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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün; Atatürk'ün 

Meclis binası önüne bir heykelinin dikilmesi 
ve Meclisin muhtelif yerlerine Atatürk büst
lerinin konulması hakkındaki önergesi okundu, 
Başkan, bunun karar konusu olamıyacağım ve 
Başkanlık Divanınca gereğinin düşünüleceğini 
bildirdi. 

Beş yıllık birinci kalkınma plânı ve Karma 
Komisyon raporunun tümü üzerindeki görüş
meler bitirildikten sonrt, gerekçeli geriverme 
önergeleri üzerinde yapılan görüşmeler sonunda 
İzmir Üyesi Cahit Okurer, Niğde Üyesi İzzet 
G-ener, İstanbul Üyesi Şevket Akyürek, Kocaeli 
Üyesi Rifat özdeş, İstanbul Üyesi Berç Turan 
ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Âmil 
Artus'un birer ve Aydın üyesi İskender Cenap 
Ege'nin iki gerekçeli geriverme önergesi ka
bul edildi. 

Başbakan İsmet İnönü; plân görüşmelerinin 
sona ermesi münasebetiyle, plânın ehemmiyeti

ni, hazırlanış tarzını ve Cumhuriyet Senatosun
da cereyan eden görüşmelerin plânın tatbika
tında Hükümete ışık tutacağını ve Senatoya 
teşekkürlerini belirten bir konuşma yaptı. 

Beş yıllık birinci kalkınma plânı açık oya 
sunuldu. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 
Başkanlıkça; 
Beş yıllık kalkınma plânının açık oylama

sına 116 üyenin katıldığı; 82 kabul, 18 ret ve 
16 çekinser oy verildiği bildirildi. 

20 . 11 . 1962 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşime son verild. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 

Sırrı Atalay Nizamettin özgül 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. —• Cumhuriyet Senatosu1 İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkç.ine'nin 10 Kasım 1938 saat 9 u 5 
geçe ile 10 Kasım 1962 saat 9 u beş geçe ara
sındaki saat farkına dair, sözlü soru önergesi 
Tarım, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/121) 
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B Î R İ N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — ihsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 8 ütü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN —• Ekseriyetimiz vardır, Celseyi 
acıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Senatosu Balkan!ığma 

1, — tfyelerin Senato toplantılarına deva
mını sağlamak amaciyle, İçtüzüğün 194 ve 195 
nci maddelerinin hassasiyetle tatbik edilmesi yo
lundaki Başkanlık Divanı kararı, 

BAŞKAN — Gecen oturumlardan birinde 
sayın Ağırnaslı 'bir takrir vermişti. Bu takrir
de; devam etmiyen senatör arkadaşların devam
sızlıklarına göre kıstelyevme tabi tutulması is
tenmekte idi. Bu teklifi Riyaset Divanı müza
kere etmiştir. Vardığı netice şu : içtüzüğün 
194, 195 nci (maddelerini sureti katiye'de tatbi-
ka karar vermiştir. Yani mezuniyet, almadan 
mazeretsiz olarak üst üste üç. içtimad.a bulun-
mıyan senatör arkadaşların mezun addedil me
meleri ve kendilerine yapılacak tebliğden son
ra isimlerinin Resi mî Gazete ile ilân edilmesi ve 
devanı etmedikleri, müddete ait kıstelyevm ya
pılması neticesine varmıştır. Riyaset Divanı bu 
kararını hassasiyetle tatbik edecektir. Günkü. 
bâzı arkadaşlar, elimde listesi vardır, okumak 
istemem, şayanı teessüftür, 'maalesef içtimaa 
devam etmiyorlar. Vazifeşinaşlıkla kabili telif 
olmıyan bu hareketi sizlerin de taısvip etmiye-
ceğinizden Riyaset Divanı olarak, emin bulu
nuyoruz. 

2. — Vazife İle yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Baltanı Şevket Basit Hatipoğlu'nnn dö
nüşüne kadar kendisine, Çalışma Bakanı Bülent 
Ecevit'in vekillik edeceğine dair Cu?nhurbaş-
kanhğı tezkeresi (3/145) 

ı;:.:,'ui;uırıy(.l 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Eği

tim Bakanı Şevket Raş:t Ilatipoğlu'nun dönüşü
ne kadar kendisine, Çalışma Bakanı Bülent Ece-
vit/in vekili rk otmeün'n, Baıi' akarım teklifi ib;e-
ı-'ne, muvafık »-örülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumılıurfoaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN -•- Bilgi edinilmiştir. 

.V. - - Vazife ile yurt dışına gidecek olan İmar 
re İskân Ba1 mu Fahrettin Kerim fiökay'm dö-
n'iş'ınc kalar kendisine, Devlet Bakanı liaif Ay-
har'ın vekillik, edeceğine dair Cumhur başkanlığı 
tezkeresi (S/146) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi de okutuyorum. 

Ounıburiyet Senatosu Başkanlığına 

Va'dfe ile yurt dışına gidecek olan imar ve 
f kân Bakanı EVu-ottin Kerim Gök ay'm dönü
şüne kadar kend'sine, Devlet Balkanı Raif Ay-
bar'ın vekillik etmesinin, Barbakanın teklifi üze
rine, muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Onmhuılbaşkam 
Comal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 
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C. Senatosu B : 8 20.11.1932 O : 1 
4. — GOEÜŞÎ 

BAŞKAN — Kanunların müzakeresine geçi
yoruz. 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 19(12 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Ka,-ma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/126, V. Sena
tosu 1/109) (S. Sayısı : 135) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı 25 . 10 . H;c>2 
günü sayın üyelere t o veli edilmiştir. 11 oy ot i um il
miyesi hakkında söz istiyen?.. Ydk. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kaibııl edenler... 
Iştırı iyeni er... Maddelere geçilmesi kaibııl edilmiş
tir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı estvellerda değişiklik yapılmadı 

baklanda kanun tasarısı 

MADDE 1. - İstanbul Teknik Üniversitesi 
1032 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 71.1 nei (Arsa Satmalıımı) 'bölümüne 
2 000 000 lira ek öden ok verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde haikkında sö>z ist iyen var 
mı? Yo'k. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etm iyeni er... Madde kabul edilmişt'r. 

MADDE 2. — İataribul Teknik Üniversitesi 
1962 yılı Büıtçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 5 nei (Es'ki yıllardan devredilen, nakit) bö
lümüne 2 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiven var 
mı? Yok.. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yaymıı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

ıBAŞKAN — Maddeyi reylerinize .sunuyorum, 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Kaibııl edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibııl -edenler... Etmi
yenler... Kaibııl edilmiştir. 

Kanunun heyeti um ilmiyesi açılk oya arz edil
miştir. 

(1) 135 S. Sayılı basmayazı tutanağın somon
dadır. 

ri,EN İŞLER 

2. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bilice Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçr Komisyonu raporu (M. 31 celisi 1/299, C, 
Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 136) (1) 

BAŞKAN — lleyoü um ilmiyesi hakkında söz 
İst iyen? Y*>k. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibııl edenler... Etmiyenler... Mad
delere- geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1982 yılı Butça Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun taasrısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kanununa -bağlı (A/2) işaretli cetvelin ili
şik cetvelde yazılı tertipleri arasında 450 000 li
ralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..' 
Yok. Maddeyi eotveliyle 'birlikte oylarınıza'arz 
ediyorum. Kaimi edenim'... Etmiyenler... Madde 
'kaibııl edilmiştir. 

M ADİ) M 2. —- Bu kanını yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabili 
edilmiştir. 

ıMADDR o. — Bu kanunun hükümlerini-Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tasarı eotvoileriyle ^birlikte açık oyunuza su
nulmuştur. 

3. ~ Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1962 
ydı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/289, 
<\ Senatosu 1/112) (S. Sayısı : 137) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının heyeti umu-
miyesi hakkında söz istiyen var mı?. Madde-

(1) 136 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(1) 137 S. Sayılı basmayazı tutanağm so
rumdadır. 



