U« 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Ziya Termen 

KAYSERt 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (1. Â.) 
Ziya Atığ 
Selâmi Din§er 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

Mustafa Bağrıaçık 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuneu 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca (t.) 
Nuri özsan 

Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu (I.) 

NİĞDE 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Er tekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

. SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Cavid Oral 
Mehmet Unaldı 

SîtRD 
Suat Bedük 

SlNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlıı 
Server Somuncııoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (I.) 
Abdürrahman Doğruyo] 

istanbul 1 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Ahmed Özel (V.) 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Aziz özbay 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdâbayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

17 

[Münhal Mebusluklar] 



î : 37 11.2U957 0 : 1 
1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/ l işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kamın kabul edilmiştir.) 

' 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Bren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
276 
261 

15 
0 

248 
17 

[Kabul edenler] 
Etem Menderes • 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müeteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğl u 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıytkoğlu 
Yalıya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tını çay 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

. BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLÜ 
Selâhattin Baysal 

Sabrı Çonkar 
İhsan Gülez 
Lûtt'i Oğultürk 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

- İC 

ÇANAKKALE l 

Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Haşan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasnhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

>9 — 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sana 
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Esat Tııneel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Sanıih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erk m en 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Celâl Ramazanoğlu 



1.1907 C : l 
I Şeök Çağlayan 

Gıyasettin Emre 
NİĞDE 

Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Brtur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 

. Memiş Yazıcı 
RİZE 

izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

I SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik îleri 
Muhittin Özkefeli 
Haindi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

İÇEL 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
îrf an Aksu 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 

IZMÎR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Behzat Bilgili 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlıı 
Behçet Uz 

KARS 
Turgut Göle 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Nazifi Şerif Nabeİ 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

- î : 37 11,2 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Muhittin Güzelkılmç . 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif Qzgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Or.al 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bay ur 
Semi Ergin 
Adnan Karaosma.no ğlu : 
Nafiz Körez 

MARDİN I 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu | 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı, 
Enver Batum'lu 
Salim Serç'e 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah thsaın Tolon 
Ahmet Topaloğiu 
Mehmet Ünıaldı 

SIIRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
Eteni Erdinç 
Kâzını Oskay. 
Bahattin örn ekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 

Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necini Arman 

TOKAD 
Selâlıattin Gül üt 
Ahmet Cürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğiu 
Sabri Dilek 
Süleyman Fobini Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Saim Önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hami t Kartal 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşiıa Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Hakkı Hilâicı 
Edibe Sayar 

% 
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t : 37 11.2.1957 C : 1 
[Reddedenler] 

ANKARA 
Muhlis Ete 

BUESA 
Sabahattin Oırac loğdu' 

ÇANAKKALE 
Sai'aeddin Karanakçı 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamid Tiğrel 

AFYON KARAHÎSAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
'Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi inanç 
Âliye Temuçin 
Hazmı Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Fsen 
Enver Oüreli 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Oakıroğlu 
Şevki Hasırcı -
Talât Oran ' 

BİNGÖL 
Sait Göker 

- BOLU 
Kesat Akşcmsettinoğlu 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Halı 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

İZMİR 
Oihad Balbaıı 

KARS 
Sırrı Atalay 

Hasan Erdoğan 
KIRŞEHİR 

Osman Alişiroğlır 

KOCAELİ 
Ekrejıı Alican 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunav 

[Reye iştirak etmiyenler] 
BURDUR 

Fethi Celikbas 
«Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar (I) 
Selini Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyunıc u 
Agah Erozan (Rs. Ar.) 
İbrahim Ökteıu 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
ihsan Karasioğl u 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tabir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asını Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğiu 
Yakup Gürsel 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Kara osm an oğlu 

Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (1.) 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rıt'kı Salim Burçak 
Zeki Oavuşoğlu 
Al>düI kadi r Eryurt 
i i ânı id Şevket İnce' (I.) 
Hasan Nıımanoğlu 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cen ani 
İhsan Daî 
(Cevdet San % 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Bay kal 
Ekrem Ocaklı 
Sabrı Özean San 
Hal it Zarbım 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Berekctoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala
ka nt 

TRABZON 
Eni mil ah Nutku 

URFA 
Feridun Ertnn 

A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı. 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hidayet Sinanoğlu 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltau (Ks.) 
Aziz Koksal 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal De miralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necini Ateş 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Oebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Emin Onat 
Nizam ettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (î.) 
Zakar Tarver 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamu 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
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Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Abidim Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim \Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Muzaffer Kuşakeıoğlu 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu . 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan iîökmenoğlu 

î : 37 11.2 
Ahmet Koyuncu 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Ğalib Bubik 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hayri Büke 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tûmay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Maİhmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Renizi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca (I.) 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu (I.) 

1957 C : 1 
NİĞDE 

Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri tşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agıın 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
ismet Uslu 

StîRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demir ağ (I) 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüzr. 
Feıicî Alpiskender 
Zeki Eratamaıı 
Fethi Mahram] ı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Ilışan Baç 
Hulusi Bozbe.yoğl u 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karaya vuz: 

TUNCELİ 
Fethi ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Deniz (t. Â.) 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

17 

»**<i 

T. B. M. 0f: Matbaası 



Devre : X 
İçtima : 3 s. SAYISI : 56 ya ek 

Giresun Mebusu Abdullah Izmen'in, Ateşli silâhlar ve bıçaklar 
hakkındaki 6136 sayılı Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen 
muvakkat 5 nci maddenin tadiline dair kanun teklifi ve Dahiliye 

Encümeni mazbatası (2 /383) 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Dahüiye Encümeni 

Esas No. 2/383 
Karar No. 82 

. U . 195? 

Yüksek Reisliğe 

Giresun Mebusu Abdullah Izuıen tarafından 
teklif edilen ve daha evvel encümenimiz ve Ad
liye Encümeni tarafından tetkik ve müzakere 
edildikten sonra bu kere, Yüksek Meclisçe ka
rarlaştırılmış olması hasebiyle makamı Riyaset 
çe encümenimize havale buyurulan Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı Kanunu 
6768 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 5 nci 
maddenin tadiline dair olan kanun teklifi, alâ
kalı Hükümet mümessilleri, teklif sahibi vr 
mezkûr kanun teklifi hakkında Yüksek Meclise 
verilmiş takrir sahiplerinden bâzılarının iştira
kiyle encümenimizde tetkik ve müzakere edileli. 

Türk Ceza Kanunu gereğince memnu olan ve 
olmıyan silâhların taşınması, hakkındaki müey
yideler kâfi görülmemiş olmasından mütevellit. 
ateşli silâh ve mermileri ile bıçak ve benzerleri 
nin memlekete ithali, memlekette imali, satılma
sı, satmahnması, taşınması veya bulundurulması 
hakkında daha mütekâmil ve daha ağır müey
yideleri ihtiva eden 6136 sayılı Kanunun meri 
yete vazona lüzum ve zaruret hâsıl olmuştuv. 

Zira Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri 
nin değiştirilmesi hakkında 6123 sayılı Kanunun 
neşrine kadar Ceza Kanununun taşıma ve bulun
durmayı ayrı ayrı cezai müeyyidelerle cezalan
dırılmış iken gerek 6123 sayılı Kanunla değişen 
264 ncü madde, gerekse 6136 sayılı Kanunun 
taşıma ve bulundurma fiilleri arasında, mahiyet 

bakımından bir fark görmemiş olduğundan her 
i ki^ fiili aynı müeyyide ile cezalandırmıştır. 

Kanun vâzıı, bu yeni hükümler muvacehesin
de, bu kabil eslihayı bulunduran veya taşıyan
lara bu yeni vaz'etmiş olduğu kanuna göre va
ziyetlerini ıslah veya bunları mercilerine teslim 
etmek hususunda mezkûr kanunun muvakkat 1 
ve 2 nci maddeleriyle 6 aylık bir müddet vermek 
suretiyle intikali bir hüküm vaz'etmiş bulun
maktadır. îş yerinde veya evinde silâh bulundur
mak ve taşımak fiilinden dolayı takibat icrası 
için bu müddet zarfında usulen izin istihsal edil
memiş olmasına bağlı olmak gerekir. Daha ağır 
hükümleri muhtevi olarak meriyete konulan 
bir kanunun müeyyidelerinden yalnız bulundu
ranları istifade ettirmek, memleketimizin şehir 
ve kasabaları haricinde o vakte kadar taşınma
sı memnu olmıyan ve mutlak memnuniyeti an
cak 6136 sayılı Kanunla vaz'edilmiş bulunan 
silâh ve bıçakları taşımakta olan büyük bir küt
lenin mağduriyetini intaç ve adalet ve atıfette 
müsavata mugayir bir durum ihdas etmiş ola
caktır. 

Binaenaleyh bu esasa ve mezkûr muvakkat 
maddelerin yalnız bulunduranlara hasrı şeklin
de tezahür eden tatbikata bir veçhe verilmesini 
temin etmek ve bir boşluğu doldurmak maksa
dı ile metin tedvin edilmiş ve müzakere mev
zuu teklifin tercihan ve mustacelen görüşülme
si kararlaştırılmıştır. 



Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Kiyasete sunulur. 

Bu celse iekı seçilen 
Muvakkat Keis 

İzmir 
P. Arat 

Kâtip 
Kocaeli 

.Söz hakkım mahfuzdur 
»̂ . Yahm 

Mazbata M. 
Yozgad 

Ö. L. Erzurumluoğlu 

Amasya 
*»/. Zerim 

Çorum 
B. Koldaş 

Kars 
M. Haser 
Kırşehir 
T. Taşer 

Samsun 
E. Anıt 

Sivas 
E. Damalı 

Denizli 
A. H. Sanca) 

Kastamonu 
S. Çağlar 

Konya 
M. E. özal 

Erzincan 
T. Şenocak 
Kastamonu 

M. Kuşakcıoğlu 
Muğla 

Y. Paşamehmetoğl 
Seyhan 

A. Kınık 
İmzada buluna m ad ı 

Uşak 
Y. Ayml 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen muvak

kat 5 nci maddenin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanuna 6768 sa
yılı Kanunla eklenen muvakkat 5 nei madde 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muvakkat madde 5. — 6136 sayılı Kanunun 
muvakkat 1 ve 2 nci maddeleriyle tâyin edil
miş olan 6 aylık müddetin hitam bulduğu 
15 . II . 1954 tarihi ile 6768 sayılı Kanunun 
meriyete girmiş olduğu 11 . VII . 1956 tarihi 
arasında ateşli silâhlarla bunlara ait mermile
ri ve kanunen memnu bıçak ve benzerlerini bu
lunduranlarla taşıyanlar hakkında takibat ya
pılamaz. Hükmolunan cezalar icra ve infaz 
edilmez ve kanuni neticeleri kalkar. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

«••I 

( S . Sayısı : 56 ya e k ) 



S: SAYISI : 107 
Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad

liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3 /427) 

T. C. 
Başvekâlet 7 . XI . 1956 

Zat ve Yazı işleri Umum 
Müdürlüğü 

II. No. 6/2-2996 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ruhsatsız tabanca taşımaktan maznun Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci hakkında 6136 sayılı 
Kanununun 13 ncü maddesine göre takibat icra edilebilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 
nei maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 27 Ekim 
1956 tarih ve 30487 sayılı tezkere örneği ile eki dosj^anm bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti 27 . X . 1956 

Ceza İş. U. Müdürlüğü 
Saıjt : 30487 

özü : 6136 sayılı Kanuna muhalefet
ten maznun Diyarbakır Mebusu Mus
tafa Ekinci hakkındaki evrakın tak
dim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete ^ 

Büyük Millet Meclisi Umumi Heyetinin 6 . VI . 1956 tarihli înikadmda İnönü'nün kürsüde ko
nuştuğu sırada, Arslan Bora tarafından Bursa Mebusu Muhlis Erdener'e atılan çantanın açılarak 
içerisinden fırlıyan tabancanın ve çantanın Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'ye aidolduğu ve bu 
suretle mumaileyhin ruhsatsız tabanca taşıdığı, icra kılman hazırlık tahkikatı neticesinde anlaşıldı
ğından, maznun Mustafa Ekinci hakkında 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine tevfikan takibat 
icrası için teşriî masuniyetinin ref'i talebiyle Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden gönderi
len tahkikat evrakı birlikte takdim kılındı. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasmın ifasına delâlet bu-
yurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. Dr. II. A. Göktürk 

Devre : X 
içtima : 3 



- 2 -
Teşkilâtı Esasiye ve Adliy* encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/427 
Karar No. 24 

1 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Ruhsatsız tabanca taşımaktan dolayı suçlu 
sanılan Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâletin 6,/2-2996 sayı ve 7 . XI . 1956 ta-
rihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encü
menimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın 
tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazılma
sı için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi 
gereğince kur'a suretiyle ayrılan ihzari Encü
mene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizee incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Diyarbakır Mebusu Musta
fa Ekinci'ye isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad

liye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encü

men Reisi 
Manisa 

M. Tümay 

Kâtip 
İzmir 

/. Sipahioğlu 

Balıkesir 
V. Asena 

Ankara 
R. Eren 

Bingöl 
N. Araş 

Aydın 
N. Geveci 

Burdur 
B. Kayaalp 

Bursa Çoruh Denizli 
M. Erkuyumcu M. Önal t. Hadımlıoğlu 

îçel 
H. Evrat 

Kayseri 
K. Gündeş 

Konya 
T. Kozbek 

izmir 
M. A. Sebük 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Kars 
K. Güven 

Konya 
H. Ay diner 

Konya Kütahya 
T. E. Baran 8. 8. Nasuhoğlu 

Malatya . Samsun Sivas 
İV. Ocakctoğlu R. Q. Gümüşoğlu Ş. Ecevit 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

//. H. Ütkün 

Tokad 
0. Hacibaloğlu 

Yozgad 
M. Ataman 

Yozgad 
/. Aktürel 

Zonguldak 
N. Kirişçioğlu 

» • « I 

( S. Sayısı : 107 ) 



DtTrt : X 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Balıkesir Mebusu Enver Güreli'nin teşriî masuniyetinin kaldırılma
sına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en

cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/437) 

T. C. 
Başvekalet 16 . XI . 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum 
Müdürlüğü 

II. No: 6/2-3103 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hürriyet Partililerle birlikte 23 . X . 1956 günü Çınarlı ve mütaakıben 17 Eylül Mahallesi-lo
kallerinde 6761 sayılı Kanun hükümlerine muhalif olarak toplantı yapmaktan' ve toplantılara işti
rak etmekten maznun Balıkesir Mebusu Enver Güreli hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 
nei maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 7 Kasım 
1956 tarih ve 31434 sayılı tezkere örneği ile eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

7 . XI . 1956 

özü : 6761 sayılı Kanuna muhalefet
ten maznun Balıkesir Mebusu Enver 
Güreli hakkındaki evrakın takdim kı
lındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Bandırma Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alınan 27 . .X . 1956 gün ve 956/803 «ayılı yazıda; 
23 . X . 1956 günü saat 20,15 sıralarında Hürriyet Partisinin Çınarlı ve mütaakıben de 17 Ey

lül Mahallesi lokallerinde 6761 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine muhalif olarak toplantı yapmak
tan ve bu toplantılara iştirakten maznun Balıkesir Mebusu Enver Güreli ve 12 arkadaşı hakkın
da yapılan hazırlık tahkikatı neticesinde mebus olmıyan maznunlar hakkında 24 . X . 1956 tarihli 
iddianame ile mezkûr kanunun 14 ncü maddesinin 2 nci bendine tevfikan Bandırma Asliye Ceza 
Mahkemesinde âmme dâvasının açıldığı beyan ve mebus bulunan Enver Güreli hakkında da, ka
nunun aynı maddesi mucibince takibat icrası için mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i talebolun-
muştur. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mevzuubahis hâdiseye mütaallik tahkikat evrakı su-
retleriyle, mebus olmıyan maznunlara ait 24 . X . 1956 tarihli iddianame sureti birlikte takdim kı
lınmış olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasmm ifasına 
delâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. Dr. H. Avni Göktürk 
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T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza îş. U. Müdürlüğü 
Sayı : 31434 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/437 

Karar no. 23 

1 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Hürriyet partililerle beraber 23 . X . 1956 
günü Çınarlı ve müteakiben 17 Eylül Mahallesi 
lokallerinde 6761 sayılı Kanun hükümlerine 
muhalif olarak toplantı yapmaktan ve toplan
tılara iştirak etmekten dolayı suçlu sanılan 
Balıkesir Mebusu Enver Güreli'nîn teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkındaki Başvekâ
letin 6/2 - 3103 sayir ve 16 . XI . 1956 tarihli 
tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encümenimi
ze havale edilmekle bu baptaki dosyanın tet
kiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması için, 
Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğin
ce kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene 
tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat 
sonunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dos
ya Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen Balıkesir Mebusu 
Enver Güreli'ye İsnadolunan suç Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde ya
zılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen Reisi 

Manisa 
M. Tümay 

Kâtip 
İzmir Ankara 

1. Sipahioğlu R. Eren 
Balıkesir Bingöl 
V. Asena N. Araş 

Bursa Çoruh 
M. Erkuyumcu M. önal 

İçel İzmir 
E .Fırat M. A. Sebük 
Kayseri Kocaeli 

K. Gündeş S. Dinçer 
Konya Konya 

T. Kozbek T. F. Baran 
Malatya Samsun 

İV. Ocakcıoğlu R. O. Gümüşoğlu Ş. Ecevit 
Tokad Yozgad 

O. Hacıbaloğlu 1. Aktürel 
Yozgad Zonguldak 

M. Ataman N. Kirişcioğlu 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

H. H. Ülkün 

Aydın 
N. Geveci 

Burdur 
B. Kayaalp 

Denizli 
/. Hadımlıoğlu 

Kars 
K. Güven 

Konya 
H. Aydmer-

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Sivas 

(S. Sayısı; İÖS) 



S. SAYISI : 109 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve 
Tokad Mebusır Hasan Kangal'ın teşriî masuniyetlerinin kaldırılma
sına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/438) 

T. C. 
Başvekalet 16 .XI. 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2-3102 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1.DL1956 günü saat 16,45 te Üsküdar Çengelköy İskele gazinosunda 6761 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine muhalif olarak toplantı yapmaktan maznun Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Turan Gü
neş ve Hasan Kangal haklarında mezkûr kanun hükümlerine tevfikan takibat yapılabilmesi için 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Ad
liye Vekâletinden alman 2.XI.1956 tarih ve 30857 sayılı tezkere sureti ile eklerinin bağlı olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin (Ceza İşleri Umum Müdürlüğü) 2.XI.1956 tarifti ve 30857 sayılı tezkeresi 
suretidir * • 

özü : «6761» sayılı Kanuna muhale
fetten maznun Burdur Mebusu Fethi 
Çelikbaş ve arkadaşları hakkındaki 
evrakın takdim kılındığına dair 

Yüksek Başvekâlete 

1.IX.1956 günü saat 16,45 te Üsküdar Çengelköy iskete gazinosunda 6761 sayılı Kanunun 12/f nci 
maddesine muhalif olarak toplantı yapmaktan maznun Burdur Mebusu Fethi Çelîkbaş, Turan Gü
neş ve Hasan Kangal haklarında mezkûr kanun hükümlerine tevfikan takibat icrası için muma
ileyhlerin teşriî masuniyetlerinin ref 'i talebiyle ve İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliği vasıta-
siyle Üsküdar Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden gönderilen hazırlık tahkikatı evrakı birlikte tak
dim kılındı. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasınm ifasına delâlet 
(Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Porf, Dr. H. Avni Göktürk 

Devre : X 
İçtima : 8 

# 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/438 
Karar No, 22 

1 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

1 . IX . 1956 günü Üsküdar Çengelköy İskele 
gazinosunda 67$1 sayılı Kanunun 12 nci madde
sine muhalif olarak toplantı yapmaktan maznun 
Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Mebusu 
Turan Güneş ve Tokad Mebusu Hasan Kangal 'in 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâletin 6/12 - 3102 sayı ve 16 . XI 1956 
tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encü
menimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın 
tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması 
için, Dahilî Nizamnamenin 178 nçi maddesi ge
reğince kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene 
tevdi edilmişti. 

» 
Bu Encümen tarafından yapılan tetkikat so

nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldükten 
sonra adı geçen Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, 
Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Tokad Mebusu 
Hasılı Kangal'a isnadolunan suç Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad

liye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encü

men Reisi Bu M. Muharriri 
Manisa Niğde 

M. Tümay H. H. Ülkün 
Kâtip 
İzmir Ankara Aydın 

/. Sipahioğlu R. Eren N. Geveci 
»Balıkesir Bingöl Burdur 
V. Asena N. Araş B. Kaycuûp 

Bursa • Çoruh Denizlf 
M. Erkuyumcu M. önal * î. Hadımlıoğlu 

İçel İzmir Kars 
H. Fırat M. A. Sebük K. Güven 
Kayseri Kocaeli Konya 

K. Günde§ 8. Dinçer H. Ay diner 
Konya Konya Kütahya 

T. Kozbek T. F. Baran S. fl. Nasuhoğlu 
Malatya Samsun Sivas 

N. Ocakctoğlu R. O. Gümüşoğlu Ş. Ecevit 
Tokad Yozgad 

O. Hacibaloğlu t. Aktürel 
Yozgad Zonguldak 

M. Ataman N. Kirişçioğlu 

% 
( 8. Sayısı : 109 ) 



Devre ; X 
içtima: 3 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında imzalanan «Müdafaa maksatları için, ihtira 
beratı haklarının ve teknik malûmatın mübadelesinin kolaylaştı
rılmasına dair Anlaşma» nın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları (1/557) 

r. o. 
Başvekâlet 

Kammlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-442/3335 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Öevletleri Hükümeti arasında imzalanan 
«Mftdafaa maksatları için ihtira beratı haklarının ve teknik malûmatın mübadelesinin kolaylaştı
rılmasına dair Anlaşma» nın tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 14 . IX . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1. Hür dünyanın müşterek müdafaası için birleşmiş bulunan devletlerin sanayilerini inkaşaf 
ettirerek müşterek müdafaa maksatları için lüzumlu istihsallerini artırmalannm arz ettiği ehemmi
yet aşikârdır. 

Bu hususu dikkatle gözönünde tutan NATO Konseyi, mütaaddit defalar âza devletlere bu nevi 
istihsallerini artırmalarını tavsiye etmiş ve bu mevzuda müessir bir iş birliği yapmaları husu
sunda bu devletleri teşvik eylemiştir. 

Konseyin bu tavsiyesine uygun olarak Amerika Birleşik Devletleri, mezkûr istihsalâtın artırılma
sında teknik terakkilerin arz ettiği büyük önemi gözönünde tutarak, NATO'ya dâhil memleketler 
arasında, bu konudaki ihtira beratı haklarının teknik malûmatın kolayca mübadele edilebilmesini 
temin edecek anlaşmalar imzasını teklif etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, diğer birçok memleketler gibi, yurdumuzun müdafaası ile ilgili 
sanayîimize lüzumlu teknik malûmatın bu mevzuda ileri durumda bulunan Amerika Birleşik 
Devletlerinden teminine İmkân verecek olan bu teklifi memnuniyetle karşılamış ve «Müdafaa 
maksatları için ihtira beratı haklarının ve teknik malûmatın mübadelesinin kolaylaştırılmasına dair 
Anlaşmayı» 18 Mayıs 1956 tarihinde Ankara'da imzalamıştır. 

2. Bahis konusu Anlaşmada, mübadele edilecek malûmatın mahiyeti ve mübadelenin hangi esas
lar dahilinde cereyan edeceği tetkik edilmekte ve alınan malûmatın hüsnümuhafazası için ittihaz 
olunacak tedbirler tâyin edilmektedir. 

a) Anlaşma gereğince mübadele edilecek olan malûmat Atom Enerjisi sahasına mütaallik bulu
nanlar hariç olmak üzere, müşterek müdafaa istihsalâtmı ilgilendiren bilûmum «İhtira beratları ve 
teknik malûmat» tur. 

18 
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b) Mezkûr ihtira beratları re teknik malûmattan âkıd hükümetlerce tesahûbedilenler âkıd 
hükümetler arasında bedelsiz olarak mübadele edilecektir. 

Hususi mülkiyet altında bulunan ihtira beratları ve teknik malûmatın mübadelesi ise, esas iti
bariyle, ihtira beratı ve teknik malûmat sahipleri ile bunlardan isifade edecek eşhas arasında 
ticari esaslara müsteniden ve doğrudan doğruya temas edilmek nuretiyle yapılacaktır. Âkıd 
hükümetler bu çeşit münasebetleri teshil ve teşvik edeceklerdir. 

o) Diğer taraftan, âkıd hükümetler, işbu Anlaşma gereğince, kendi kanunları dairesinde, 
ihtira beratları^ve teknik malûmat sahiplerinin hukukunu tanımayı ve korumayı ve gizliliğe riaye
tin temini için gerekli tedbirleri almayı taahhüdetmektedirler. 

d) Anlaşma, ihtira beratı ve teknik malûmat sahiplerine tazminat ödenmesi iktiza edecek 
hallerde ne şekilde hareket olunacağına dair izahatı da ihtiva etmektedir. 

e) Bahis mevzuu Anlaşmanın yürütülmesine mütaallik bilûmum meselelerin tesbit ve halle
dilmesi için teknik mülkiyet komitesi admda her iki hükümetin birer temsilcisinden mürekkep 
ve istişari mahiyeti haiz bir komite kurulması da derpiş edilmiştir. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. U. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/557 
Karar No. 19 

m . XI . 1950 

Yüksek Beisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza
lanan «Müdafaa maksatları için ihtira beratı hak
larının ve teknik malûmatın mübadelesinin ko
laylaştırılmasına dair Anlaşma» mn tasdiki hak
kında kanun lâyihası, ilgili Hükümet mümessil
lerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müza
kere olundu. 

İnceleme sonunda : Hükümetin esbabı nıuci-
besinde serd edilen hususlar encümenimizce de 
muvafık mütalâa edildiğinden lâyiha aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Müdafaa Enenmeni-

ne gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. Beisi 
Giresun 

//. Erkmen 
Amasya 
/. Olgaç 

Çanakkale 
B. Eniistütı 

Çorum 
K. Terzioğlu 
Kastamonu 
B. Aktas 

Bu M. M. 
Antalya-

A. Toku§ 
Antalya Çanakkale 
B. Onat N.F.AlpJuırtal 

Çorum 
S. Baran 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir îstanbııl 

H. Polatkan F.ülaş 
Konya Manisa 

M. Obıız A. Karaûsmanoğlv 

[(3. Salısı : 118) 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Mülî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/557 
Karar No, 15 

4 . 11 . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Dvletleri Hükümeti arasında, imzalanan 
«Müdafaa maksatları için ihtira beratı hakları
nın ve teknilcmalûmatın mübadelelerinin kolay
laştırılmasına dair Anlaşma» nm tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası 
encümenimize havale edilmiş olmakla * Hükümet 
temsilcilerinin huzuru ile tetkik ve müzakere 
olundu: 

Yapılan incelemede, gerek hükümetin esbabı 
mucibesinde gerekse Hariciye Encümeni mazbata
sında serd edilen hususlar yerinde görülerek- Hü 
kümetin lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin yüce.-tanviplerine at/ 

edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
M. M. Encümeni Reisi Y. 

M. M. Kâtip 
Elazığ Erzincan 

M. Ş. Yazman M. R. Sanalan 
Ankara Bolu Edirne 

S. Kurth eh F. Belen K, Ya§ınkil%ç 
Niğde Niğde 

A. U. Ankan Z. Üner 
Kocaeli 
K. Meriç 

Rize 
K, Balta 

Sivas 
M. N. Turgay 

Tunceli 
A. Bora 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Tokad 
H. Bozbeyoğlu 

İmzada bulunamadı 
Urfa 

8, önkon 

i tf. Seyisi : 118) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala
nan «Müdafaa maksatları için ihtira beratı hak
larının ve teknik malûmatın mübadelesinin ko

laylaştırılmasına dair Anlaşma* nm tasdiki 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 18 Mayıs 1956 tarihinde Hü
kümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında Ankara'da imzalanan ilişik 
«Müdafaa maksatları için ihtira beratı hakları
nın ve teknik malûmatin mübadelesinin kolay
laştırılmasına dair Anlama» kabul ve tasdik edil
miştir. 

MADDE 2. — 1 ırci maddede yazılı Anlaş
manın tatbiki için gerekli tedbirleri tesbit ve it
tihaza îera Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 3. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 4. — B u kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

14 . IX . 1956 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. C, Bengü 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
DeVlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özü 

İktisat ve Ticâret Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili re 
Dahiliye V. V. 

E. Kalafat 
Adliye Vekili 

H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Maliye Vekili 

Sıh. 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 
ve İç. Mv. Vekili 

N. Köre» 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğhı 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili ve 

Hariciye V. V. 
8. Ağaoğlu 

S, 8ayw : İİ8 
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MÜDAFAA MAKSATLABI İÇİN ÎHTlRA BEBATI HAKLARININ VE TEKNİK MALÛMATIN 

MÜBADELESİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA DAÎR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, 
Müdafaa için lüzumlu teçhizat ve malzemenin istihsaline ihtira beratı haklarının ve teknik malû

matın mübadelesinin teshili ve tesrii voliyle umumi surette yardım etmeyi arzu eyliyerek; ve 
Hususi mülkiyet altındaki ihtira beratları ve teknik malûmat sahiplerinin haklarının Âkıd Hükü

metlerin ihtira beratları ve teknik malûmata şâmil kanun ve nizamları dairesinde külliyen tanınma
sı ve korunması gerektiğini kabul ederek; 

Aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde • I. 