C. Senatosu B : 8 
lero geçilmesini reylerinize arz ediyorum : Ka- I 
bul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere ge- I 
silmesi kabul edilmiştir. I 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı I 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması haklanda kanun tasarısı 

MADDE 1. Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) I 
işaretli cetvelin 711 nci (İstimlâk ve satmak I 
malar) bölümünden 150 000 lira düşülerek I 
(A/T) işaretli cetvelin 505 nci (Hükme bağlı I 
borçlar) bölümüne aktarılmıştır. 

BAŞKAN -• • Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin 711 inci (İstimlâk ve sa- I 
tmalmalar) bölümünden 400 000 lira düşülerek 
mezkûr cetvelde (DSİ makina personelinin 
eğitim giderleri karşılığı olarak Makina Eği- I 
tim Merkezi döner sermayesine) adiyle yeniden I 
açılan 725 nci bölüme olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum ; I 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde I 
kabul edilmiştir. I 

MADDE 3. Bıı kanun yayımı tarihinde I 
yürürlüğe girer. I 

BAŞKAN -_ Madde hakkında söz istiyen 
var mı"? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : I 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde I 
kabul edilmiştir. I 

MADDE 4. Bu kanunim hükümlerini I 
Maliye ve Bayındırlık bakanları yürütür. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı! Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : I 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde I 
kabul edilmiştir. I 

Kanun tasarısını açık oylarınıza sunuyorum. I 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 I 
yık Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği- I 
siklik yapüması hakkında kanun tasarısı ve \ 

20.11.1982 0 : 1 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/244, C. Senatosu 1/111) (S. Sayısı : 138) (1) 

BAŞKAN — Heyeti ıımumiyesi hakkında 
söz istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. - Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin sonunda (Yatırım hiz
metleri, geçici görev yolluğa «790 ncu bölüme 
ödenek kaydedilen mebaliğden bu tertibe 30 000 
liraya kadar aktarma yapmaya Maliye Ba
karı' yetkilidir.») adı ile yeniden açılan 801 
nci bölüme 1 liralık olağanüstü ödenek ko
nulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 4 ncü (Geçitli varidat) bölü-
Tiiimiin 5 nci (Diğer çeşitli varidat) maddesine 
1 lira eklenmiştir 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?., 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

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

Kanun tasarısını açık oyunuza sunuyorum. 

5. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/245. G. Senatosu 1/110) (S. Sa
yısı : 139) (1) 

(1) 138 S. Sayılı basmayazı tutanağın so 
nundadır. 

(1) 139 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun 
dadvr. 
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BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz I 

istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli eetvelin 785 nci 
(Pist, hangar, meydan yolları, spor sahaları, 
kuyular, ağaçlandırma, otopark yerleri, telefon 
ve telgraf tesisatı, elektrik hatları, havagazı, 
harici su, lâğım, fosseptik ve kanalizasyon te
sisatları yapım, bakım ve idame giderleri) bö
lümünden 30 000 lira düşülerek (A/ l ) işaretli 
eetvelin 305 nei (Kira bedeli) bölümünün 11 
nci (Merkez) maddesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

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

Tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum. 

6. — Türk Ceza Kanununun 161 nci mad
desinin bâzı fıkralarının yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/168, C. Senatosu 2/34) (S. Sayısı : 
140) 

BAŞKAN — Bundan evvel, bir hususu arz 
etmek isterim : Komisyonlarda kalmış olan bâzı 
kanun tasarıları vardır. Bu meyanda olmak üze
re, Bütçe Komisyonunda 6, İçişleri Komisyonun
da 2, Millî Eğitim Komisyonunda 2, Anayasa 
Komisyonunda 2 tasarı mevcuttur. Komisyon
lardan ricam, bu tasarıları bir an evvel Heyeti 
Umumiyeye sevk etmeleridir. 
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Gündemin birinci maddesi Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlığı ile ilgilidir. Fakat, bu 
birinci maddenin altında bulunan ve ivedilikle 
müzakeresi istenilen 2 nci madde vardır. Bu 
ikinci maddenin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi talebi olduğu için, evvelâ bu tasarının ter-
cihan müzakeresini reylerinize arz edeceğim. 
Tercihan müzakeresini kabul edenler... Etmiyen
ler... Terciiıan müzakeresi kabul edilmiştir. (Ba
kan yok, sesleri) 

Adalet Bakanı olmadığı ve Bakanlığı temsil 
eden kimse de bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere kanunun müzakeresi geri bıra
kılmıştır. 

/'. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerin
de çalışanlara tazminat verilmesi hakkında ka-
nunteklifinin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Büt
çe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/52, C. 
Senatosu 2/26) (S. Sayısı: 120 ye ek) (1) 

BAŞKAN — Bakanlığın temsilcisi Müsteşar 
ıBey salonda bulunmaktadır. Buna ait bakanlı
ğın tezkeresini okutuyorum. 

Senato Genel Kurulu Başkanlığına 
•Sayın Bakanın seyahatte bulunmaları dola-

yısîyle buıgün saat 15,00 te Bakanlığımıza ait 
kanun teklifinin görüşülmesinde Bakanlığımız 
Müsteşarı Dr. Alâattin Erkmen Bakanı temsi-
len bulunacaklardır. 

Saygı ile arz olunur. 
Dr. Alâattin Erkmen 

ıSağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Y. 

BAŞKAN — Tasarının heyeti amumiyesi 
hakkında iki iarkadaşımız söz istemişlerdir. Bu
yurun Tarık Remzi Baltan. 

TARIK REMZÎ BALTAN (Zonguldak) — 
Mu'hterem Başkan, Muhterem Senato üyeleri; 
Istanlbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 ar
kadaşının ıSağlıık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki ka-

(1) 120 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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nun tteklifi Millet Meclisince çok 'hafif bir ek
seriyetle reddedilmiş ve Yüksek Senatoda mü
zakeresi sırasında yeni bir metin hazırlaması 
için, Sosyal İşler Komisyonuna Ihavale edilmiş 
idi. Metnin reddini derpiş eden Bütçe Komis-
lyonu raporunda; «Üniversitelerimiz için lüzum
lu doçent ve profesörleri yetiştiren üniversite 
'asistanlığı akademik kariyerin Ibir başlangıcı
dır. Daha ziyade ilim yapmak ve öğrenmek 
•amaç 'güdülür» deniyor. Fakat, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı hastanelerde hiz
met eden asistanların laikademik kariyere inti-
sabettikleri ve ilim yapma yolunda bulunduk
ları neticesi hiçbir zaman akıldan çıkarılamaz. 
Nitekim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
ibağlı hastanelerde ihtisas yapmakta olan bir
çok arkadaşlarımız akademik kariyere intisab-
etmişlerddr. Bunun tersi olarak da, üniversite 
ve GnüJlhane Tıp Akademisinıde ihtisas yapan 
(birçok hekim arkadaşlarımız da akademik ka
riyere intiısabetmiyerek, büyük bir yekûn ola
rak (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
memleket hizmetinde iyer istemektedirler. 

İkinci esbabı mucibe, 'bütçeye bir yekûn tah
mil edeceğidir. Memleketin sağlık dâvasına 
ilimleriyle şefkatleriyle ve gece gündüz fayda
lı mesaileriyle hizmet eden asistan doktorları
mız, bu asistanlık devresi içerisinde muayene 
dialhi açamazlar. Bu fedakâr itip ımensupların-
dan ayda 200 lira gibi (bir tazminatın esirgen
mesi, birkaç -gün evvel müzakeresini yaptığımız 
plânlı kalkınmanın sosyal adalet mefhumu ile 
ikaibili telif olmasa gerektir. Esasen bu lasistan-
lara verilecek olan tazminat yekûnu da bütçe
ye büyük bir yük de tahmil etmemektedir. 550 
kadar asistanın bir ev kirası dahi olmıyacıâk 
şekilde kendilerine verilecek bu ufak tazminat 
bütçeye .ancak 1 320 000 lira, tahmil etmekte
dir. 

Şunu Ihatırlatımak isterim ki, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Ihaıstanelerinde çalışan 
asistanların hiçbirisinin maaşı 800 lirayı geçme
mektedir. Buıgün hepimizin müşahede ettiğimiz 
'gibi, Ibir ev kirasının, 'bir 'apartman dairesinin 
kirasının 600 - 700 lira olduğu Ankara'da veya 
diğer şehirlerimizde muayenehane açaımıyan, 
yalnız hastanede görevli (bulunan ve ımaaşı da 
600 lirayı geçmiyen bir hekime 200 lirayı kıs
kandığımız takdirde kendilerinin maddi yaşa-
ıma şartlarına hiç yardum etmemiş oluruz iki, 
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Yüksek Senatonun bunu kabul etmiyeceği ka
naatindeyim. 

Yine hekimlerin hepisini, serbest meslek te
lâkkisi içinde düşünecek olursak ve neticede 
zengindirler, dersek; o zaman (kendi kendimize 
şunu sormamız lâzımdır. Madem ki, hekimler 
çok zengindir, madem ki, hekimler her gün bol 
bol para kazanmaktadır, o halde niçin binler
ce hekim arkadaşımız Amerika'da, Almanya'da, 
İtalya'da ve emsali imemleketlerde senelerden 
beri bulunmakta ve yurda dönmemektedirler? 
Eğer, memlekette ısağlık dâvasını bir hizmet 
dâvası, bir feragat dâvası lalarak kabul ediyor 
isek, hiç olmazsa bunun yanında asgari geçim 
şartlarının en asgarisini vermek de bu mesleke 
karşı olan 'bir vazifemiz olsa gerektir. 

Bu itibarla, sosyal fonksiyon bakımından 
yerinde telâkki ettiğimiz bu teklifin kabulünü 
bendeniz rica edeceğim. 

Sosyal İşler Komisyonu metninin ikinci mad
desinde, «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde ça
lıdan başasistanlar, muayenehane açmadıkları 
takdirde aynı kanundan istifade ederler» diyor. 
Burada mcvzuubahsolan ve esasen mühim bir 
yekûn tutan asistanlar olup, muayenehane de 
açmadıklarına göre ve bu kanun hükmüne bina
en başasistanların da muayenehane açmaları 
halinde verilecek 200 lira, ki vergi çıktıktan son
ra ufak bir meblâğ ellerine geçecektir, hekim
lerimize büyük b'iır yardım değildir. Asgari ge
çim şartları içerisinde yaşıyabilmeleri için Mec
lisimizin ufak bir yardımı olacaktır. Bendemiz 
de bir hekim olarak, kanun metninin Yüksek 
Senatoda müspet mütalâa edilerek kabul edilme
sini rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Seren. 
SUAT SEKEN (İsparta) — Muhterem Baş

kan, çok muhterem senatör arkadaşlarım; Mil
let Meclisinden huzurunuza, gelen ve demin ar
kadaşımın izah ettiği ve raporda da yazıldığı 
veçhile, akademik kariyere intisabettiklerinden 
dolayı üniversite asistanlarına tazminat verilme
sinin uygun görüldüğü fakat Devlet hastanele
rinde, eğitim hastanelerinde hizmet görenlerin 
akademik kariyere intisabetmedikleri gerekçe
siyle gelen teklifi, Yüce Senatonun, bu esbabı 
mucibeyi yersiz ve zayıf bulması hasebiyle red
detmesi, bizim için bir sevinç âmili olmuştur. Bu 
maksatladır ki, kanunun lehinde konuşmak lü-
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zumunu hissediyorum. Malûmunuz olduğu üzere • 
memlekette sosyal baremde olduğu gibi diğer j 
hizmetliler bareminde de birbirini tutmayan ve 
daima birbirini geçmeye çalışan bir maaş yarı
şı, bir maaş ve tazminat hevesi alıp yürümüş
tür. 

Bu hususta ilk defa üniversite öııayak olmuş, 
dışarıdaki mesleklerden ayrılan ve üniversite 
profesörlerine bir kanunla tazminat verilmesi ka
bul edilmiş, arkasından hâkimlerin durumu 
bahis konusu olmuş, onlara da verilmiş. Daha 
sonra idare âmirlerine ve bakanlıkların büyük 
mesuliyet taşıyan, vazife gören insanlarına da 
tazminat verilmesi yolunda muhtelif"! tazminat 
statüleri teşekkül etmiştir. 

Bunlar içinde hiçbir tazminat ve hakka sa-
hibolmıyan yegâne zümre hepinizin malûmu 
kanun teklifinde derpiş edilen hekimler zümre-
sidir. Hekimler bu tazminata niçin lâyik olma
mışlardır? Bu, ne tahsillerinin azlığından, ne de 
bilgilerinin noksanlığından ve ne de memleket 
severlik yarışında öbürlerinden geri kalmaların
dan mütevellit değildir. Bunun sebebi şu; he
kimliğin arkasında muayenehane açmak ve para. 
kazanmak gibi bir imkânın ötedenberi meveud-
olmasıdır. Huzurunuzda bunun münakaşasın] ya
pacak değilim. Hekimliğin ailevi bir sır taralı 
vardır, hususi muayenehane açmak ve bâzı has
taların hususi muayenehanelere gitme arzuları 
öteden beri belirmiş bir vakıadır, ingiltere, he
kimliği sosyalize ettiği halde İngiltere'de 50 
sterline hususi tababet yapan hekim ve profe
sörler vardır. Polikliniklerde ayrıca hekimlik 
yaptığı halde, fakültede hocalık yaptığı halde 
dışarıda yine 50 sterlin karşılığında hastayı ba
kar. Bu, meslekin bir hususiyetidir. Ve gizli kal
ınanın, hasta ile hekim arasında başka şahısla
rın girmemesinin bir tecellisidir, neticesidir. 
Onun içindir ki ; bütün meslek müntesipleri 
muhtelif isimler altında hususi tazminatlar, gün
delikler, yevmiyeler namiylc para alırken, he
kimlere hiçbir surette bu şekilde bir yardım dü
şünülmemiştir. 

Sağlık Bakanlığına geldiğim sırada, hiç de
ğilse hekimlere de, hâkimlerde olduğu gibi, taz
minat verilmesi ve bu tazminatı alan hekimlerin 
muayenehanelerinin kapatılması yolunda bir ka
nun teklifi hazırlamış idim. Bu kanun teklifim 
iki bakanın muhalefeti dolayısiyle tahakkuk et
medi. Bu teklif, hekimlere, ayın vicdanî mesuli-
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yet altında bulunan hâkimler gibi, tazminat ve
rilmesini derpiş eden bir teklif idi. Bu teklife 
Maliye Bakanının muhalefeti, yakında gelecek 
olan Personel Kanununda uzun boylu bunun na
zarı dikkate alınacağı ve gerekli düzeltmelerin 
olacağı, yolunda idi. 

Bu mazeret Maliye Bakanlığınca maalesef 10 
seneden beri söylenir. Fakat bir türlü halledil
mez. Elimize gelen Personel Kanununun ön ra
porunda görüyoruz ki, bu memlekette bir me
murun asgari yaşama seviyesi 900 liranın üstün
de. Maliye Bakanlığının bunun altından kalk
ması için asgari birkaç, milyar lira fedakârlığı 
göze alması icabediyor. Görülüyor ki, bu statü
nün tahakkuku için beklemek birçok zavallı ve 
bikes insanların kaderi olacaktır. Ve belki de, 
bizim Meclislerimiz bunu çıkarmak imkânına 
kavuşamıyacak, Meclisten Meclise devretmek 
mukadder olacaktır. Bu statü bir kere bozulmuş
tur. Bozulduktan sonra nereye kadar gitmiş?. 