Âkıd Hükümetlerden her biri, müdafaa ile ilgili istihsalâta yersiz şekilde mâni olmıyacağı veya 
bu istihsalâtı tahdidetmiyeceği hallerde: 

. (a) İhtira beratı hakları ve teknik malûmat sahibi ile diğer memlekette ihtira beratını ve tek
nik malûmatı kullanma hakkı sahibi arasında mevcudolabilecek her nevi ticari münasebetler vasıta-
siyle; ve 

(b) Bu gibi münasebat mevcudolmadığı ahvalde, ihtira beratı hakları veya teknik malûmat sahi
bi ile diğer memlekette bunları kullanan arasında bu çeşit münasebetlerin tesisi suretiyle, 

Müdafaa maksatları için ihtira beratı haklarının kullanılmasını teshil edecek ve VIII nci madde
de tarif olunan hususi mülkiyet altındaki teknik malûmatın kullanılmasını ve mübadele edilmesini 
teşvik edecektir. 

Şu kadar^ ki, mahrem malûmat mevzuubahsolması halinde her iki Hükümetin kanunları ve em
niyet icabatı bu nevi münasebata müsait bulunmalıdır; ve şu kadar ki, bu nevi bilûmum mtinaseba-
tın esasları her iki Hükümetin bu husustaki kabili tatbik kanunlarına tâbi kalmalıdır. 

Madde - II. 
* 

Müdafaa maksatları için teknik malûmatın bir Âkıd Hükümetten diğerine sadece bilgi vermek 
için açıklanması ye bu hususun peşinen tebarüz ettirilmesi halinde malûmatı alan Hükümet bu ma
lûmatı mahrem malûmat muamelesine tâbi tutacak ve mevzuubahis malûmatın, malûmat sahibinin 
ihtira beratı almak hakkının veya buna mümasil kanuni hükümlerden neşet eden sair koruyucu 
haklarının tesisinin hiçbir şekilde ihlâl edilmesine meydan vermiyecek şekilde kullanılması için 
âlami gayret sarf edecektir. 

Madde - HL 

Âkıd Hükümetleree tesbit edilecek sınıflara dâhil teknik malûmatın bir Âkıd Hükümetten diğerine 
müdafaa maksatları için açıklanması ve bu malûmatın menşe memlekette gizli tutulmakta olan bir ih
tira beratına veya bir ihtira tescil talebine mevzu teşkil eden bir icadı açıklaması halinde malûma
tı alan Hükümet buna mütenazır bir ihtira tescil talebine aynı mahremiyeti tanıyacaktır. Her iki 
Hükümet işbu maddede derpiş olunan gizliliğin tatbik edilebilmesi için gerekli usulleri tesbit ede
cektir. 

Madde — IV. 
(a) Âkıd Hükümetler, hususi mülkiyet altındaki teknik malûmatın, 
(i) Sahibi tarafından veya onun namına, mumaileyhin tebaası bulunduğu Âkıd memleket (hü

kümetine açıklanması; ve 
(ii) Bilâhara işbu malûmatın mezkûr Hükümetçe müdafaa maksatları için diğer Âkıd Hükü

mete ayıklanması ve bu sonuncu Hükümetin de mevzuubahis malûmatı, sahibinin sarih veya 
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zımni ması alınmadan, kullanması veya açıklaması halinde; malûmatı ilk olarak alan Âkıd Hü
kümetçe malûmat sahibine bir tazminat, ödendiği takdirde, işbu ödeme keyfiyetinin, Âkıd Hü
kümetlerin kendi aralarında tazminat mükellefiyeti hakkında yapabilecekleri anlaşmalara tesiri oî-
mıyacağını kabul ederler. 

(b) Müdafaa maksatları için teknik malûmatın bir Âkıd Hükümetin tebaası tarafından diğer 
Âkıd Hükümete bu sonuncu Hükümetin vâki talebi üzerine verilmesi ve işbu malûmatın mezkûr 
Hükümetçe müdafaa maksatlan için veya başka gayelerle kullanılması veya açıklanması halinde 
malûmat sahibinin talebi üzerine, malûmatı alan Hükümet, kendi kanunları ahkâmı dairesinde, 
mumaileyhe malûmatın kullanılması veya açıklanması dolayısiyle hakettiği âdil bir tazminatın 
derhal fiilen ödenmesi için gereken tedbirleri alacaktır. 

Hadde — V. 

Her hangi bir Âkıd Hükümetin veya bu Hükümetin sahibolduğu veya kontrol ettiği müessesa-
tm, her hangi bir icadın kullanılması için gerekli lisansa sahibolmaları veya işbu icadın kullanıl -
ması için gerekli lisansı her hangi bir masraf ihtiyar etmeksizin verebilmeleri ve diğer Hüküme
tin de bu icadı müdafaa maksatları için kullanmak istemesi halinde, bu sonuncu Hükümet bilâ-
bedel mezkûr icadı kullanmaya yetkili olacaktır. 

Madde — VI. 

Âkıd Hükümetlerce, bir Teknik Mülkiyet Komitesi teşkil edilmek üzere birer temsilci tâyin 
olunacaktır. Temsilcilere bir veya daha fazla eksper veya müşavir tefrik edilebilir. Komitenin de-
rahde edeceği vazifeler aşağıda gösterilmiştir : ' . 

(a) Bu Anlaşma ile ilgili olarak Âkıd Hükümetlerin her hangi biri tarafından kendisine so
rulacak meseleleri tetkik etmek ve tavsiyelerde bulunmak, 

(b) Müşterek müdafaa gayretleri ile ilgili olarak ihtira beratı hakları ve teknik malûmata 
mütaallik olarak Âkıd Hükümetlerden her hangi biri tarafından nazarı dikkatine arz edilen büû= 
mum meseleler hakkında tavsiyelerde bulunmak; 

(c) Müşterek müdafaa maksatları için ihtira beratı hakları ve teknik malûmatın istimaline 
mütedair ticari ve diğer mahiyetteki anlaşmaların akdi hususundaki müzakerata lüzumu halin 
de yardım etmek 5 

(d) Müşterek müdafaa gayretleri için, ihtira beratı haklarının ve teknik malûmatın istima
li hususunda yapılacak ticari ve diğer mahiyetteki anlaşmalara ıttıla kesbetmek ve icabı halinde 
her iki Hükümetin bu çeşit anlaşmaların şayanı kabul olup olmadığı hususundaki görüşlerini is
tihsal etmek; 

(e) Lisansların temini hususunda, lüzumu halinde, yardımlarda bulunmak ve müşterek mü* 
dafaa gayretleri için kullanılan icatlar dolayısiyle ödenecek tazminatlar hususunda lüzumu halin
de tavsiyelerde bulunmak; 

(f) iki Âkıd Hükümet silâhlı kuvvetleri arasında teknik iş birliği sağlıyacak teşebbüsleri 
teşvik etmek ve bu gibi teşebbüslerde ihtira beratı haklarının ve teknik malûmatın kullanıl
masını kolaylaştırmak; 

(g) V. nci madde ahkâmına giren veya bundan böyle girecek olan bilûmum icatların müş
terek müdafaa gayretleri için kullanılmasına mütedair bütün meseleleri incelemek; 

(h) Âkıd memleketlerin müdafaa maksatları için açıklanan teknik malûmata mütaallik 
veya bu hususta ödenecek tazminata mütedair kanunları ahkâmı arasında mevcut aykırılıkların 
giderilmesi çareleri hususunda Âkıd Hükümetlere muayyen hallerde veya umumi olarak tavsi
yelerde bulunmak. 
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Madde ~ "VTL 

Akıd Hükümetlerden her biri diğer Hükümetin talebi üzerine imkân nispetinde : 
(a) Bu Anlaşmada derpiş olunan şekilde müdafaa maksatları için verilmiş olan teknik malû

matın sahibine işbu malûmat üzerindeki bütün haklarının muhafaza ve sıyanetini sağlamak imkâ
nını vermek; ve 

(b) işbu Anlaşmada derpiş olunan şekilde müdafaa maksattan için verilmiş olan teknik ma
lûmatın ve ihtira beratı haklarının istimalinden neşet edecek istihkak ve tediyenin tâyin ve tesbiti 
için, 

Gereken bütün lüzumlu malûmatı ve diğer yardımları temin edecektir. 

Madde - VIII. 

(a) işbu Anlaşmadaki «teknik malûmat» tâbirinden, bizzat malûmat sahibinden sâdır olan 
veya münhasıran malûmat sahibinin veya kendisinin bu hususta bilgi verdiği kimselerce bilinen 
ve umuma açıklanmıyan malûmat anlaşılır. 

(b) «Kullanmak» tâbiri Âkıd Hükümet tarafından veya Hükümet namına yapılan imalâtı ih
tiva eder. 

(c) îşbu Anlaşmanın her hangi bir hükmü Atom Enerjisi sahasındaki ihtira beratlarına, ihtira 
tescil taleplerine ve teknik malûmata şâmil değildir. 

(d) işbu Anlaşma ahkâmı Âkıd Hükümetler arasında halen mevcut bulunan emniyet anlaşma
larını ihlâl edemiyeceği gibi ilerde bu gibi anlaşmalar akdedilmesine de mâni teşkil etmiyeoektir. 

Madde - IX. 

(a) İşbu Anlaşma Türk Teşkilâtı Esasiye ahkâmı dairesinde Anlaşmanın tasvibedildiği husu
sunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yapılacak tahrirî tebligatın Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine vürudu tarihinde meriyete girecektir. 

(b) işbu Anlaşma ahkâmı her hangi bir Âl; id Hükümetin talebi ile her zaman yeniden gözden 
geçirilebilecektir. 

(c) işbu Anlaşma her hangi bir Âkıd Hükümetin feshi ihbar tarihinden itibaren 6 ay sonra 
yürürlükten kalkacak; ancak işbu fesih keyfiyeti Anlaşma ahkâmı dairesinde o ana kadar teessüs 
etmiş vecibe ve mesuliyetleri ihlâl etmiyecektir. 

Keyfiyeti tasdikan Hükümetleri tarafından usulü dairesinde salahiyetli kılınmış olan ve aşağıda 
imzalan bulunan temsilciler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Ankara'da bugünkü on sekiz Mayıs 1956 tarihinde, aynı derecede muteber olmak üzere Türkçe ve 
ingilizce metinler halinde ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 
Foy D. Kökler M. Nuri Birgi 
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Devre : X 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

Encümeni mazbatası (1/627) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . I . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-519/294 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi tcra Vekilleri Heyetince 
17 . I . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunul
duğunu saygılarımla^ arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

F. : 458 - Madde : Fuar ve sergilere katılma masrafları, 
Fuar ve sergilere katılma masrafı olarak 1956 malî yılı bütçesine konulmuş olan 2 000 liralık 

tahsisat bu yıl içinde İzmir Fuarında da açılan (Kalkman Türkiye) sergisi işlerinde çalışan ele
manlar ile bu sergide teşhir edilen malzemeler masrafını karşılamamış olduğundan tahakkuk eden 
borçlara tediye olunmak üzere bu tertibe 2 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

1F. : 731 - Madde : 10 — 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaş
tırma masrafları, 

Düzce'de kâin Mehdibey Ormanının 4785 sayılı Kanun gereğince kamulaştırılması hususunda 
beş yılı mütecaviz zamandan beri devam edegelen dâva 1956 yılı içinde karara bağlanmış ve bu hu
sustaki ilâm gereğince mülk sahibi (tasfiye halindeki Türk Ticaret ve Sanayi Bankası) tasfiye me
murluğu vekiline 860 000 lira ödenmesi icabetmiştir. 

Bütçeye mevzu tahsisatın ancak 200 000 liradan ibaret olması ve bunun da mühim bir kısmı
nın daha evvel yapılan kamulaştırmalar karşılığı olarak tahakkuka bağlanmış bulunması hasebiy
le yukarda yazılı bedelin, Bütçe Kanununun 6 ncı maddesindeki salâhiyete dayanılarak orman işlet
meleri döner sermayesinden alman 860 000 liralık avansla ödenmesi temin edilmiş olduğundan sene
si içinde kapatılması meşrut olan bu miktarın mahsubunu sağlamak üzere bahis konusu maddeye 
824 500 liranın aktarma suretiyle eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

F. : 731 - Madde : 20 — Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satınalma ve kamulaştırma 
masrafları, 

1. Beynelmilel Gıda ve Ziraat Teşkilâtınca 1954 senesinde Şam'da, 1955 senesinde de Madrid'
de yapılan Milletlerarası Kavakçılık Kongreleri kararına uyularak İzmit'te Paylar mevkiinde is
timlâk edilmekte olan arazi için 1. istimlâk sahasına ait istimlâk bedeli şahıslar adına yatırılmış 
ve 2. istimlâk sahası bedeli 335 522 lira tutmaktadır ki, bütçemizde 127 160 lira tahsisat bulunmak
tadır. Bu mevzu için yalnız ar&zi bedeli için 208 362 liraya ihtiyacımız bulunmaktadır, 
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2. Tarsus'ta - Karabucak ormanında Mehmet Kemal Karamehmet ve arkadaşları idaremizi dâ

va ederek, evvelce orman tesis edilmiş 38 Ha. 5 000 M2 lik sahanın mülkiyeti üzerinde hak iddia 
etmişler ve dâvayı kazanmış bulunduklarından bu arazinin üzerinde orman bulunduğundan istim
lâki cihetine gidilmiş ve istimlâk muamelesi tekemmül ettirildiğinden bu arazi için de Bankaya 
231 000 lira yatırılması icabetmektedir. 

3. Her iki sahanın istimlâk bedelleri mevzuunda toplu olarak 731/20 bölümünden 439 000 lira
ya ihtiyaç bulunmaktadır. Aynı zamanda istimlâk sahalarında ehlivukufların keşif masrafları gibi 
masraflarla birlikte 444 000 liranın bu tertibe aktarma yolu ile eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 751 - Madde : 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri 
Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğü delaletiyle satm aldırılan yangın söndürme cihazları 

ile teferruat ve mayilerinin tahakkuk eden 425 120 liradan ibaret bedelinin adı geçen idareye te
diyesi icabetmiş ve bütçede bu tertibe mevzu 150 000 liralık tahsisatta diğer ihtiyaçlar için harca
nılmış olduğundan borcun ödenmesini tembinen bu tertibe 382 120 liranın münakale yolu ile ilâvesi 
zaruri görülmüştür. 

Yukarda arz edilen tertiplere ilâvesi istenileıı ceman 1 652 620 lira tutarındaki tahsisatı karşıla
mak üzere indirme yapılması mümkün görülen fasd ve maddeler aşağıda sırasiyle gösterilmiştir. 

1956 malî yılı bütçesinin 306/10,merkez giyecekleri maddesinden tasarrufu mümkün görülen 
5 000 lira ile aynı faslın 20 nci vilâyetler giyecekleri maddesinden keza tasarrufu mümkün görül sn 
85 OOO lira ve 307 nci harcırahlar faslının 22 nci (Hastalıklar ve böceklerle savaş muvakkat vazife 
harcırahı) maddesinden 1 500 lira, 23 neü (Sınırlama muvakkat vazife harcırahı) maddesinden 
5 100 lira, 27 nci (Propaganda hizmetlerinde çalışacakların muvakkat vazife harc^ahı) maddesinden 
9 000 lira, 30 ncu (Müfettişler harcırahı) maddesinden 60 OOO lira, 50 nci ecnebi uzman ve hizmet
lilerle bunlara yardımcı personelin harcırahı ve masrafları) maddesinden 68 000 lira, 70 nci 
(3573 sayılı Kanun gereğince deliceliklerin par^elajlı haritalarının tanzimi işlerinde çalışacakların 
harcırahları ve nakil vasıtaları masrafları) maddesinden 31 020 lira ve yine aynı faslın 92 nci 
(6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı muhafaza memurlarına verilecek 
tazminat) maddesinden 5 000 lira ve 412 nci Hastalıklarla savaş masrafları faslının 20 nci (Taşıt 
masrafları) maddesinden tasarrufu"mümkün görülen 2 000 lira ile aynı faslın (Başka masraflar) 
maddesinden 353 000 lira ve 422 nci (3116 sayılı Kanunun yangınlarla savaşa ait 90, 91 ve 92 nci 
maddeleri gereğince yapılacak ödemeler) faslından 4 000 lira ve 423 neü Sınırlama faslının il'O ncu 
(6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 nci. maddeleri gereğince yapılacak ödemeler) maddesinden 37 500 lira, 
20 nci (Taşıt masrafları) maddesinden 10 300 lira ve 30 ncu (işçi gündelikleri) maddesinden 
31 200 lira ile 424 neü Amenajman faslının 10 ncu (6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince 
verilecek tazminat) maddesinden 28 OOO lira, 20 nci (Taşıt masrafları) maddesinden 15 000 lira, 
30 ncu (İşçi gündelikleri) maddesinden 23 OOO lira ve 40 nci (Başka masraflar) maddesinden 12 000 
lira, 425 nci Ağaçlama ve fidanlıklar faslın 10 ncu (6245 sayılı Kanun 50 nci maddesi gereğin
ce verilecek tazminat) maddesinden 10 000 lira ile aynı faslın 30 ncu (îşçi gündelikleri) madde
sinden 67 OOO lira vo 451 nci yayın masrafları faslınm 10 ncu (Satmalma ve abone) maddesinden 
3 000 lira 452 nci Staj masrafları faslına 20 nci (Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecne
bi memleketlere staj için gönderileceklerin harcırahları ve masrafları) maddesinden 10 OOO lira ve 
454 neü Sigorta masrafları faslından 43 000 lira olmak üzere bütçenin (A/ l ) işaretli cetveline dâhil 
yukardaki tertiplerinden ceman 918 620 lira ve (A/2) işaretli cetvele dâhil bulunan 741 Yapı iş
leri faslından 290 OOO lira, 752 nci Satmalmacak taşıtlar faslının 10 ncu (Motorlu taşıtlar satmal
ma masrafları) maddesinden 400 000 lira, ve 753 neü 3116 sayılı Kanunun 98 nci maddesi gere
ğince satmalmacak silâh ve malzemeleri faslının 10 ncu (Amenajman gruplarında ve harita 
ekiplerinde çalışacak mühendis ve mühendis yardımcılarına verilecek tabanca ve malzemeleri) 
maddesinden 6 000 lira ile 761 nci (Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarım) fas
lından 38 'OOO lira olmak üzere ceman 734 000 lirara karşılık gösterilmiştir. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 6 . II . 1957 
Esas No. 1/627 
Karar No. 53 -

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı icra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 23 . I . 1957 tarihli ve 
71 - 519/294, sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası encümenimize havale edilmiş ol
makla Orman Umum Müdürü ve Maliye-Vekâ
leti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip 
sebeplere istinaden (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde (1 652 620) liralık münakale yapılma
sını istihdaf etmekte olup fasıl ve maddeler üze
rinde yapılan zam ve tenzillerin zaruri sebeplere 
müstenidolduğu yapılan incelemelerden anlaşıl
mış olmakla maddelerin müzakeresine geçilmiş 
birinci madde ile merbutu cetvel ve mütaakıp 
maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 

Kâtip 
Tokad 

0: Sunar 
Balıkesir 

M. II. Timurtaş 
Diyarbakır 
II. Turgut 

îçel 
1. Gürgen 
Kırşehir 

A. Bilgin 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Bursa 
H. Köymen 

Erzurum 
Ş. Erker 
istanbul 

N.Â.8av 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 

M. M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Antalya 
K. Akmantar 

Çorum 
Y. Gürsel 
Giresun 

M. Şener 
Kayseri 

/. Kirazoğlu 
Ordu 

R. Aksoy 
Sinob Trabzon 

S. Somuncuoğlu S. F. Kalaycıoğlu 
Trabzon Yozgad 
/. Şener T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDİ? 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında (1 652 620) liralık münakale yapıl
mıştır. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

17.1.1957 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî Müdafaa V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımm 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
\ 

Sıh 

MaarifVekili 
A. özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İnh. Vekili 
ff. ffüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demİrer 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
ff. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

N. Geddk 
Maliye Vekili 
ff. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V.; V. 

E. Menderes 
ve İç. Mv. Vekili 

N. Köre» 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

(S. Sayısı : 121) 



Hükümetin teklifine bağh cetvel 

F. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

306 Giyecekler 
10' Merkez 5 000 
20 Vilâytler 85 000 

Fasıl yekûnu 90 000 

307 Harcırahlar 
22 Hastalıklarla ve böceklerle savaş muvakkat vazife harcırahı 1 500 
23 Sınırlama muvakkat vazife harcırahı 5 100 
27 Propaganda hizmetlerinde çalışacakların muvakkat harcırahı 9 000 
30 Müfettişler harcırahı 60 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin har

cırah ve masrafları 68 000 
70 3573 sayılı Kanun gereğince delieeliklerin parselâjlı harita

larının tanzimi işlerinde çalışacakların harcırahları ve nakil 
vasıtaları masrafları 31 020 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunmıun 49 r,cu maddesi gereğince 
atlı muhafaza memurlarına verilecek tazminat 5 000 

412 Hastalıklarla savaş masrafları 
20 Taşıt masrafları 
40 Başka masraflar 

422 3116 sayılı Kanunun yangınlarla savaşa ait 90, 91 ve 92 nci 
maddeleri gereğince yapılacak ödemtler 4 000 

423 Sınırlama 
10 6245 sayılı Kanunun 8 fe 50 nci maddeleri gereğince yapılacak 

ödemeler 37 500 
20 Taşıt masrafları 10 300 
30 îşçi gündelikleri 31 200 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

179 620 

2 000 
353 000 

855 000 

Fasıl yekûnu 79 000 

424 , .Âmenajman 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek taz-

20 
30 
40 

minat 
Taşıt masrafları 
işçi gündelikleri 
Başka masraflar 

(S. Sayısı 

Fasıl yekûnu 

i 121) 

28 000 
15 000 
23 000 
12 000 

78 000 



P. M. * ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek taz

minat 10 000 
30 îşçi gündelikleri 67 000 

Fasıl yekûnu 77 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 3 000 

452 Staj masrafları -
20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketle

re staj için gönderileceklerin harcırah arı ve masrafları 10 000 

731 Kamulaştırma 
10 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak 

kamulaştırma masrafları 
20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalma ve ka 

mulaştırma masrafları 

741 Yapı işleri 

751 Satınalınacak makina, alet ve malze.'nîler 
20 Yangın söndürme alet ve malzemeleri 

752 Satınalınacak taşıtlar 
10 Motorlu. taşıtlar satmalma masrafları 

753 3116 sayılı Kanunun 98 nci maddesi - gereğince satınalınacak 
silâh ve malzemeleri 

10 Amenajnlan gruplarında ve harita ekiplerinde çalışacak mü
hendis ve mühendis yardımcılarına veıilecek tabanca ve mal
zemeleri 6 000 

761 Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı 38 000 

454 Sigorta masrafları 43 000 
458 Fuar ve sergilere katılma masrafları 2 000 

A/l yekûnu 918 620 2 000 

(A/2) 

alma ve ka-

Fasıl yekûnu 

290 000 

400 000 

824 500 

444 000 

1 268 500 

382 120 

A/2 yekûnu 734 000 1 650 620 

UMUMt YEKÛN 1 652" 620 1 652 620 

(S,,Sayısı : 121) 



Devre : X I 0 0 
tçtima: 3 S. S A Y I S I l \ JLJL 

istanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı Bütçe kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/606) 

T. C. 
Başvekâlet 24 . XII. 1956 

Kanunlar ve Kararla?' 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-505/4182 
Türkiys Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heye
tince 22.XII.1956 tarihinde 'kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

. • Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1955 - 1956 ders yılında mevcut kürsülere ilâveten Metalürji, demirden gayrı metalar, jeofizik 
kürsülerinin ve bunlara bağlı lâboratuvar ve atelyelerin açılması ımün'aseibetiyle bunların çalışma
sında kısmen ve en mübremlerini sağlıyacak malzeme ve makina alınması için 751 nci faslın 16 ncı 
maddesine 120 000 liralık tahsisat teminine lüzum hâsıl olduğundan ilişik kanun lâyihası hazırlan
mıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 6 . II . 1957 

Esas No. 1/606 
Karar No. 49 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı Büt- sinin 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa-
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği- retli cetvelin 751 nci (Satmalmacak makina, 
siklik yapılması hakkında Maliye Vekâletince alât 've malzemeler) faslının 16 ncı (Maden Fa-
hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri kültesi) maddesine varidat fazlasından karşı-
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 24 . X I I . lanmak üzere (120 000) lira munzam tahsisat 
1956 tarihli ve 71 - 505/4182 sayılı tezkeresiyle verilmesini istihdaf etmektedir. 
gönderilen kanun lâyihası encümenimize hava- Lâyihanın şevkini mucip sebepler encüme-
le edilmiş olmakla Maliye Vekâleti mümessili nimizce de muvafık mütalâa olunarak madde-
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. lerin müzakeresine geçilmiş ve lâyiha Hüküme-

Kanun lâyihası, İstanbul Teknik Üniversite- tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

http://22.XII.1956


2 
Umumi Heyetin tasvibine arz 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 

Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Tokad 

0. Sunar 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 

Reis V. 
Kırklareli 
8. Bakay 

Afyon K. 
M. A. Ülgen 

Bursa 
II. Köymen 

.edilmek üzere 

M. M. 
Zonguldak 
8. Ataman 

Antalya 
K. Akmantar 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
II. Turgut 

tçel 
î. Gürgen 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Sinob • 

A. 

S. Somuncuoğl 
Trabzon 
/. Şener 

Erzurum Giresun 
Ş. Erker M. Şener 
İstanbul Kayseri 

N. A. Sav t. Kirazoğlu 
Niğde Ordu 

İV. Kadıoğlu R. Aksoy 
Trabzon 

u 8. F. Kalaycıoğlu 
Yozgad 

T. Alpay 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 751 nci (Satmalınacak makine, alet ve 
malzemeler) faslının 16 ncı (Maden Fakültesi) 
maddesine varidat fazlasından karşılanmak üze
re (120 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

22 . XII . 1956 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İkt ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A, Demirer 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Maliye Vekili 
//. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
S. Ağaoğlu 

işletmeler Vekili 

( S. Sayısı : 122 ) 



Devre : X 
içtima : 3 S. SAYISI 123 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğünün 1956 
yılı Bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası, (1/622) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-517/243 

86.1.1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bevlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Münakalât Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meeltoe takdi
mi tcra Veküleri Heyetince 14.1.1957 tarihinde kararlaştırılan .kanun lâyihasının esbabı mucibe ve 
ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
Â. Menderes 

F. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

302 Vilâyetler büro 
masrafları 

50 Aydınlatma 

303 

304 

12 

Basılı kâğıt ve 
defterler 

Posta, telgraf ve 
telefon ücret ve 
masrafları 

Vilâyetler posta ve 
telgraf ücretleri 

25 000 

3 000 

1 000 

Esbabı mudbesi 

Bu tertibe konulan 75 000 liralık tahsisat Ye
şilköy beynelmilel Hava Meydanı terminal bi
nası tenviratına kâfi gelmemiş olduğundan di
ğer meydanların (10 000 X 12 = 120 000) ten
vir masraflarını karşılamak üzere 25 000 liralık 
tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Bu tertibe konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 
Umum Müdürlüğün günden gürie iş hacminin 
fazlalaşması dolayısiyle tabettirilecek olan ev
rakı matbua bedellerine tediye edilmek üzere 
3 000 liralık tahsisata lüzum hâsıl olmuştur. 

Bu tertibe konulan tahsisattan 500 lira kalmış 
olduğundan memleketimizin muhtelif yerlerinde 
bulunan meydanlarımızla lüzumlu muhabereyi 
temin etmek için 1 000 liralık tahsisata ihtiyaç 
vai'dır, 



- a -
P. M. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen Esbabı mueibesi 

21 Merkez telefon 
masrafları 

* i «.-• , : ' * '-'' » ?• r • " " "• 

22 Vilâyetler telef on 
masrafları 

805 Kira bedeli 
. 11 Merkez 

306 Giyecekler 

•»• r . 1 < *' 

414 Taşıma masraf
ları 

4İ7 Vergi ve resim
ler 

10 000 ^iezkûr tertibe konulan tahsisat kâfi gelmedi 
ğinden Umum Müdürlüğün telefon tesis mas
rafları karşılanamamış iki' üç servise ancak bir 
telefon konulabilmiştir. Zaruri bulunan bu ih
tiyacın karşılanabilmesi için bu tahsisata lüzum 
hâsıl olmuştur, 

10 000 Beynelmilel ehemmiyeti haiz Esenboğa ve Ye
şilköy hava meydanlarında bulunan telefonlar 
ile yapılan mükâleme ve bakımlarına, intikal 
"bütçesiyle konulan tahsisatın kâfi gelmediği ve 
konulan tahsisat pek azalmış olduğundan tahak
kuk edecek ve etmiş olan ücretlerin tediyesi 
için 10 000 liralık tahsisata ihtiyaç görülmüş
tür. 

16 000 Halen Umum Müdürlüğün işgalinde bulunan bi
naya belediyece 38 000 lira takdir edilmiş oldu
ğundan 1956 bütçesine konulan 24 000 lira ki
fayet etmediğinden'. 

20 000 Bu tertibe konulan 100 000 liralık tahsisatla an
cak bir kısım personelin elbise ve ayakkabı ih
tiyacı karşılanabilmiş, diğer kısmına temin edil
memiştir. 
Kış mevsiminin gelmesi dolayısiyle satmalmma-
sı zaruri bulunan giyecek eşyasının temin edil
mesi için 20 000 liralık tahsisata ihtiyaç görül
müştür. 

10 000 Konulan 10 000 liralık tahsisat Ekim 1956 so
nunda bitmiş olduğundan yaz uçuşuna kapanan 
meydanlardaki cihaz, malzeme ve eşyaların nak
li için bu tertibe 10 000 liralık tahsisat konul
masına lüzum hâsıl olmuştur. 