Hâkimlere, vicdanî mesuliyeti nazarı dik
kate alınarak, kendi nefsini daha küçük me
selelerle meşgul etmekten kurtarmak amaciy-
le verilen tazminat, zabıt kâtiplerine kadar 
inmiş ve bu kürsüden birçok hukukçu ar
kadaşlarını zabıt kâtiplerinin feci durumlarını 
izah etmişler ve biz de müsterih olarak leh
te oy kullanmışızdır. Demek ki, memleket
te muayyen hizmetlerin mesuliyeti değil, mu
ayyen ihtiyaçların karşılığı düşünülmektedir. 
Ve bozuk düzenler bu suretle mümkün olduğu 
kadar, umumi kanunlar gelinceye kadar dü
zeltilmeye çalışılmaktadır. Bir taı aftan üni
versite kendi bünyesinde bulunan asistanl ıra, 
tıpkı öğretim üyelerine verdiği esbabı muci-
besi ile, bunlar ileride akademik kariyere 
intisabedecektıif. Onun için bir tazminat ver
mek lâzımdır, esbabı mucibesi ile bir kanun 
çıkararak 200 lira tazminat verilmiş, diğer 
taraftan bunu gören Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi ben de üniversite statüsündeyim di
yerek kendisine uygun bir kanunin aynı taz
minatı çıkarmıştır. Fakat, bu sefer Devlet 
hastanelerinde çalışan ve tıpkı üniversite has
tanelerinde olduğu gibi, üniversite asistanlığı 
vazifeısi gören insanlarla ilgili kanan geldiği 
zaman bunların akademik kariyere iktisabet-
m'iyecekleri gerekçesi ile reddedilmiştir. Bu 
asistanların, denebilir ki, günlerinin 24 sa-
ati hastaneye vakfedilmiş olarak geçer. Bu 
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kanunda izin hakkı vardır. Bir memura izin 
verilir, mesâi saati dışında çalıştığı zaman 
kendisine tazminat verilir. Fakat bir asista
nın, mesai saati dışında ayrıca 8 saat çalış
tığı halde bir tazminata hak kazanmaması, ev
velâ insaniyet kaidelerine ay ki 1.1 bir haldir. 
ikincisi, aynı mahiyette olan dijer asistan
lar ide 'kendileri arasında bir fark yaratmakta
dır ki. bu hal, üniversite asistanlığını cazip 
hale getirmek esbabı mu ci besiyle örtülemez. 
Üniversite asistanlığı yapmak istiy enler o ka
dar çoktur ki, bunların içinden imtihanla asistan 
aimır, hocanın nüfuzunu., iltifatını, takdirini 
kazanmış olan insanlar buraya girer, burada 
devamlı olarak çalışırlar. Tıp Fakültesi asis
tandan, Gülhane Tıp Akademisi asistanları 
böyleclirier. Sağlık 'Bakanlığı hastanelerine 
girecek asistanlar için ise; daha ağır imtihan 
şartları konmuştur. Bugün Sağlık Bakanlığı
nın kurduğu asistanlık tüzüğünü, daha >az ağır
laştırmak suretiyle fakülteler kabul etmiş va
ziyettedirler. Bir doktor mektepten çıkar çık
maz şıp diye asistan olmaz. G sene fakülte, iki 
seme askerlik ve Sağlık Bakanlığı hastanele
rindeki asistanlıklara girebilmek için de mem
leketin bir köşesinde pratisyen hekimlik yap
mak zorundadır. Talimatnamemiz Devlet Şû
rasının tasdikinden geçmiştir. Bu dört sene 
hizmeti yapmıyanlar asistanlık talimatnamesi 
gereğinde asistan olarak kabul edilmez. Bu da 
kâfi değildir, ayrıca gireceği branştan sıkı bir 
imtihana tabi tutulur. Bu da kâfi değildir. Bir 
Kene sonra, sıkı bir lisan imtihanına tabi tu
tulur. Bunu veremezse asistanlıkla alâkası ke
silir. Bu kadar sıkı şartlara tabi tutulan asis
tanın maaş vaziyeti şöyledir : Hekim, mezun 
olduktan .sonra 40 lira ile tâyin edilir, iki 
sene askerlik ve 4 sene pratisyen tukimlik ya
par; maaşı âzami 60 lira olur. (!0 lira alan 
asistanın da eğitim hastanelerinde bu sıkı şart
lar altında çalışıp 471 lira ile geçinmesine im
kân yoktur. 

Memleketin her hangi bir köşesinde hizmet 
etımdk mecburiyeti bu asistanlık için şart oldu
ğu halde Üniversite için böyle 'bir şart konulma
mıştır. Bu çocuğun, bulunduğu yerde ide büyük 
para biriktirmesine İmkân yoktur. Ya gecekon
du yapacak, orada oturacak veyahut da 'ailesi
ni bir yere koyarak hastanenin yemeklerini ye

mek suretiyle mesaisine ve çalışmasına devam 
edecektir. 

Esbabı mucibe arasında, asistanlığın keyu 
bir meslek olduğu, asistanlık müddetini doldu
ranların serbest meslek icra edecekleri, Hükü
mette mecburi hizmet, aimıyacakları yolunda 
ima yollu bir hüküm mevcuttur. Memlekette 
6 264 mütehassıs, (İ 154 pratisyen hekim vardır. 
Senede de 400 hekim bunlara ilâve edilmektedir. 
Bu mütehassıslara orduda, üniversitelerimizde 
çalışan mütehassıslar <la dâhildir, Bunlardan 
1 691 i Sağlık Bakanlığı tcşkiiâtındadır. Yine 
pratisyen hekimlerden I 365 i Sağlık Bakanlığı 
teşkilâtında çalışmaktadır-. 

Sağlık Bakanlığı bir teşkilât kanunu hazır
lamıştır. Buna göre 3 (İOÜ mütehassıs hekim is
tihdam edilebilecektir. Fak ait bugünkü şartlar
la kadroları doldurmak mümkün değildir. De
mek ki, memlekette mütehassıs hekime ihtiyaç 
çok fazladır. Halen meveudoian mütehassıs he
kim. «ayısının ilki. misline ihtiyaç vardır. Müte
hassıs hekimlerden mühim bir kısmı memleket 
dışındadır. Bunların geri gelmesini tomin etmek 
için, çalışmaktayız. Bunların memleket dışına 
g;diş söbep'lerini araçlık; iki sebebe dayandırdık. 
Memlekette ihtisas yapmayı zorlaştırmışız; e.ı • 
karılan ihtisas tüzüğüne dar santiar koymuşuz, 
ki bu şartlar altında bir hekimin mütehassıs ola
bilmesi için 13 seneye ihtiyacı vardır. Biz bunu 
gördük, alâka gösterdik, çalışarak bunu (3,5 
seneye indirdik. Bununla bir hekime mütehas
sıs olabilme imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 
işte mcmleikette ihtisas şartlarım zorlaştırdığı
mız için hekimlerimiz Amerika'ya, Almanya'ya. 
gitmekte ve bu arada Fransa'da hekimlerimize 
kapılarını açmış buluumaktadır. Peyderpey he
kimlerimizin Fransa'ya da gidecekleri bir vakı
adır. 125 bin liraya mal olan bir hekimin Ihalım 
hiz alamıyoruz, lütfen siz alın diye kapı dışarı 
çıkmasına müsaade ediyoruz. Eğer memlekütte 
ihtisas kapısını kapamazsak, furkese mütehassıs 
olma hakkım verirsek ne ziyan ederiz? Dene
bilir ki, benim mütehassıs hekime ihtiyacım. 
yoktur; pratisyen hekim kâfi... Ama mütehas
sıs deyince sadece iç hastalıkları mütehassısı, 
kulak - burun - boğaz hastalıkla IM mütehassisi 
akla gelmemelidir. Bakteriolog, Röntgenci gibi 
halkın sağlığım koruyucu hizmetlerde çalışan 
mütehassıslar da vardır. Bugün eline serdifika 
verilmiş 300 400 röntgenci pratisyen hekim. 



C. Senatosu B : 8 
vardır. Bunların mütehassıs «olması halk sağlı
ğı için daha iyi değil inidir? Bir 'mütehassıs 
Vekâlet teşkilâtında çalışmıya'biiir. Fakat. Ve
kâlet ihtiyaç duyduğu zaman ona el alaibiiir. 
Ordu, ihtiyaç duyduğu zaman, mütehassısa el 
atabilir. Maazallah yarın bir harb veyahut 
Seferberlik olsa derhal mütehassısa el atılacak
tır. Pratisyen hekim birçok sahalarda âciz vazi
yettedir. Pratisyen hekimler hakkında, bende
niz bir kanun teklifi hazırlamıştım. Yüksek Hu
zurlarınıza gelecek, müzakeresi yapılacaktır. 
Onun için Pratisyen hekim yetişemez gibi bir 
mesele bahis konusu olamaz. 