20 000 Vergi ve resimler tertibine konulmuş olan 20 000 
liralık tahsisat Ekim 1956 ayında bitmiş oldu
ğundan tahakkuk eden ve edecek olan vergi 
borçlarının gecikme cezalarının da karşılanabil
mesi için 20 000 liraya ihtiyaç görülmüştür. 

(S. Sayısı : 123) 



- 3 — 
ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen Esbabı mucibesi 

Meydan hizmet
leri -• "* r. •••- \ ' . " * "* *'"" ,- t 
H e r t ü r l ü m e y - ' • . ? " ' ' " ' " > - i ' ^ ••-*-- •-«• ^ - -? 
d a n t e s i s l e r i n i n * • ' • • - * * > . .**• - t - * • *• • ••. * •> 
v e v a s ı t a l a r ı n ı n , ; * * - -̂  •••*•' F * 
işletme, bakım, - - . **:-* / f% 
onarma masrafla- ? 

riyle meydan iş- • • < 71 
letmeleriyle ilgili 
.sair masraflar 140 000 Bu tertibe konulan 350 000 liranın 260 000 lira

sı ile elektrojen gruplarında sarf edilen akar 
• - * yakıt, yağ ve özel petrol ürünleri ihtiyacı kar

şılanabilmiş, kalan miktar da Ekim 1956 ayı içe
risinde tamamen sarf edilmiştir. 
Yeşilköy, Esenboğa, izmir ve diğer meydanlar
da bulunan telsiz ve tesisler kuvvei muharrike 
olarak, 
Sarf edilen cereyan bedelleri ödenmemiş olup 
halen elde Yeşilköy için tahakkuk etmiş 40 000 
lira, tahakkuk edecek 80 000 liralık fatura bu
lunmaktadır. Diğer meydan ihtiyaçları bu mik
tardan hariçtir. 
Gerek kuvvei muharrike cereyan bedellerine ve 
gerekse personelin şehir ile meydan arasında 
gidip gelmelerini temin için kiralanacak olan 
vasıta kiralarına ödenmek ve çeşitli hizmetleri
nin kısmen olsun karşılanabilmesi için 140 000 
liralık tahsisata ihtiyaç görülmüştür. 

Meydanlar için 
satınalmacak ma- v . •.•-,> 
kina, vasıta ve 
yedek parça. V 
Makina vasıta ve 
yedek parça sa
tmalına masraf
ları 115 000 Dış memleketlerden satmalınması düşünülen 

malzemelere ait lüzumlu döviz temin edilemedi
ğinden intikal bütçesinin ihtiyaç bulunan ter-

' tiplerine münakale yapılması zaruri görülmüş
tür. 

(S. Sayısı.-: 128) 



F. M. Ödeneğin çeşidi Düşülen 

752 Yeniden alınacak 
taşıtlar ve teleko
münikasyon ci
hazları 

20 Her nevi yer ta
şıtları ve teleko
münikasyon ci
hazları ve yedek 
parçaları satmal
ına ve tamir mas
rafları 

— 4 
Eklenen Esbabı mucibesî 

140 000 Dış memleketlerden satmalmması düşünülen 
malzemeler için lüzumlu döviz temin edilemedi
ğinden 140 000 liranın tenzili mümkün görül
müştür. 

255 000 255 000 Yekûı* 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/622 
Karar No. 52 

r . m? 

Y"üksek Reisliğe 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğünün 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Müna
kalât Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 26 . I . 1957 tarihli ve 71-517/243 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanım lâyihası 
encümenimize havale edilmiş olmakla Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürü ve 
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Umum Müdürlüğün 1956 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde (255 000) liralık münakale ya
pılmasını istihdaf etmektedir. 

Malî yıl içinde kullanılmasına imkân gorille-' 
miyen tahsisatın tehzili suretiyle lâyihanın ge
rekçesinde belirtilen lüzum ve zaruretlere bina
en bâzı fasıl ve maddelere mevzu tahsisatın da 
yıl sonuna kadar kifayet etmiyeeeği cihetle mü
nakale'suretiyle tahsisat ilâvesini derpiş eden 
kanun lâyihası encümenimizce de yerinde görü
lerek maddelerin müzakeresine geçilmiş, lâyiha

nın birinci maddesi ile merbutu cetvel ve muta-
akıp maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 
Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 
Balıkesir 

M. 11. Timurtaş 
Diyarbakır 
//. Turgut 

İçel 
/. Gürgen 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Stnob 

sunulur. 
Reis V. 

Kırklareli 
8. Bakay 

Afyon K. 
M. A. Ütgen 

Bursa 
II. Köymen 

Erzurum 
Ş. Erker 
İstanbul 

N. A. Sav 
Niğde 

A. N. Kadıoğlı 

S. Somuncuoğlu S. 
Trabzon 
t. Şener 

arz edilmek üzere 

M. M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Antalya 
K. Akmantar 

Çorum 
Y. Gürsel 
Giresun 
M. Şener 
Kayseri 

/. Kirazoğlu 
Ordu 

f II. Akson 
Trabzon 

F. Kalay cıoğlu 
Yozgad 

T. Alpay 

(S. Sayısı : 123 ) 



~ 5 ~ 
HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydandan İsletmesi TJmum Mü
dürlüğünün 1956 y%k Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapüması hakkında kanun 

Uythasî 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İs
letmesi Umum Müdürlüğünün 1956 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
256 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

14 . I . 1957 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Mm Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. (kel 

îkti&at ve Ti. Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İnli. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Dtrn.trer 

İşletmeler Vekili 
£. Ajaoğht 

Devlet Vekili 
M. Cemil Bengü 

Devlet Vekili 
E, Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

"Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sıh. ve İç. Mv. Vekili 

N. Köre» 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

;& Sayısı Î2A) 
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F. 

302 

308 

304 

M. 

50 

12 
21 
22 

Hükümetin UkUfine bağh 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

305 

306 

414 

417 

420 

751 

752 

11 

Vilâyetler büro masrafları 
Aydınlatma 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Kira bedeli 
Merkez 

Giyecekler 

Taşıma masrafları 

Vergi ve resimler 

Yekûn 

10 

10 

20 

Meydan hizmetleri 
Her türlü meydan tesislerinin ve vasıtalarının işletme, bakım, 
onarma masraflariyle meydan işletmeleriyle ilgili sair masraflar 

Meydanlar için satmalınacak makina, vasıta ve yedek parça 
Makina vasıta ve yedek parça satmalına masrafları 115 000 

Yeniden alınacak taşıtlar ve telekomünikasyon cihazları 
Her nevi yer taşıtları ve telekomünikasyon cihazları ve yedek 
parçalan satmalına ve tamir masrafları 140 000 

Yekûn 265 000 
0=3S= 

25 000 

3 000 

1 000 
10 000 
10 000 

21 000 

16 000 

20 000 

10 000 

20 000 

140 000 

255 000 

}%. M * . : İS») 



İçtima,: 8 S. SAYISI : 124 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe kanununa bağlı ( A / l ) 
ve (A/2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/605) 

T. C. t . 
Başvekâlet 24 . XII . 1956 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi ' • 

Sayt: 71 - 510/4186 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reislisine 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meo-
lise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 22 , XII . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının 
'esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE* 

F. M. 

218 4896 sayılı* Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü teşkilâtının teftiş ve murakabe usulleri ve memur ve 
hizmetlileri hakkındaki Nizamnamenin kasa tazminatına dair olan 107 nci maddesine 
eklenen fıkra hükmüne göre; mesul muhasiplere, satış yapmıyan ambar memurları
na, sevk ve transit memurlarına Aralık 1956 dan itibaren % 15 nispetinde kasa taz
minatı verilmesi icabetmiştir. Ancak, bu fasılda mevcut tahsisat bakiyesi sene sonu* 
na kadar olan normal ihtiyacı karşüıyacak kadar olduğundan ilâve tediyeleri kar
şılamak üzere bu fasla 33 500 liranın ilâvesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

301 .Umum müdürlük büro masrafları 
40 öteberi masrafları 

Bu maddeye konulmuş olan 22 500 liralık tahsisattan bugüne kadar 10 387 lirası 
sarf edilmiştir. Resmî ilânlar idaresinin henüz talebetmediği ve 4 000 lira raddesin
de olacağı tahmin edilen alacağı ile ödenmemiş su ve havagazı sarfiyat bedelleri 
vardır. Bunlardan başka mubayaa memurlarının, üç ay olmadığı için henüz mahsu
bu cihetine gidemedikleri sarfiyatları da göz önüne alınarak elde mevcut tahsisat 
bakiyesi kâfi gelmiyeceğinden bu maddeye 5 000 liranın eklenmesi icabetmiştir. 

50 Aydınlatma 
Bu maddeye mevzu 17 000 liralık tahsisatın yıl sonuna kadar yapılacak tediyeleri 
karşılıyamıyacağı anlaşıldığından bu maddeye 3 000 liranın eklenmesine lüzum hâsıl 
olmuştur. 
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Vilâyetler büro masrafları 
öteberi masrafları 
Bu maddeye mevzu 40 000 lira 8 ay zarfında tamamen sarf edilmiş, bir kısım ida
relerin ihtiyaçları ise karşılanamamıştır. Bu tahsisattan 700 idareye sayyanen bir 
tevzi yapılmış olsa dahi beher idareye ortalama yılda 60, ayda vasati olarak 5 lira 
gibi cüzi bir meblâğ düşmektedir. Bu itibarla yıl sonuna kadaa- ihtiyaçları karşıla
mak üzere bu maddeye 10 bin liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 
Aydınlatma 
Bu maddeye mevzu 32 500 liralık tahsisattan şimdiye kadar 27 169 lirası sarf edil
miştir. Tahsisat bakiyesi ile mülhakat idarelerinin ihtiyaçlarını sene sonuna ka
dar " karşılamak imkânı olmadığı anlaşıldığında» bu maddeye 7 500 liranın eklen
mesine ihtiyaç hâsıl volmuştur. 
İsıtma 
Bu maddeye mevzu 120 000 lira tahsisattan Eylül sonuna kadar 118 650 lirası sarf olun
muştur. Bu sarfiyat odun fiyatlarına geçen yıla nazaran (İstanbul'da) çeki başına o 
lira zam yapılmış ve kömür fiyatlarının ise 69 liradan 89 liraya çıkmasından doğmuş
tur. Bu ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında umumi olarak % 20 nispetinde artış göz önün
de tutularak bu maddeye yıl sonuna-kadar ihtiyacı karşılamak üzere 24 000 liranın 
ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 
Umum Müdürlük 
Vilâyetler 
Fabrika ve işletmeler. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1956 yılı bütçesinde bu fasla muvazi 145 000 liralık 
tahsisattan şimdiye kadar 130 bin lirası sarf edilmiştir. Malî yılın kış mevsimine rastlı-
yan mtitaakıp aylardaki hastalık vakaları geçen 8 ayın hemen hemen yarısına isabet 
eden miktardan da fazla olacağı, 
Binaenaleyh pek cüzi miktara düşmüş olan bakiye tahsisat ile ihtiyacın karşılanamıya-
cağı düşünülerek bu fasıldaki maddeltre ihtiyaca göre ceman 40 000 liranın ilâvesi lü
zumlu görülmüştür. 
5113 sayılı Kanun gereğince satmalınacak tütün bakım ve işleme evleri ve ambarları. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1866 yılı bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin bu faslına 
mevzu 3 338 750 liralık tahsisattan çim liye kadar sarf edilmiş ve yıl sonuna kadar sarf 
edilecek miktar da nazara alınarak bu fasıldan 124 500 liranın tenzili mümkün gö
rülmüştür. ' , 
1955 yılı karşılıksız borçları • 
1955 yılı İnhisarlar bütçesinin 308 ncW4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları) faslına konulmuş olan 120 000 liralık tahsisat 664£ sayılı 
Kanunla münakale suretiyle yapılan 40 000 liralık zamla 160 000 liraya baliğ olmuştu. 
Yıl sonuna kadar bu tertipten 141 796,97 lira sarf edilmiş 18 203,03 lira bakiye kalmış
tır. Yıl içinde bu tertipten tahakkuk eden borçlar 1956 yılından,501 nci geçen yıllan 
borçlara faslından ödenmek suretiyle karşılanmış ancak, 1 500 liralık bir kısım borcun 
karşılanmasına 308 nci fasılda bakiye tahsisat kalmadığı için imkân bulunamamıştır. 
Alâkalıları tarafından acele istenilmekte olan bu masrafları karşılıyabilmek üzere, 
736 nci fasıldan tenzil edilmek suretiyle, açılacak karşılıksız borç tertibine 1 500 lira
lık fevkalâde tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı : 124 ) 
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Bütçe Enoümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/605 
Karar No. 51 

6 , U . 1957 

Yüksek Reisliğe 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Büt

çe'Kanununa bağlı'(A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılıp Başvekâletin 24 . XII . 1956 tarihli ve 
71-510/4185 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası encümenimize havale edilmiş ol
makla Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekâ
letleri mümessilleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı lüzum 
ve zaruretlere binaen İnhisarlar Umum Müdür
lüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde (123 000) liralık 
münakale yapılmasını ve 736 ncı fasıldan 
(1 500) lira tenzil edilerek (A/l) işaretli cet
velde (karşılıksız borçlar) unvanı altında ye
niden açılacak 506 ncı fasla fevkalâde tahsisat 
vaz'ını istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın birinci maddesine merbut müna
kale cetvelinin tetkikinde, İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü teşkilâtının teftiş ve murakabe usul
leri ve memur ve hizmetlileri hakkındaki nizam
namenin kasa tazminatına dair olan 107 nci 
maddesine eklenen fıkra hükmüne göre (mesul 
muhasiplere), (satış yapmıyan ambar memur
larına) ve (sevk ve transit memurlarına) Ara
lık 19-56 dan itibaren % 15 nispetinde kasa taz
minatı verilmesi ieabettigi, ancak bu fasılda 
mevcut tahsisat bakiyesinin sene sonuna kadar 
olan normal ihtiyacı karşılıyamıyacak miktar
da olduğu mucip sebebiyle ilâve tediyeleri müm
kün kılmak üzere 218 nci (4896 sayılı Kanun 
gereğince ödenecek kasa tazminatı) faslına mü
nakale suretiyle (33 500) liranın ilâvesi derpiş 
edilmektedir. 

Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan 4896 sayılı 
Kanunun 3 neü maddesinin (f) fıkrasında kasa 
tazminatının ancak, (Paraya el koyan vezne me
murları ile kıymet muhafızlarına) verileceği 
tasrih edilmiş olduğuna ve nizamname ile kanun 

ahkâmının tevsi ve tefsirine cevaz bulunmadığı
na göre tazminat verilmesi hükmünün Nizamna
meye bir fıkra ilâvesi suretiyle kanunda yer al-
mıyan memurlara teşmili cihetine gidilmesi caiz 
görülmemiş ve nizamnameye bir madde ilâvesi 
suretiyle kasa tazminatı verilmesi düşünülen 
memuriyetler için kasa tazminatının ek ödenek 
•teminine kadar tediye edilmemesi hususunda 
idarenin yapmış olduğu tamim muvacehesinde 
bir tediyeye gidilmemiş olduğu ve 4896 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin (f) fıkrasına dâhil 
memuriyetler için bütçeye mevzu tahsisatın malî 
yılın sonuna kadar kifayet edeceği alman iza
hattan anlaşılmış bulunduğundan 218 nci fasla 
münakale suretiyle ilâvesi talebolunlJn tahsisat 
encümenimizce reddedilmiştir. 