Geçenlerde ka'bul buyurduğunuz beş yıllık 
plân gereğince, 'bu sağlık dâvalarını hallettiği
miz takdirde bâzı sağlık müesseseleri özel te
şebbüse devredilecektir. Bugün İşçi Sigortaları 
dahi kendisine mütehassis bulamazken yarın bu 
işi 'özel teşe'bbüse bıraktığımızda özel teşebbüs 
kuracağı hastanelere nasıl mütehassıs hekim 
bulacaktır? Bu arada kaza sağlık merkezlerinin 
100 yataklı hastaneler haline getirilmesi işi <Je 
vardır. Bu 'hastanelerde en az [] 'mütehassıs bu
lunacaktır. Bir dahiliye mütehassısı, bir hari
ciye mütehassısı, bir de nisaiye veya bunun ye
rine çocuk hastalıkları mütehassısı bulunacak
tır. Bir bakteriyolok ayrıca bir de hijyen 'mü
tehassısı bulunacaktır. Memleket 10 'bölgeye 
ayrılacak her «bölgede enaz 22 'mütehassısa ihti
yaç olacaktır. Yarın, hoca. diye, asistan diye, 
doçent, diye karıyacağımız unsurlar bu mütehas
sıslar olacaktır. 

Asistanlar, mütehassıs olup çıkar giderlerse 
ne olur? Bunlar çıkar giderse yine memleketin 
her hangi bir yerinde âmme hizmeti görecekler
dir. Devletten para alamadığı için, memlekette 
Hükümetin yapmakla mükellef olduğu vazife
leri, vatandaş para •mukaıbilinde bu kimselere 
yaptıracaktır. Bu mütehassıs, Devlette vazife 
almak istediği zaman doğrudan doğruya (A) 
sınıfı hastanelere gidecek oradaki sağlık mer-
'kezlerinde çalışacaktır. Sağlık merkezleri için 
L 500 mütehassısa i'htiıvaç vardır. Bu merkezle
re «bir iki mütehassıs göndermek imkânı hâsıl 
olacağından bunu da hesaba katmak: gerekir. 
Bu mütehassıslar büyük 'bir hastaneye gelebil
mek için (A, B, C) sınıfı hastanelerden geç
mesi lâzım gelmektedir. Bu hastanelere intisab-
etmesi düşünülen hir hekim bu yoldan nâmü-
sait yerlerden bağlıyarak şartları müsait elan 
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yerlere doğru gelecektir ve memlekete daha mü
tekâmil mütaihassıslar yetiştirilecektir. 

Asistanlar, en müşkül şartlar altında, hade
melerden daha çok çalışan ve 24 saat uyanık 
çalışan insanlardır. Bunlara, vereceğiniz 200 li
ra ta,zminat, 'onların maddi ve mânevi çalışma
larının bir 'karşılığı değil, ansa.k Yüksek Mec
lisin bir lûtfu olacaktır. Bu kanunu çıkarmak
la, bir adaletsizliğin düzeltilmesine ve çok «ha
yırlı 'bir hizıınete vesile olacaksınız. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Ma!i 'kanunlara oylarını kul-
lanmıyan varsa lütfen kullansınlar... Oylama 
muamelesi 'bitmiştir. 

İbrahim Saffet Omay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY^ (Ankara) — 

Pek muhterem arkadaşlarım, sağlıkla alâkalı 
sosyal bir hizmette çalıştan ve onun ilk kademe
sinde 'asistan olan. «bu insanların, memleketin 
«muhtelif 'hastanelerindeki çalışma şartları iti
bariyle verdikleri mesaiyi yokdiğerinden tefri
kine imkân yoktur. Ama, Fakülte hastanelerinde 
çalışırken bu tazminat almak, Sağlık Bakanlığı 
•'hastanelerinde çalışırken almamak, herşeyden 
evvel adalet dugusu ile kabili telif değildir. Bu 
•asistanların adedi 180 kadarmış. Şu halde bu
gün Yüksek Senato, 'memleketimizde cari 'böy
le ibir adaletsizliği tashih imkânına maliktir. Bu 
tamirin yapılmasını Sayın Senatörlerin yüksek 
"vicdanlarından saygı ile 'bekliyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) -

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, Sağlık 
Bakanlığına, 'bağlı hastanelerde çalışan asistan
ların 'ayda alacakları 200 lira, tazminat hakkın
daki kanun 'teklifinin Mecliste reddedilmesi ve 
Senatoda görüşülmesi üzerine ibir «hekim olarak 
söz etmek belki benimi için biraz abes olacaktır. 
Fakat, şunu itiraf etmek mecburiyetindeyim, ki ; 
memleketimizde hekimlere karşı bir nemalâzım-
cılık, hekimlerin vaziyetlerinin çok iyi olması 
dolayısiyle ''hâkimlerle alâkadar olmamak vazi
yeti mevcuttur. Bu itibarla .huzurunuzu biraz 
da ıben işgal etmek istedim. 

Arkadaşlar; Mecliste bu kanunun ret esba-
'!>} mucibesi, 'bilhassa iki noktada toplanmakta
dır. Bunlardan bir tanesi, üniversite hastane
lerinde çalışan asistanların akademik kariyere 
intisabetmeleri ve fakat, Sağlık Bakanlığı em-



O. Senatosu B : 8 
rindeki hastanelerde çalışan asistanların akade- I 
mik kariyere girememeleridir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu tamarniy-
Je yanlış Ibir tezdir. Üniversite hastanelerinde 
ihtisas (yapmış '»lan. bir arkadaşınız olarak ifa
de edeyim ki, bu çok sakat bir zihniyettir. Üni
versite 'hastanesi dem.dk, bir kaibiliyetin veya 
kabiliyetsiz bir insanın kabiliyetli bir insan ha
line, Sağlık Bakanlığı hastaneleri de kabiliyet
li bir insanın kabiliyetsiz bir insan haline sokul
ması maiesısesesi değildir. Akademik kariyere ge
rek üniversite hastanelerinde ihtisas yapmış 
olanlar, gerek Güihane Tıp Akademisi hastane
lerinde ihtisas yapmış olanlar ve gerekse Sağ
lık Bakanlığı hastanesinde ihtisas yapmış olan 
arkadaşlarımızın hepsi girebilirler. Ancak ibu 
kariyere girmek hakkı verilecek olan, imtiha
nını jüri huzurunda vermiş olandır. Takdir bu
yurursunuz ki, bu bakkı üç hastaneye de veren 
kanun hiçibir zaman akademik kariyere ehliyet
siz kimselerin girmesi mümkün olmıyaeaktır. 
Bu ehliyetsiz hekim ister üniversite hastanesin
den, ister Sağlık Bakanlığı hastanesinden, is
terse Gülhane Hastanesinden /yetişsin. Bunun 
böylece bilinmesini bilhassa ibu kanunun çık
ması bakımından zaruri görmekteyim. Ben 
şahsan şu baıstanedekine ikiyüz lira tazminat 
veriliyor; Gülhanedekine, üniversitedekine ve
riliyor, Sağlık Vekâletindekilere verilmiyor 
şeklindeki mülâhazaların maddi cihetiyle 'alâka
dar lolmuyorum. Yeni ibir hekim eğer ihtisas 
yapmak istiyorsa, meslekini yükseltmek istiyor
sa ikiyüz lirasız da bu işi yapabilir; yapmalı
dır. Biz elli lira ile yaptık. Fakat ben bilhassa 
mevzuun, sosyal adalet bakımından üzerinde 
duracağım. Nasıl olur da, aynı hak ve salâhi
yeti haiz 'olanın bir kısmına iki/yiüz lira verin, 
öbürlerine vermeyin. Bu ne sosyal adalete uyar 
ne de bütçeye yük tahmil etme noktai naza
rına. 

Memleketimizde her sahada sosyal adaleti 
tatbik etmeyi isterken, bunun gerek Millet 
Meclisinde, gerek Senatoda çözümü lâzımgelir-
ken, memleketimizde ihtisas gören hastaneler
den bir kısmına tazminat verip, bunlarla aynı 
salâhiyete sahip diğerlerine vermemek sosyal 
adaleti inkâr mânasına gelir. Bu itibarla Yük
sek Senatonun Meclisten yanlış çıkan bu kararı 
düzeltmesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. I 
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BAŞKAN — Buyurun Hancıoğlu. 
RASÎM HANCIOĞLU (Afyon Karahisar) 

—• Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar de
vam edegelen ve daima cemiyetin hekimden fe
dakârlık beklediği ve daima da hekimin fedakâr 
olduğu bir cemiyet içinde yeni bir fedakârlık 
misali huzurumuza geldi. Şu anda hekim
lerin bir kısmından esirgenen cemiyetin fe
dakârlığı karşısında sosyal adaletin zedelen
mesi mevzuubahistir. Bu sebeple ben diğer ar
kadaşlarımın anlattıkları gibi yanlış bir ta
sarrufun değerlendirilmesi üzerinde durarak 
müspet bir kararın çıkmasını arzu etmekteyim. 