Gösterilen lüzum ve zaruretlere binaen di
ğer münakaleler ile fevkalâde tahsisat talebi en
cümenimizce yerinde görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve lâyihanın birinci madde
siyle merbut cetvelde yukarda arz edilen deği
şiklik yapılmak suretiyle kanun lâyihası Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 
Balıkesir 

M. H. Timurta§ 
Diyarbakır 
H. Turgut 

İçel 
/. Gürgen 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Sinob 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Bursa 
H. Köymen. 

Erzurum 
Ş. Erker 
istanbul 

N. i . Sav 
• . Niğde 

A. N. Kadıoğlu 

M. M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Antalya 
K. Akmantar 

Çorum 
Y. Gürsel 
Giresun 
M. Şener 
Kayseri 

/. Kirazoğlu 
Ordu 

B. Aksoy 
Trabzon 

8. Somuncuoğlu 8. F. Kalaycıoğlu 
Trabzon 
/. Şener 

Yozgad 
T. Alpay 

( S. Saym •• 124) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Ka
nununa bağh (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertip
leri arasında (123 000) liralık münakale ya
pılmıştır. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 736 ncı (5113 sayılı Kanun gereğince 
satmahnacak veya yaptırılacak tütün bakım ve 
işleme evleri ve ambarları) faslından (1 500) 
iira tenzil edilerek (A/l) işaretli cetvelde «1955 
yılı karşılıksız borçlan» adiyle yeniden açılan 
506 ncı fasla fevkalâde tahsisat olarak konul
muştur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer, 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekille
ri memurdur. 

22 . XII . 1956 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V, V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
A. Aker N. Köree 

Güm. ve İnh. Vekili # Ziraat Vekili 
H. ffüsman E. Budakoğlu 

Münakalât Vekili Çalışma Vekili 
A. Demirer M, Tarkan 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaofflu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütç6 Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/S) işaretli cetveller
de değ'lşiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiple
ri arasında (89 500) liralık münakale yapılmış
tır. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir, 

( S. Sayısı t 124) 
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Hükümetin teklifine bağh 

CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
F. 31 Tahsisatın nev'i Lira Lira 

218 4896 sayılı Kanun gereğince ödnecek kasa tazminatı 
301 Umum müdürlük "büro masrafları 

40 Öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 

302 Vilâyetler büro masraftan 
40 öteberi masraüprı 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Umum Müdürlük 
12 Vilâyetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

736 5113 sayılı Kanun gereğince satınalınacak veya yaptırılacak 
tütün bakım ve işleme evleri ve ambarlan 

Yekûn 

& • 

123 000 

123 000 

33 500 

5 000 
3 000 

10 000 
7 500 
24 000 

20 000 
10 000 
10 000 

123 000 

( S. Sayısı : 124 ) 
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Bütçe Encümeninin tadiline bağU 

CETVEL 

F. M. Tahsisatın nev'i 

301 Umum müdürlük büro masraf lan 
40 öteberi masraf lan 
50 Aydınlatma 

Fasıl yekûnu 

302 Vilâyetler büro masraf lan 
40 öteberi masraflan 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma % 

Fasıl yekunu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve 
harcırahları 

11 Umum müdürlük 
12 Vilâyetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 

736 5113 sayılı Kanun gereğince satınalınacak veya yaptırılacak 
tütün bakım ve işleme evleri ve ambarlan 

Yekûn 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira. 

• 

89 500 

89 500 

5 000 
3 000 

8 000 

10 000 
İ 500 

24 000 

41 500 

20 000 
10 000 
10 000 

40 000 

80 500 

»o«« 
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içtima : 3 S. SAYISI 125 

İdare Amirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Uşak 
Mebusu Orhan Dengiz'in, 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/431) 

T, B. M. M. 
Muhasebe Müdürlüğü 

No. 50442/142 
1 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

1956 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 404 ncü Meclis Muhafız Bölüğü masrafları faslı
nın 10 ncu tayınat maddesinden (50 000) lira, aynı faslın 20 nci giyecekler maddesinden (25 000) 
lira, 30 ncu, erlerin nakliye ücreti maddesinden de (3 000) lira ki ceman (78 000) liranın bu 
tertiplerden indirilerek Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin 409 ncu Muayyenat faslının 11 nci 
Kara Kuvvetleri tayınat maddesine ilâvesine dair tanzim kılman kanun teklifi birlikte takdim kı
lınmıştır. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygı ile arzve rica ederiz. 
idare Âmiri İdare Âmiri 

Uşak Mebusu Balıkesir Mebusu. 
Orhan Dengiz Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/431 
Karar No. 50 

Yüksek Reisliğe 

6 . II . 1957 

îdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Ko
cabıyıkoğlu ve Uşak Mebusu Orhan Dengiz'in, 
1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) i§aretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifi encümenimize 
havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Meclis Muhatız Bölüğünün 
tayınat, giyecekler ve erlerin nakliye ücreti ola
rak Büyük Millet Meclisi bütçesinin 404 ncü 
faslının 10, 20 ve 30 ncu maddelerine mevzu 
cenlan (78 000) »liranın Millî Müdafaa Vekaleti 
kısmının 409 ncu faslının 11 nci Kara Kuvvet
leri tayınatı maddesine naklini temin maksa-
diyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Meclis Muhafiz Bölüğü tayınatı, giyecekleri 

ve erlerin nakliyesi, Millî Müdafaa Vekâleti ta
rafından temin olunmakta ve bu maksatla her 
yıl bütçesinin Büyük Millet Meclisi kısmına 
mevzu tahsisatın da malî senenin hitamına doğ
ru Millî Müdafaa Vekâleti bütçesine nakledil
mekte olduğu alman izahattan anlaşılmış bu
lunmaktadır. ^ 

Her malî yîl sonunda yapılagelmekte olan 
bu tahsisat naklinin bir kanun ısdarına lüzum 
göstermeden Maliye Vekiline verilecek bir salâ
hiyet hükmiyle temini ve bu suretle kanun nu
maralarının taaddüdüne meydan verilmemesi lü
zumunun rapora derci uygun görülmüş ve ka
nun teklifi encümenimizce de aynen kabul edil
miştir. 
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Umumi Heyetin tasvibine arz 

Yüksek Reisliğe 
Reis 

Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 

sunulur. 
Reis V. 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Bursa 
B. Köymen 

edilmek üzere 

M. M. 
Zonguldak 
#. Ataman 

Antalya 
K. Akmanlar 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İçel 
/. CHlrgen 
Kırşehir 

A, Bilgin 
Sinob 

Erzurum 
Ş. Erker 
İstanbul 

N. Â. Sav 
Niğde 

Giresun 
M. Şener 
Kayseri 

t. Kiraaoğlu 
Ordu 

A.N.Kadıoğlu R. Aksoy 

8. Somuncuoğlu 8. 
Trabzon 
/. Şener 

Trabzon 
F. Kalayctoğhı 

Yozgad 
T. Alpay 

İDARE ÂMİRLERİ BALIKESİR MEBUSU 
AHMET KOCABIYIKOGLU VE UŞAK ME-

BUSU ORHAN DENGÎZ'ÎN TEKLÎFl 

1956 malî yılı Muvaaenei Umumiye Kanununa 
bağh A/l işaretli cetvelde değişiklik yapılmam 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazene! Umu
miye Kanununa bağlı A/l işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (78 000) lira
lık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. -
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

tdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıy&oğlu ve Uşak Mebusu Orhan Dengiz'in tek
lifine bağh 
CETVEL 

P. M. Tahsisatın nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira . 

Büyük Millet Meclisi 

404 - Meclis Muhafız Bölüğü masrafları 
10 Tayınat 
20 Giyecekler 
30 Erlerin nakliye ücreti 

50 000 
25 000 
3 000 

Fasıl yekûnu 78 000 

MWX Müdafaa Vekâleti 

409 Muayyenat 
11 Kara Kuvvetleri taymatı 

Yekûn 

78 000 

78 000 78 000 

I • • < • » I • 
( 3 , Sayısı : 125 ) 
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Gümüşane Mebusu Zeki Başağa'nm, Türk Tabipleri Birliği Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Adliye encümenleri mazbataları 

(2/337) 

Yüksek Riyasete 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifimi gerekçesiyle birlikte takdim eder. Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica, ederim. 

21 Haziran 1956 
Gümüşane Mebusu 

Zeki Başağa 

21 .VI . 1956 
GEREKÇE 

23 . I . 1953̂  gününde kabul ve 31 . I . 1953 gününde neşredilen 6023 sayılı (Türk Tabipleri 
Birliği Kanunu) üç yıldan beri meriyette bulunmaktadır. Adı geçen kanunun talebettiği müesseseler 
kurulmuş, teşekkül etmiş organlar faaliyete geçmiş ve işletilmiştir. Fakat Bu üç yıllık müddet zarfın
da tatbikatın verdiği tecrübeler, Türk Tabipleri Birliğinin ve onun asli organlarının, kanunun ruhu
na uygun bir tarzda vazifelerini ifa edebilmesi ve istihdaf olunan gayelerin gerçekleşmesi için 
1, 5, 6, 18, 31, 51 ve 55 nci maddelerinde tadilât yapmanın bir zaruret olduğunu göstermiştir. Fil
hakika muhtelif tabip odalarının umumi heyet toplantılarında, Büyük Kongrede vâki sürekli şi
kâyetler ve Merkez Konseyince isabetli addedilen istekler, bu tadilâtın zaruretini açıkça ispat et
miştir. Bunun göz önünde bulundurarak ve mezkûr maddeleri esaslı bir tetkika tâbi tutarak bu 
tadilât tasarısını hazırlamış bulunuyoruz. 

Tasarının birinci maddesinde memur olan tabiplerin tabip odalarına yazılmaları hususunda 
bir sarahat mevcut değildir. Her ne kadar Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını yapma
ya yetkili olup da sanatı ile iştigal eden bütün tabiplerle diş tabiplerinin katılacağı bir Türk Ta
bipleri Birliği kurulması emredilmekte ve memur tabipler ayrıca icrayı sanat etmeseler dahi me
mur olarak gördükleri vazife, mahiyeti itibariyle .sanat icrasından başka bir şey olmadığına göre 
bu kabîl tabiplerin de 7 nci maddenin 1 nei fıkrrjsı gereğince bulundukları tabipler odasına yazıl
maları ve 8 nci maddenin B bendinin 2 No. lı fıkrası gereğince senede 18 lira aidat ödemeleri ge
rekmekte ise de bu noktanın sarih olmaması tatbikatta ihtilâflara sebebolmuş bulunmaktadır. Kanu
nun yarattığı müessese ve organların gereği gibi verimli olması bütün tabiplerin bu teşekküllerde 
yer almalarına bağlıdır. Memur tabiplerin birlik dışı kalmaları kanunun yürümemesine sebebola-
caktır. Bu itibarla birinci maddenin tadili katî bir ihtiyacı karşılıyacaktır. 5. madde yevmiye 
veya ücretle veyahut hususi anlaşmalarla ek vazrie almaları halinde tabip odalarının muvafakatini 
şart saymakta idi. Fakat murakabe imkânlarının tam olmaması dolayısiyle tabip odalarının haberi 
olmaksızın ek vazifeler verilmesi mümkün olmuş ve hizmetlerin adilâne tevzi prensibi tahakkuk et
tirilememiştir. Yapılan tadil kanunu bu hususta takibettiği maksadı gerçekleştirmeye hizmet ede
cektir. - ^ -- ^ - - . - ^ 

Devr« : X 
içtima : 3 
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6 neı maddede yapılan tadilât iie tabip odalarının kurulmasında Büyük Kongrenin de iştirak 

ettirilmesi ve böylece Merkez Konseyi ile Büyük Kongrenin el birliği yapmaları daha istifadeli 
olacaktır. 

18 nci maddede idare heyetlerine sivil tabiplerle birlikte askerî tabiplerin de seçilmeleri sara
haten zikredilmiştir. Tatbikatta asker tabiplerin idare heyetlerinde faal vazife almaları tereddüt
leri mucibolmuştur. Her ne kadar kanunun 7 nci maddesi tabip odalanna askerî tabiplerin de âza 
olacaklarını tasrih etmiş ve 42 nci maddenin E bendinde yüksek haysiyet divanına bir asker aza
nın seçileceğini açıkça zikretmişse de tatbikatta bâzı tereddütler dolayısiyle askerî tabiplerden ida
re heyetlerinde istifade olunması mümkün olamamaktadır. Bu noktayı açıkça zikretmek gerektiğin
den 18 nci ve 31 nci maddelerin tadili uygun görülmüş ve tabip odalarının haysiyet divanı seçim
lerinde asil ve yedek âzanm birlikte seçilmeleri edinilen tecrübelerden dolayı daha muvafık bulun
duğundan tadil olunmuştur. 

51 nci madde tabip odaları aidatını ve bunların tahsilini mutlak surette îcra ve îflâs Kanununa 
tâbi kılmış bulunuyordu. Üç senelik tatbikat esnasında aidatını vermiyenler hakkında icra takibatı 
semere" vermemiştir. Yapılan itirazlar sulh mahkemelerine müracaatı zaruri kılmış ve bu vaziyetlerde 
her odanın muhtelif avukatlara sahibolması gibi tabikatta mümkün olmıyacak neticeler vücude ge
tirmiştir. Bundan dolayı bu madde tadil edilmiş ve bu gibi aidatların ilâmların takibatına mah
sus olan icra emirleriyle takibedilmesi uygun görülmüştür. 

55 nci madde murakiplerin de merkez konseyine dâhil bulunmasını âmirdi. Merkez konseyinde 
murakiplerin dâhil bulunması bu iki organın birbirleriyle mahiyet bakımından ayrı olmaları ve 
murakiplik organının gerektiği zaman merkez konseyini murakabe edecek bir vaziyette bulunması 
itibariyle 55 nci maddenin de tadili gerekmiştir. Saygılarımla takdim. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni 13. VJI. 1956 

Esas No. 2/337 
Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 

sanatiyle iştigal eden bütün tabip ve diştabip-
]erinin katıldığı bir Türk Tabipleri Birliğinin 
kurulmuş olduğu yazılıdır. Halbuki, resmî dai
relerle iktisadi Devlet Teşekküllerinde mesle
kiyle ilgili büro işlerinde çalışmakla beraber, 
doğrudan doğruya hasta muayene ve tedavisiy
le meşgul olmıyan tabiplerden bâzıları, birliğe 
kaydolmaya yanaşmadıklarından bunların da 
birlice iştiraklerini temin maksadiyle maddenin 
tadiline tevessül edilmesi uygun görülmüş ve 
teklif sahibi tarafından hazırlanan metne (As
ker ve sivil) tabirleri ilâve edilmek suretiyle 
madde kabul olunmuştur. 