Gerekçede, asistanları iki ayrı kategoride 
mütalâa etmek suretiyle üniversite asistanları
nın daha sıkı, şartlar altında çalıştıklarını, 
buna mukabil, diğer hastanelerdekilerin da-
'm, (hafif şartlar altında çalıştığı int'!saım ver
mektedirler. Bu hakikatte böyle değildir. Bu
gün her hastanenin kendisine ait disiplini ve 
"pJışma irnkfınları içinde ar->istan 24 ^aat 'mun
tazam vazifesi başındadır. Peki hal böyle 
olduğuna göro, neden bir tarafta asistanlar 
ufak da olsa bir yardımla taltif edilirken, di
ğer taraftaki insanlar bundan mahrum bıra-
kılıvor ve bu hangi haklı sebebe istinadedi-
vor? Bunun ilk çıkış zamanını mütalâa eder
sek, o zaman pratisyen hekime ihtiyacın fazla
lığı sebebiyle ve asistanlığa rağbet olmamasını 
temin maksadiyle malî ve idari külfetler yük
letmek yolu tercih edilmiş idi. Bugün mem
lekette sosyal kalkınma yönünden yeni mer
kezler ittihaz edildiği bir devirde, mütehassısa 
ihtiyacın fazlalaşması mütehassıs hekimleri 
hastanın ayağına kadar götürme esası kabul 
edildiğine göre, artık vaktiyle bir zaruretin 
neticesi olduğuna kaani bulunduğum kısıntı
lara yer verilmemesi icabeder kanaatindeyim. 
Bilhassa, asistanlığı cazip hale getirmek ve 

kolaylaştırmak, sağlık ünitelerinin çoğaltıl
ması bakımından ve sağlık planındaki hiz
metlerin görülebilmesi yönünden lüzumludur. 

Bu malî külfet kaldırıldıktan, sonra, idari 
külfetler ve zorlanışın kaldırılması yoliyle mem
lekette bu sosyal dâvayı yürütebileceğimize 
kaaniim. Aksi halde bu adaletsizliğe daha 
fazla imkân verecek olursak bu imkânın bil
hassa memleketin aleyhinde, bilhassa dış mem
leketlere gitme bakımından, fena sonuçlar 
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vereceğine eminim. Binaenaleyh, Yüksek Sena
todan Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 
metnin reddini istirham eder. hürmetlerimi su
narım.. 

BAŞKAN ----- Lîııyurun Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urıa) — 

Efendim bendeniz asistanlara, verilecek bu 
ikiyüz liramn aleyhinde bulunnnyacağım 
ve esbabı mucibe doğrudur. Kariyer yapmış 
olan, çalışmış olan ve ilerde mütehassıs dok
tor halinde cemiyete faydalı olmaya, gayret 
eden bir gence hayatını devam ettirecek 
bir parayı verim-k doğru bir harekettir. Bi
naenaleyh bu ikiyüz lira büyük görülmiyebi-
lir. Ben bu bakımdan aleyhinde, bıdunmııyo-
•ruaı; verilsin. Ben beyaz oy vereceğim. An
cak bu ihtiyaç ve zaruretle karşı - karşıya olan 
valnız doktorlar değildir. Bir tarafta da 
öğretmenler vardır. Şimdi biz ikide bir ferdi 
olarak bu kanunları buraya getirirsek yarın 
doktorlara, öbür gün mübaşirlere diğer bir gün 
birisine bir şey verirsek ey karşıdaki öğretmen 
ne diyor, onun ibir yaşama tarzı yok ı:rı? OTU m 
yçitişme tarzı mevcut değil mi? O da ibir i1;k mek
tepten çıkıyor, -orta mektebe geliyor, liseye gidi
yor, liseyi Ibitirip -üniversiteye geliyor, üniversi
tede okuyor. Üniversiteden imtihanla çakıyor ve 
o da yetişmiyor, İbir staj üniversitesine ,g:d:p o ;•:.:-
da da imtihan olduktan eonra 30 lira a-sli maaş
la, yani, 350 lira ile Erzurum lisesine edebiyat 
veya yurtbilgisi hocası olarak gidiyor. Onu da 
kurtarmak lâzım değil mi? Dc'ktora 'verdiğ'miz 
zaman, şimdi 'bu kanunu gazetelerde taksinden 
bir öğretmen ve öğretmenler gibi diğer memur 
arkadaşlar domiyecekler imi, 'bizim ne 'günahımız 
var? Yani verimiydim diye söylemiyorum. Yalnız 
'bunu İbir Hükümet prensibi olarak kabul etmek 
lâzım. Yeni .memuriyete .girecek /gençlerin hayat 
imkânlarını hazırlıyacak ibir para verilmesi bir 
Hükümet prensibi haline -getirilip Ihıma göre Itü-
kümotten ibir kanun teklifi getirilmesi ieabeder. 
Kalkıp böyle (hepimiz ferden ibir kanun 'teklifi ge
tirirsek 'bu durum çıkmaz 'bir hal alır. Bu haklın
dan ben, 'Hükümetin !bu husus üzerinde ciddiyi t-
le -eğilerek:, yeni memuriyete girecek yüksek mek
tep mezunları mütelhassıs olacak arkadaşlar, dok
tor, öğretmen, dahiliyeci, bunlara /başlarken 'bun
ların bayat seviyesini nazara alarak kendilerinin 
yaşamalarını imkân nispetinde temin edecek bir 
para vermeyi prensilbolaraik buraya getirmek lâ

zımdır. Yoksa Ibugün doktorlara vereceğiz. Yarın, 
ben öğretmenim, ben do onlar için bir teklif geti
receğim, içimizde adliyeciler var, onlar adliyeci
lere, başkaları kadastroculara ibir şey getirecek. 
Hepısi yüksek me'ktep mezunudur. Ye hepsi de 
bu tahsil durumlarını geçirmişlerdir. Bu bakım
dan bu asistanlara bu 200 lirayı verdim, fakat, 
bunu da bu şdkilde devam ettirmemenin imkânla
rını da arıyalım, 'kanaatindeyim, efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun, Ademoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, (huzurunuzda ikinci 
defa söz aldığım ve vaktinizi alacağım için özür 
dilerim. Yalnız, ıbu sözü almak niyetinde 'değil
dim, fakat çok muhterem bir senatör arkadaşı
mın bir sözü veya bir izahattı üzerine söz almış bu
lunuyorum. 

Muhteremi arkadaşlarım, zannediyorum ki, biz 
mak.sadi'mızı anlatamamış durumdayız. Çünkü, 
biz bir memur, hekim kadrosuna tazminat taleb-
otmemekteyiz. Biz ancak eskiden yapılmış bir ha
taya tıciki'nılerin pek cüzi miktarını teşkil eden ve 
ihtisas şubesine ayrılan 'hastanede çalışan arka
daşlarımızın bir kısmına verilen tazminatın diğer 
bir kısmına da verilmesini müdafaa etmekteyiz. 
Sosyal adalet batkınımdan, diğer atalet 'baklanın
dan, insanlık bakımından banım taüh'k edilmesi 
şartıtır. Eğer bir hekim camiasını, memur bekim 
camiasını ayrı teklif etseydik muhterem arkada
şımızın söyledikleri doğru olabilirdi. Doğru ola
bilirdi diyorum, zira bu mevzu, 'geldiği zaman 
kendileriyle tartışmak, müdafaa etmek, fikirleri
mizi 'söylemek o zamana kalırdı. Yalnız şimdi tek
rar arz ediyorum, biz memur hekimlere değil, 
as ist ani ilk yapan 'hekimlerin bir kısmına verilen 
hakkın verilmiyen 'diğerlerin; 
arzu edivoruz. Hürmetlerimle. 

mı il f i n m es mı 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Hükü
metin görüşünü öğrenmek istiyoruz. Buyurun 
Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN —- Sa
yın başkan, muhterem senatörler, meselenin 
esasına itiraz etmek hiç şüphesiz güçtür. Müte
hassıs yetiştirilmesi baıkınıındaaı sayın hatiplerin 
ileri sürdükleri mütalâalara ben de iştirak ede
rim. Ama prensibi zedeleme bakımından da Hü
kümet sayın hatiplerin noktai nazarında de
ğildir. 
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Bir defa tazminat üniversite mensup]avına ve

rilen bir tazminattır. Ve kanun öryle çıkmıştır. 
Sadece üniversite ve o ti a bağlı teşekküllerde 
hizmet edenlere yani onların kadrosunda yer 
atanlara veriliyor; bunun da sebebi vardır. Bu
rada ise başka kadroda. çalışanlara. verilmek is
tenmektedir. 

Saniyen, .memurlar arasında haksızlığa ağ
rıyanlar sadece bunlardan il) a re t değildir. Ha
kikaten çeşitli teşekküllerde c-alışan memurla
rın kadroısuz'luk dolayısiyle ayrı ayrı maaş alma
larını öınlemek ve bunları bir kanun çerçevesin
de birleştirmek için bir zamanlar çalışılmış fa
kat o zaman da 'başka meseleler ortaya (ak
mıştır. Bâzı meslek erbabı teknik elemanlardır 
diye tazminat alır; yine bâzıları da çeşitli 
sebeplerle tazminat alır ve bu şekilde arada bir 
karışıklık zuhur eder'. Hakikaten arkadaşlar 
bizim maaş sistemimizde büyük bir karışıklık 
câridir, (lerek terfi bakımından ve gerek ter
fih bakımından, bütün bunların çaresini Hükü
metimizin yeni bir TVrsonc] Kanunu getirmek ve 
ilmî esaslara irca etmek suretiyle halletmek is
temektedir. 'Binaenalyeh bunları böyle parça 
parça ele alıp bir neticeye bağlamak, adalet
sizlikleri belki bir dereceye kadar giderir ama, 
başka adaletsizliklere de yol açabileceği için 
maalesef böjde münferit tekliflere iştirak ede
miyoruz. 

TARTK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Bir sual sormama müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Sayın vekilimiz esasta zammın aleyhinde olmadı
ğını, faika t diğer ^memurların da bu kabil zam
lar isteyebileceklerini, bu yüzden 'bütçeye bir 
külfet tahmil edileceğini ifade buyurdular. Ben 
soruyorum; hu şekilde sosyal adaletsizlik iiâ-
niıhaye devamı edecek midir? Hükümet olarak 
çeşitli memur "kütlelerini rahat ve müreffeh, bir 
şe'kilde yaşatacak olan Devlet Personel Kanunu 
hakkında ne düşünüyorlar ve ne zaman çıka
caktır. Her gelen koalisyon hükümeti bu kanu
nun yakında çıkacağını söylüyor, ama, bir 
türlü çıktığı yok. Muhterem vekil bu hususta 
ne düşünüyorlar acaba? 

MALÎYE BAKANİ FERÎD MELEN ----
Bu anda bir tarih teshil etmeğe maalesef imkân 
bıkamıyorum. Ama Hükümet bu mevzu üze
rinde çalışmaktadır ve çalışmalarını gün geçtikçe 

•daha kesif bir hale getirmektedir. Yakın bir 
zamanda tasarıyı Yüksek Meclise getirebilece
ğimizi ÜTiiidediyorıTm. Ama bir tarih tesh.it et
meme, izin verirseniz, imkân olmadığını arz 
ederim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, sayın bakana soracak 
suallerim var. 

BAŞKAN - Buyurunuz. 
SEDA'; CUMBALI (Konya) • Sayın Malk 
MALlYE BAKAN! Vm\\) MELEN1 -- Hü

kümet olarak bu tasarıya iştirak ediyorlar mı"? 
BAŞKAN Buyurunu uz, Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI UEIHD MELEN Hü

kümet böyle bir noktai nazarla teklifi kabul 
etmek isteseydi, bunu bir Hükümet tasarısı 
halin d e h\ rzu rl ar miza ge.ti rd i. 

NİYAZİ AÜIRNASLl (Ankara) — Sam 
Başkam Bütçe Komisyonu adına konuşmak isti
yorum : 

BAŞKAN - Buyurunuz. Sayın Ağırnaslı. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA N ÎYAZÎ 

AĞIRNASLI (Ankara) — Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; birçok arkadaşlar asistanlara 
200 lira. ödenek verilmesi istikametinde savun
mada bulundular. Bu savunmalara ve Sağlık 
Sosyal Yardım Komisyonunun bu istikametteki 
mazbatasına rağmen Bütçe. Komisyonunun nok
ta! nazarında- bir değişiklik vukua, gelmemiş ol
duğunu Yüce Senatoya arz etmek zorundayım. 
Niçin? İşin sosyal adalet cephesi başka bir mev
zu teşkil eder. Bir cemiyetin sosyal adalet işleri
ni toptan ele almak lâzımdır. Bunun karşısın
da bizim hiçbir diyeceğimiz yoktur, sadece tak
dirle karşılar ve çareler ararız, böyle bir direk
tif verilirse. Ama, bunun dışında cemiyetimizin 
pratisyen hekime olan ihtiyacı, bugün için 
asistana olan ihtiyacından fazladır. Memleketin 
birçok yerlerinde hekim bulunamamaktadır. 

Biz, 200 lira verdiğimiz ve ihtisas yapma im
kânı sağladığımız hekime, mütehassıs olur ol
maz ne yapıp yapıp izmir, Ankara, İstanbul ve 
Adana gibi büyük merkezlerde yerleşmesi ve 
memleketin öbür sahalara gitmemesi hususunu 
da beraber sağlamış oluyoruz. Elbette ki, bun
lara tatmin edici ücretler verilirse, memleketin 
bütün sahalarına, dağılabilirler denilebilir ama, 
üniversite asistanlariyle, diğer asistanlar arasın
daki farkı kabul etmek zarureti vardır, Lniver-
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site asistanları Devlete angaje edilmiş olun kini- { 
selerdir. Devlet tarafından angaje edilmiş olan 
bu asistanlara verilen 200 lira tazminat İm an- j 
gajma.il sebebiyle, diğer mesleklerde tazminat 
alan kimselerin durıimlariyle aynı görükaiyobi-
lir. Bâzı adliye mensuplarına yani zabıt kâtibi 
ve başkâtiplere ve ayrıca nahiye müdürlerine 
verilen ödenekler vardır. Bunların asistanlara 
verilmesi icabedon ödeneklerle mukayesesesini 
yapmak mümkün olamaz; çünkü bu adamlar, 
Devlet teşkilâtı için de vazife gören elemanlar
dır. Asistanlar, asistanlığa kendi sahalarında ih
tisas yapmak, ve bu mevzuda 1/ilgili olmak için 
bir amaçla girerlet. Sonra bunlar mütehassıs ola
caklar ve muayenehaneler açacaklar ve dana çok 
para. kazanma hedefini güdeceklerdir. Bu mak
satla mesicke girmiş oluyorlar. Şüphesiz bu bir 
haktır, Fakat cemiyet İm hakkı prim ile mükâ
fatlandıracak durumda, değildir. Kazalar, uahi-
.yeler hekim bulunmazken asistanlara, üer>t Yer
mek suretiyle bir adaletsizlik yoluna gitmek ı 
doğru değildir. O mide avukatlık stajı yabanla
ra niçin bir ücret verilmiyor diye karşımıza 'çı
kanlar bulunabilir?. Doktorların bugünkü acık- Î 
lı durumlarını tasdik etmemek mümkün değil- j 
dir. Doktorları serbest bir ücret sistemine lâbi I 
tutulması hususunda, bağlık' Bakanlığının esasen s 
bir hazırlığı vardır. 

Tıp sosyalizasyonu mevzuunda (> pilot böl
ge için büyük tahsisat konduğu vakıası vardır. 
Ama, bu mevzular ancak tam şümulüyle halle- i 
dilccek meselelerdir. Bu mevzuda istisnai ola
rak asistanlara tazminat verilmesi, onlaruı ıstı
raplarını giderecek bir ölçü değildir. 