2. Tabip Odaları İdare Heyetinin muvafa
kati istihsal edilmeden tabiplerin ek vazife al
mamaları hususundaki 5 nci madde hükmü şim
diye kadar, birçok ihtilâflara vol açtığı ve mü
eyyidesi de bulunmadığı cihetle bu maddenin 
tadili esas itibariyle uygun görülmüştür, 

( S . Sayısı -. 186) 

Gümüşane Mebusu Zeki Başağa'nm hazırla
mış olduğu 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Yüksek Riyasetçe 
encümenimize havale Duyurulması üzerine ilgi
li vekâlet mümessillerinin huzariyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

31 .1 .1953 tarihinde meriyete giren Türk 
Tabipleri Birliği Kanununun üç senelik tatbi
katı neticesinde görülen boşlukları doldurmak 
veya meydana çıkan aksaklıkları tatbikatın 
verdiği tecrübelerden istifade ederek ıslah ey
lemek için hazırlanmış olan bu kanun teklifi esas 
itibariyle encümenimizce muvafık görülmüş ve 
aşağıdaki sebepler dolayısiyle bâzı maddeleri
nin tadil ve tayyî ve yeniden bâzı maddelerin 
ilâvesi suretiyle kabul olunmuştur. 

1. 6023 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde, 
meslek ve sanatlarını yapmaya yetkili olup da 
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Ancak, hazırlanan metin gerek kanun tek

niği ve gerekse ihtiva eylediği hüküm bakımın
dan noksan olduğu cihetle bâzı değişiklikler 
yapılmak suretiyle kabul edilmiş ve maddenin 
tatbik edilebilmesi için verilen takrir üzerine 
lâyihanın sonuna müeyyideyi ihtiva eden ek 
bir madde ilâve olunmuştur. 

3. 6023 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
tadilini istihdaf eden metnin tetkik ve müza
keresi neticesinde, gerek kanun tekniği ve ge
rekse tabip ve diştabibi bulunan vilâyetlerde 
mutlaka bir tabip odası kurulması volundaki 
halen meri olan hükmün ruhunu muhafaza ba
kımından bâzı değişiklikler yapılmak suretiyle 
madde tadilen kabul edilmiştir. 

4. 18 nei maddenin değiştirilmesi için tek
lif edilen metin gayrikâfi görüldüğünden tat
bikatta kolaylık sağlıyacak şekilde tashihler 
yapılmak ve kanun tekniğine uydurulmak su
retiyle kabul olunmuştur. 

5. 31 nci maddenin tadiline mütedair olan 
metin de, 18 nci maddede yapılan değişiklikler 
nazarı itibara alınmak ve bu -uaddeye atıf ya
pılmak suretiyle tadilen kabul edilmiştir. 

6. 51 nci maddenin tadilini mutazammın 
olan metinde, her türlü oda aidatı ile para ceza
larını ödemiyenler hakkında icra ve iflâs Ka
nununun 30 ncu maddesi hükmü dâhilinde ilam
lı işler gibi takibat yapılacağı yazılıdır. 

Sözü geçen kanunun 30 ncu maddesinin, ilâ
ma müstenit para alacaklariyle alâkası olma
yıp, burada para ve teminat alacakları hak
kındaki 32 nci maddenin kasdedildiği istidlal 
olunmaktadır. İlâmlar dışındaki her hangi bir 
alacağa alt vesikanın ilâm mahiyetinde sayıl
ması umumi hukuk prensiplerine aykırıdır. 
Esasen Türk Eczacıları Birliği hakkındaki 6643 
sayılı Kanun ile, Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliğine dair olan 6235 sayılı ve Veteri
ner Hekimleri Birliği ile odaların teşekkül 
tara hakkındaki 6343 sayılı kanunlarda da oda 
aidatı ödemiyen âza hakkındaki takibat, icra 

ve iflâs Kanununun umumi hükümlerine göre 
yapılmakta ve takibe mesnet teşkil eden vesi
kaya hiçbir surette ilâm mahiyeti verilmemekte
dir. 

Bu itibarla bu husustaki t idil teklifinin lâ
yihadan çıkarılması ve oda aidatını ödemiyen-
ler hakkında Haysiyet Divanlarmca inzibati 
ceza verilebilmesi için 38 nci maddenin tadili 
uygun görülmüş ve bu husustaki bir takrir üze
rine sözü geçen maddenin tadiline ait metin 
lâyihaya ilâve edilmiştir. 

7. 6023 sayılı Kanunun 55 nci maddesinin 
tadiline mütaallik metin hazırlanırken esas hük
mün 1 nei fıkrasının unutulduğu görüldüğün
den bu*fıkra ilâve edilmek ve kanun tekniği ba
kımından bâzı değişiklikler yapılmak suretiyle 
madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın meriyete aidolan hükmü şeklen 
tadil edilerek ve icra maddesi de aynen kabul 
olunmuştur. 

Adlive Encümenine havale edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Encümeni Reisi Mazbata M. 
Ankara Çankırı 

T. V. öz K. Çağman 
Kâtip 

Tekirdağ Ağrı 
N. Arman N. Sümer 

İmzada bulunamadı 
Bilecik Çorum 

T. Oran A. R. KüıçkaU 
İmzada bulunamadı 

Gazianteb Hatay 
A. Atik A. M. Kusevrioğlu 

îcel İstanbul 
A. Koksal Z. Tarver 

İmzada bulunamadı 
l/mir Kars Konya 

N. tncehara H. Erdoğan S. S. Burçak 
Konya Kocaeli 

A. Koyuncu Z. Attğ 

« S, Sayısı : 126) 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni s 6. II. 1957 

Esas No. 2/337 
Karar No. 2i 

Yüksek Reisliğe 

Gümüşane Mebusu Zeki Başağa'nm, 6028 
sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun teklifi 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazba
ta ve tadil teklifleriyle birlikte encümenimi
ze tevdi bttyurûlmakla müzakere edildi. 

31.1.1953 tarihinde meriyete giren Türk 
Tabipleri Birliği Kanununun 3 senelik tatbi
katı neticesinde görülen boşlukları veya mey
dana çıkan eksiklikleri tatbikatın verdiği tec
rübelerden istifade ederek tanzim ve ıslah ey
lemek maksadiyle hazırlanmış olan bu tadil 
teklifi Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni
ne mütenazır olarak encümenimizce de muva
fık görülmüş ve aşağıda arz olunan mucip se
beplere dayanılarak teklif sahibi ve alâkalı ve
kâlet mümessilleri huzuriyle yapılan müzake
re sonunda bâzı maddeler tadil ve yeniden ge
çici bir madde ilâvesi suretiyle kabul olunmuş
tur. 

1. Mezkûr kanunun 1 nci maddesine ait ta
dil teklifi encümenimizce müzakere olunarak 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeninin de
ğiştirdiği şekilde kabul edilmiştir. 

2. Meslekî hizmetlerin tabip ve diş tabip
leri arasında âdilâne bir şekilde tevzii maksa
diyle, tabip odaları idare heyetlerinin muvafa
kati istihsal edilmeksizin, meslektaşların res
mî ve hususi bilûmum cfaire, müessese ve iş 
yerlerinde ek vazife almamaları için 6023 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin tadiline teves
sül edildiği ve bu husustaki teklifin Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Encümenince bâzı değişik
likler yapılmak suretiyle kabul edildiği -anla
şılmaktadır. 

Resmî daireler dışında kalan hususi mües
sese ve iş yerleri ile iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin; tabip ve diş tabiplerini, aslî vazifeleri
ne ilâveten munzam bir vazifeye tâyin etmeden 
evvel tabip odaları idare heyetlerinden muva
fakat alma! an, tabiplerin iş hacımlanna göre 
meslekî hizmetlerin kendi aralarında âdilâne 

bir şekilde tevzii bakımından yerinde bir düşün
ce olarak kabul edilebilir ise de umumi ve mül-

. hak bütçeli dairelerle hususi idareler ve beledi
yelerin 3656 sayılı Kanunun muaddel 18 nci 
maddesi mucibince ek görev suretiyle tabip is
tihdam edebilmeleri için tabip odaları idare he
yetinin muvafakatini istihsale tevessül eyle
meleri, idare hukuku prensipleri ile kabili telif 
değildir. Zira, bu takdirde, bir meslek teşekkülü 
olan tabip odalarının; resmî dairelerin fonksi
yonlarını murakabeye meydan ve imkân verecek 
bir durum hâsıl olacaktır ki; bu vaziyet âmme 
hizmetini müteessir edeceği gibi, idarenin istik
lâli ve tâbi olduğu murakabe usulleri ile de telif 
edilemez. 

Bu itibarla yukarda zikri geçen resmî daire
lerin ek görev suretiyle yapacakları tâyinlerde, 
tabip odalarından muvafakat istihsaline mecbur 
tutulmaları doğru görülmemiştir. 

Ancak, tabip odaları idare heyetlerinin vâki 
olan suallere ne yolda cevap vereceklerinin mad
dede tahdiden ve tâsrihen tâyini uygun görüle
rek maddeye üçüncü bir fıkra ilâve edilmiş ve 
ayrıca resmî dairelerde çalışan tabiplerin vazi
felerinde vukubulacak değişiklikleri de malûma-
ten tabip odalarına bildirilmesinin usul ittihaz 
olunması muvafık görülmüş ve bu maksatla son 
fıkra maddeye eklenmiştir. 

3. 6023 sayılı Kanunun altıncı maddesinin 
tadili hakkındaki teklif üzerinde Sıhhat-ve iç
timai Muavenet Encümenince bâzı tadiller ya
pıldığı anlaşılmakta ise de encümenimizce yapı
lan müzakere sonunda ifade şekli ve ciğer mad
delere mutabakatı itibariyle maddenin Zeki 
Başağanın teklifi şeklinde kabulü uygun görül
müştür. 

4. Sözü geçen kanunun on sekizinci mad
desinin tadili hakkındaki teklifin Sıhhat ve iç
timai Muavenet Encümenince kabul edilen şe
kilde tedvin edilmesi encümenimizce de uygun 
görülmüştür. 

5. Otuz birinci maddeye ait tadil teklifinin 

( S. Sayısı : 126 ) 



Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeninin ka
rarlaştırdığı şekilde kabul edilmesi encümeni-
mizce de kararlaştırılmıştır. 

6. 6023 sayılı Kanunun 51 nci maddesinde, 
her türlü oda aidatı ile para cezalarının tebliği 
tarihinden itibaren 31 gün zarfında ödemiyen-
ler hakkında îcra ve iflâs Kanunu hükümlerine 
göre .takibat yapılacağı yazılıdır. Oda aidatını 
ödemiyenlere icra Dairesince tebliğ edilen öde
me emrine borçlunun itirazı halinde, icranın 
durdurulması mecburiyeti hâsıl olduğu cihetle 
tabip odalarının aidat tahsisatında müşkilâtla 
karşılaştıkları mümessillerden alman izahattan 
anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla odaların takibe müstenidolan ve
sikalarına ilâm mahiyeti verilmesi için maddede 
gerekli tadilâta tevessül edilmiş olduğu görül
mekte ise de, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encü
meninin bu husustaki teklifi reddederek tahsi
latı kolaylaştırmak maksadiyle otuz sekizinci 
maddenin tadili cihetine gittiği anlaşılmaktadır. 

icra ve iflâs Kanununun 38 nci maddesinde 
hangi vesikaların ilâm mahiyetini haiz olduğu 
açıklanmıştır. Ancak, bâzı hususi kanunlarda ve 
ezcümle ticaret ve sanayi odaları ve ticaret bor
saları hakkındaki 4355 sayılı Kanunun 33 ve 34 
ncü maddeleriyle 5590 sayılı Kanunun 78 nci 
maddesinde kayıt ücreti, yıllık aidat ve para 
cezaları hakkında idare heyetlerince ittihaz olu
nacak kararların ilâm hükmünde olduğu tasrih 
edilmiş bulunduğundan 6023 sayılı Kanunun 51 
nci maddesinin bu hükümlere mütenazır olarak 
tadili uygun görülmüş ve bu şekilde maksat te
min edilmiş olduğu cihetle 38 nci maddenin ta
diline ihtiyaç kalmamıştır. 

7. 55 nci maddenin Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Encümenince kabul edilen şekli metin
deki kongre tâbiri iltibasa meydan verilmemek 
üzere büyük kongre olarak değiştirilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. 

8. Beşinci maddenin müeyyidesi bulunma
ması hasebiyle tatbikatta müşkilât çekildiğinden 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümenince ek 
madde olarak kabul edilen müeyyideyi muhtevi 
hükümdeki hapis cezası çıkarılmak suretiyle ka
bulü uygun görülmüştür. 

9. Meslekî hizmetlerin tabipler arasında 
adilâne bir şekilde tevzii maksadiyle tadili cihe
tine gidilen 5 nci maddenin tatbikatta matlup 
şekilde işliyebilmesi için resmî ve hususi bütün 
daire, müessese ve iş yerlerinin halen istihdam 
ettikleri tabip ve diş tabiplerinin isimleriyle 
maaş' veya ücretlerinin kanunun neşrini müta-
akıp alâkalıların bilhassa muttali olmasını te-~ 
min için tabip odalarınca keyfiyetin mahallî 
gazetelerle ilânından itibaren üç ay zarfında 
mahallî tabip odalarına bildirilmesi hakkında in
tikali bir hükmün konulması zaruri görüldü
ğünden bu maksatla hazırlanan muvakkat mad
de kanun teklifine eklenmiştir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeninin 
meriyet ve icra hakkındaki hükümlerinin aynen 
kabulü muvafık görülmüştür. 

Yukardaki esaslara göre yeniden hazırlanan 
kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Bu mazbata 

Reisi 
Aydın 
C. Ülkü 
Bingöl 
AT. Araş 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

Kars 
/. Us 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

imzada bulunamadı 
Sivas 

§. Ecevit 

Muharriri 
Erzurum 
A. Eryurt 

Çankırı 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Boynuk 

Denizli 
Söz hakkım mahfuzdur 

/. Hadtmltoğlu 
Eskişehir 
H. Sezen 

Konya 
H. Aydıner 

Samsun 
R. 0. Oumüşoğlu 

Tokad 
Söz hakkım mahfuzdur 

Muhalifim 
0. Hacibdhğlu 

Zonguldak 
E. Sayar 
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GÜMÜŞ ANE MEBUSU ZEKİ BAŞAĞA ,N1N 
TEKLÎFÎ 

602$ sayüı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 6023 sayılı Türk Tabipleri 
Birliği Kanununun 1, 5, 6, 18, 31, 51, ve 55 nei 

maddeleri aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mesltk 
ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını ser
best olarak yapan veya meslek diplomasından. 
istifade etmek suretiyle resmî veya hususi bir 
vazife alan bütün tabip ve diştabiplerinin katıl
dığı bir Türk Tabipleri Birliği kurulmuştur. 

Madde 5. — Resmî veya hususi bir vazife 
alarak sanat icra eden tabipler yazılı bulunduk
ları tabip odaları idare heyetlerinin mııva Takat
lerini almadıkça resmî, hususi ve her ne suretle 
olursa olsun ek bir vazife kabul edemezler. 

Tabip odaları idare heyetlerinin muvafakati 
olmadıkça hiçbir müessese veya iş yeri tabip tâ
yin edemez. Gerek tabip ve diş tabipleri, gerek
se bunların bağlı ^bulundukları resmî daire, mü
essese ve iş yerleri nakil, iştel ayrılma ve sair 
suretlerde hâsıl olan değişiklikleri tabip odaları
na bildirirler. 

( & 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ-
MENİNİN DE JİŞTİRİŞİ 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 6023 sayılı Türk Tabipleri 
Birliği Kanununun, 1, 5, 6, 18, 31, 38 ve 55 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya yetkili olup tâ sanatı
nı serbest olarak yapan veya meslek diploma
sından istifade etmek suretiyle resmî veya hu
susi bir vazife alan asker veya sivil bütün tabip 
ve diş tabiplerinin katıldığı bir Türk Tabipleri 
Birliği kurulmuştur. 

Madde 5. — 1 nci maddede yazılı resmî ve 
hususi daireler, müessese ve iş yerlerinde vazife 
almış bulunan tabip ve diş tabipleri, kayıtlı bu
lundukları tabip odaları idare heyetinin muva* 
fakatini almadıkça, yıllık, aylık, haftalık veya 
yevmiye ile veyahut hasta başına muayyen bir 
ücret almak suretiyle diğer bir vazife alamıya-
cakları gibi, bu daire, müessese veya iş yeri sa
hipleri de muvafakat verilmiyen tabip ve diş 
tabiplerini istihdam edemezler. 

Tabip ve diş tabiplerinin çalıştıkları yerlerin 
sıhhi işleri, başka bir yerde diğer bir vazife al
malarına müsait olmadığı takdirde, tabip oda
ları idare heyetleri, ek vazifeye tâyin hakkın
daki talebi reddetmekle mükelleftirler. 

Gerek tabip ve diş tabipleri ve gerekse bun
ları istihdam eden daire, müessese ve işyeri sa
hipleri, nakil, işten ayrılma re saire gibi hâsıl 
olan derişiklikleri en geç 15 gün zarfında ma
hallî tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar. 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ ı 
i 

6023 sayth Türk Tabipleri Birliği Kanununun J 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna \ 

iki madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ] 

MADDE 1. — 6023 sayılı Türk Tabipleri 
Birliği Kanununun 1, 5, 6, 18, 31, 51 ve 55 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : I 

Madde 1. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet En
cümeninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Tabip ve diş tabipleri; kayıtlı 
bulundukları tabip odaları idare heyetinin mu
vafakati olmaksızın, 3659 sayılı Kanuna tâbi 
teşekküllerle bunlara bağlı idare, müessese ve 
kurumlarda veya sermayesinin yarısından faz
lası Devlete ait sair teşekküllerde veya diğer 
bilûmum hususi müessese ve iş yerlerinde asli 
vazifelerine ilâveten; yıllık, aylık, haftalık ve
ya yevmiye ile ve yahut hasta başına muay
yen bir ücretle diğer bir tabiplik vazifesi ala
mayacakları gibi; bu teşekkül, müessese ve iş 
yerleri de muvafakat veril miyen tabip ve diş 
tabiplerini istihdam edemezler. 

Umumi ve mülhak bütçeli dairelerle husu
si idareler ve belediyelerin sağlık teşkilâtında, 
3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla deği- v 
şen 18 nci maddesi mucibince, ek görev sure
tiyle istihdam edilecek tabip ve diş tabipleri, 

" uhdelerinde asli vazifelerinden başka her han
gi bir tabiplik vazifesi bulunup bulunmadığı 
mahallî tabip odalarından sorulmaksızm tâyin 
edilemezler. 

Tabip odaları idare heyetleri; tâyin husu
sunda vâki müracaatları iş hacmi, vazifenin 
tabipler arasında âdilâne bir surette tevzii, 
hizmetin iyi yapılması ve benzeri sebepler da
iresinde tetkik eder ve esbabı mucibeli bir ka
rara bağlar. 

Gerek tabip ve diş tabipleri ve gerekse bun
ları istihdam eden bilûmum daire, müessese 
ve iş yerleri, tâyin, nakil, işten ayrılma ve sair 
suretlerle hâsıl olan değişiklikleri en geç 15 1 



Ttklif 
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S. ve î , M. E. 

Madde 6. — Hudutları içinde en az yüz tabip 
ve diş tabibi bulunan her il merkezinde bir ta
bip odası kurulur. Hudutları içinde 100 tabip 
ve diş tabibi bulunmıyan illerin hangi il tabip 
odasına katılacakları veya hangi illerle birleşe
rek yeni bir oda teşkil edecekleri veyahut müs-
takillen bir tabip odası kurmalan ve odaların 
faaliyet merkezleri Türk Tabipleri Merkez Kon
seyinin talebi üzerine Büyük Kongre tarafın
dan karar altını alınır. 

Madde 18. — Umumi heyet asker ve sivil far
kı gözetmeksizin âza tabipler arasından idare 
heyetini seçer. îdare heyeti seçiminde asıl ve ye
dekler için tek liste kullanılır. En çok rey alan
lar asıl ve mütebakisi aldıkları rey adedine göre 
yedek âza olurlar. 

Kur'a ile ayrılacak 5 âza tasnifi açık olarak 
yapar. Reylerde müsavat halinde kur'a çekilir. 
Tasnifin neticesi > hemen bildirilir. Rey pusla-
larmın ve umumi heyet zabıtlarının yeni seçime 
kadar saklanması mecburidir. Tasnifin başlan
masından sonra gelen rey zarfları hesaba katıl
maz. 

Madde 31. — Her tabip odasında bir haysiyet 
divanı bulunur. Divan dört tabip ve bir diş ta
bibinden teşekkül eder. Müddeti iki yıldır. Umu
mi heyet asker ve sivil farkı gözetmeksizin âza 
tabipler arasından 18 nci madde hükümlerine 
göre gizli reyle tek listede 5 asıl ve 5 yedek azayı 
haysiyet divanına seçer. 

Madde 6. — Hudutları içinde en az 100 ta
bip ve diş tabibi bulunan her il merkezinde bir 
tabip odası kurulur. 

Mücavir illerin birleşmeleri ile en az 100 ta
bip ve diş tabibi ınevcudolan mıntakalarda mer
kez konseyinin teklifi üzerine büyük kongrenin 
karariyle bir tabip odası kurulur. 

Merkez konseyi, yukardaki hallerin dışın
da dahi, büyük kongrenin karariyle yeni oda
lar açmaya ve bunların faali/et merkezlerini 
tâyine salahiyetlidir. 

Madde 18. — Tabip odaları idare heyeti âza
sı asker ve sivil farkı gözetilmeksizin, odalara 
kayıtlı bulunan tabip ve diş tabipleri arasından 
umumi heyetçe gizli reyle seçilir. 

İdare heyeti seçiminde, asıl ve yedek âzalık 
için yalnız bir namzet listesi kullanılır. 

Seçim neticesinde, en çok rey alanlardan 19 
neu maddeye tevfikan seçilmesi icabeden asıl 
âza adedi kadarı, aldıkları rey sırasına göre 
asıl âzalığa ve geri kalanlardan yedek âza ade
di kadarı da, yedek âzalığa seçilmiş sayılırlar. 
Reylerde müsavat halinde namzetler arasında 
kur'a çekilir. 

Reylerin tasnifini yapmak üzere umumi he
yete iştirak eden âza arasından kur'a ile 5 ki
şilik bir tasnif heyeti ayrılır. 

Tasnif açık olarak yapılır. Ve neticesi he
men bildirilir. Tasnifin başlamasından sonra 
genel rey zarfları hesaba katılmaz. 

TJey pusulalarının ve umumi heyet zabıtla
rının yeni seçime kadar saklanması şarttır. 

Madde 31. — Her tabip odasında bir haysi
yet divanı bulunur. Divan 4 tabip ve 1 diş ta

bibinden teşekkül eder. müddeti 2 yıldır. 
Haysiyet divanı âzası, asker veya sivil far

kı gözetilmeksizin, odalara kayıtlı bulunan ta
bip ,ve diş tabipleri arasından 5 asıl ve 5 ye
dek olmak üzere 18 nci madde hükümlerine gö
re umumi heyet tarafından gizli reyle seçilir. 

Diş tabibi bulunmıyan mahallerde heyet ta
biplerle ikmal edilir. Asıl âzalıklardan açılan 
yerlere rey sırasına ve meslek durumuna göre 
yedek âza getirilir. 

»i : m> (S. &ÇN* 
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gün zarfında mahallî tabip odalarına bildirmeye 
mecburdurlar. 

Madde 6. — Teklif sahibinin 6 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Encümeninin 18 nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Madde 31. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Encümeninin 31 nci maddesi aynen kabul edil
miştir, 

(S. Sayısı : 126) 



Teklif 

Madde 51. — Her türlü oda aidatı ile her 
türlü para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 
30 gün zarfında ödemiyenler hakkında îcra ve 
îflâs Kanununun 30 ncu maddesinde yazılı ilâm 
mahiyeti hükmü dâhilinde takibat yapılır. 

Madde 55. - - Konsey, kongrenin gizli reyle 
seçeceği 5 tabip ve 2 diş tabibinden terekkübeder, 
Konsey seçiminden asıl azadan sonra en çok rey 
alanlardan bir o kadarı yedek âza seçilir. 

Büyük Kongre asıl ve yedek olmak üzere 
gizli reyle ikisi tabip, biri diş tbibi olmak üze
re üç denetçi seçer. 

S. ve t. M, E. 

Madde 88. — Odaya gimüyen, her türlü oda 
aidatı ve para cezalarını ödemiyen veya bu ka
nunun tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine ge-
tirrniyenler haysiyet divanınca inzibati ceza ile 
cezalandırılırlar. 

Madde 55. — Türk Tabipleri Birliği Merkez 
Konseyinin çalışma yeri İstanbul'dur. 

Merkez konseyi, 18 nci madde hükümlerine 
göre kongrenin gizli reyle seçeceği 5 tabip ve 
2 diş tabibi ile aynı miktar ve nispette yedek 
azadan terekkübeder. 

Büyük kongre 18 nci madde hükümlerine 
göre -gizli reyle ayrıca 3 asıl ve 3 yedek denet
çi seçer. 

MADDE 2. — 6028 sayılı İÇanuna aşağıda
ki madde eklenmiştir. 

Ek madde — 5 nci maddeye göre kayıtlı 
bulundukları tabip odaları idare heyetinin mu
vafakatini almadan ek bir vazife kabul eden 
veya bu kanunun neşri tarihinde uhdesinde bir
den fazla tabiplik vazifesi olup da 3 ay zarfın
da bir beyanname ile keyfiyeti tabip odalarına 
bildirmiyon veya hilafı hakikat beyanname ve
ren veyahut bu beyanname üzerine idare heye
tinin ittihaz edeceği karar hilâfına vazifeye de
vam eden tabipler 500 liradan 1 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Yukardaki fiillerden dolayı mahkûm, olma
sına rağmen, beyanname vermiyen veya hakika-
ta uymıyaeak şekilde beyanname veren veyahut 
ek vazifeye devamda ısrar eyiiyen veya bu va
zifeyi bıraktığı halde idare heyetinin muvafa
kati olmadıkça başka bir ek vazife kabul eden 
tabipler hakkında bir aydan altı aya kadar ha
pis ve .1 000 liradan 2 500 liraya kadar ağır pa
ra cezası hükmoluımr. 

( & Sayısı •-. 126) 
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Madde 51 — Her türlü oda aidatı ile para 
«ezalarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 
zarfında ödemiyenler hakkında tabip odaları 
idare heyetleri tarafından verilecek kararlar, 
idare heyetinin bulunduğu mahal icra dairele
rince ilâmlar gity infaz olunur. 

Madde 55 . — Türk Tabipleri Birliği Merkez 
Konseyinin çalışma yeri İstanbul 'dur. 

Merkez Konseyi, 18 nci madde hükümlerine 
göre büyük kongrenin gizli reyle seçeceği 5 ta
bip ve 2 diş tabibi ile aynı miktar ve nispette 
yedek azadan terekkübeder. 

Büyük kongre 18 nci madde hükümlerine 
£Öre gizli reyle ayrıca 3 asıl ve 3 yedek denetçi 

.seçer. 

MADDE 2. — 6023 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

Ek madde — 5 nci maddeye göre kayıtlı bu
lundukları tabip odaları idare heyetinin muva
fakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul 
(den veya bu kanunun neşri tarihinde uhdesin
de birden fazla tabiplik vazifesi olup da 3 ay 
zarfında bir beyanname ile keyfiyeti tabip oda
larına bildirmiyen veya lıilâfı hakikat beyanna
me veren veyahut bu beyanname üzerine idare 
heyetinin ittihaz edeceği karar hilâfına vazife
ye devam eden tabipler 500 liradan 1 000 lira
ya kadar- ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Yukardaki fiillerden dolayı mahkûm olması
na rağmen, beyanname vermiyen veya hakikata 
uymıyacak şekilde beyanname veren veyahut ek 
vazifeye devamda ısrar eyliyen veya bu vazifeyi 
bıraktığı halde idare heyetinin muvafakati ol
madıkça başka bir ek vazife kabul eden tabipler 
hakkında I 000 liradan 2 500 liraya kadar ağır 
para cezası lıükmolunur. 

(S . Sayısı : 126 ) 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Adalet vekil
leri memurur. 

MADDE 3. — Bu kanun ne§ri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekille
ri memurdur. 

(S; Sayısı : 126) 
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MADDE 3. — 6023 sayılı Kanuna aşağıdaki 
muvakkat madde eklenmiştir : 

Muvakkat madde — Umumi ve mülhak büt
çeli daireler, hususi idareler, belediyeler, 3659 
sayılı Kanuna tâbi teşekküllerle bunlara bağlı 
idare, müessese ve kurumlar ve sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete ait sair teşekküller ve 
diğer bilûmum cemiyet, hususi müessese ve iş 
yeri sahip, müdür veya mümessilleri halen is
tihdam etmekte veya hastalarını muayene ve te
davi ettirmekte oldukları tabip ve diş tabipleri
nin isim, maaş, ücret veya yevmiyelerini ve 
hangi tarihten beri bu vazifeyi görmekte olduk
larını bu muvakkat madde hükmünün tabip oda
larınca mahallî gazetelerden birinde ilânı tari
hinden itibaren 3 ay içinde mahallî tabip oda
larına bildirmeye mecburdurlar. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkın
da 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

MADDE 4. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Encümeninin 3 ncü maddesi 4 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Encümeninin 4 ncü maddesi 5^nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 12ft) 