Bu itibarladır ki, Bütçe Komisyonu bir istis
na yaratmak suretiyle, bütçeye yeni gedikler 
açacak bir yola gidilmemesi hususunu Yüce 
Senatonuza arz eder, bizim mâruzâtımızda bir 
değişiklik husule gelmediğini bildiririni. 

BAŞKAN — Sayın Suat Seren. 
SUAT SEREN (İsparta) ~< Çok muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı ve Komis
yon Sözcüsünden sonra, ben de bir iki hususu 
tavzih etmek lüzumunu duydum. Bu hususlarda 
sizleri çok fazla işgal etmiyeceğim. Özür dileye-
rekten sözlerime başlıyorum. 

Sayın Maliye Bakanı, bu fikre esasen muha
lif değiliz, dediler. O halde Hükümet de bu fik
re ve esasa muhalif değiller. Hükümet bunu 
Sağlık Bakanlığına sormaya da hiç lüzum duy- | 
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mıyacaktır. Çünkü hu hususa ne Sağlık Bakan
lığı ne Hükümet ne de Maliye Bakanlığı muha
lif değillerdir. Binaenaleyh, bu fikrin esasına 
bütün Senato Heyeti de Hükümet gibi muhalif 
değildir. 

Hükümet bu hususta ne diyorf Burada bü
yük bir düzensizlik bulunduğunu bendeniz bi
liyorum. Biz de iviliyoruz, Hükümetteki kimseler 
de biliyorlar ve bizden evvelki kimseler de bi
liyorlar. Sözlerime başlarken arz etmiştim, bu 
hususlar âdeta bir keşmekeş halindedir, diye. 
Fakat gelecek hükümetlerin hiçbiri bu keşmeke
şi düzeltmeye muktedir olamayacaklardır. Ya
rın getireceğiz dedikleri Personel. Kanunu henüz 
öntasarı halinde, tetkik raporu halindedir. Bi
rinci Koalisyon Hükümetinin hazırlamak istedi
ği Devlet organizasyonu tetkiki sadece Hükü
met merkezindeki memurların durumuna, inhisar 
etmiştir, tetkikler' ikmâl edilmemiştir. Plânlama 
Dairesinin, Âmme Enstitüsünün, Personel Daire
sinin müştereken hazırladığı ve bitireceklerini 
vadettikleri bu tetkik henüz bitmemiş veya bit
mişse1 tetkik mevzuu olmamış vaziyettedir. Me
sele bu kadar earpaşık, İm kadar karışık bir hal
de iken Sayın Maliye Bakanın m, hemen yakın
da getireceğiz diye bir müjde vermesini, ben 
yersiz buldum ve hakikaten de lüzumsuz bir er
ken davranıştır. Ihma imkân olmadığını kendi
leri de takdir eder. 

İşin içinde büyük adaletsizlik olduğu kabul 
edildiğim1 göre, bu adaletsizliğin ne kadar kö
şesinden - bucağından tashihi mümkünse bu tas
hihi yapması Meclisin olduğu kadar Hükümetin 
de vazifesidir. Bu bakımdan Hükümetin ta sariy
le mutabık olması zaruridir, lüzumludur ve bu 
kanaati vicdanlarında taşıdıklarına ben şahsan 
kaniyim. Ama, Hükümet, olarak mutlaka biz mu
halefet ediyoruz. Artık bu yolda, gidelim diye 
inadederlerse buna bir diyeceğim yok. Kendi
leri dediler ki, zamanla bu hususlarda bir ada 
letsizlik durumu ortaya çıkacaktır. Burada her 
hangi bir tazminattan bahsedilirken, bu hepi
mizin söylediği bir sözdür. Bir tarafta üniversi
telere aidolan tazminat kabul edildi, diğer ta
raftan Gülhane Akademisinin doktorlarının taz
minatı meselesi kabul edildi ve buna kimse bir 
şey demedi ve itiraz etmedi. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı bu 400 asistana, ki 5 
seneye taksim edersek, bu tazminat nimetinden 
senede 100 asistan istifade edecektir ve Maliye 
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Bakanı da bu adaletsiz duruma muhalif bulun
duğuna göre, tazminat verilmesi hususunda Hü
kümetin daha fazla direnmesini ben doğru bul
madım. 

[kinci olarak Bütçe Komisyonu adına konu
şan Ağırnash arkadaşım, sözlerinin başlarında 
gayet güzel konuştu. Bu dâvayı iyi ele aldı, fa
kat arkasını iyi getiremedi. Biz arkasının da 
iyi gelmesini bekliyorduk. Komisyonda hayır 
lâfı çıktığı için, kendilerinin iyi hislerine rağ
men, komisyonun kararını bu şekilde söylemiş 
olabilirler. Mütehassıs doktorlar kazalara da, 
nahiyelere de gitmişlerdir. Nihayet kendi yakın
larından biri en-kötü kazalarda senelerce çalış
mıştır, onu. da bilir. 

Bunu kabul edersek meselâ, avukat stajyer
lerine de bir tazminat vermemiz iealbeder, dedi
ler. Efendiler; avukatlık stajı yapan kimselerle 
hekimlik stajı yapan kimse aynı değildir. Birçok 
fakültelerden mühendis mütehassıs çıkar, hu
kukçu mütehassıs çıkar ve derhal hâkimlik ya
par. Ama avukatlık yapması için muayyen bir 
zamanın geçmesi lâzımdır. Bir müddet ya hâ
kimlik, ya da avukatlık stajı yapacaktır. Diğer 
taraftan doktor bir ihtisas yapmak mecburiye
tindedir. Bu mecburiyet olduğu içindir ki, mut
laka ne yapıp yapıp mütehassıs unvanını ala
cak ve bunun için de en az 4 - 5 sene bu sahada 
ayrıca çalışma yapmak mecburiyetinde kala
caktır. Adı üstünde, bir nevi doktora yapmak 
zaruretindedir. Onun içindir ki, avukatlık sta-
jiyle, doktorluk ihtisası aynı değildir. Kaldı ki, 
hekimlik stajını maaşla yapan arkadaşlarımız 
vardır. Buna rağmen hekimlik stajı yaparı bu 
arkadaşlar bu kanuna göre muayyen sahalarda 
çalışırlar ve maaşlarını alırlar. Fakat, «Bun
lar yarın mütehassıs çıkıp, dışarıya gidecekler 
ve memleketlerine hiçbir faydaları dokunmıya-
eak.» demekle bu insanlara ne kadar haksizlik 
ediliyor. Yarın bir zabıt kâtibinin istifa edip 
hususi bir işte çalışmayacağını ve yine yarın bir 
Meclis stenografının dışarıya çıkıp hususi bir 
müessesede iş araımyaeağmı kimse temin edem02. 
işte, asistanlar da halen bu gibi zor şartlar al
tında vazife görmektedirler. Bunları mükâfat
landırmak ve teşvik etmek zarureti vardır. Bun
ların bu haklarını kısmaya hiçbirimizin hakkı 
yoktur. Sosyal adaleti müdafaa eden arkadaş
ların, her halde bu gibi hususları da müdafaa 
edeceklerini kuvvetle ümidediyorum. 
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BAŞKAN -— Sayın Yurdakul. 
BÜTÇE KOMİSYONU B A Ş K A N V E K I L I 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) ••-- Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Suat Seren arkada
şım, Ağırnash arkadaşımın komisyon adına 
olan. beyanını «altına imza koyduğu 'için yaptı» 
sözünü kabul etmemekle sözlerime başlıyaca-
ğım. 

Bir/î prensipleri müdafaa ettik ve bunun 
müdafaasında da her hangi bir değişiklik yap
mış değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı kanunlar çok 
talihli oluyor. Çok usta ellerde, prezantosyo-
mı o kadar güzel yapılıyor ki, herkes kanu
nun lehinde oluyor, işte bu kanun da iyi tak
dim edilmiş kanunlardan bir tanesidir. 

Manzara şu : Asistan arkadaşların yiyeceği 
yok, giyeceği yok; bu arkadaşlar bu duruma 
ya km bir perişanlık içerisindeler. Bunun İçin 
•bir iki yüz liracık kendilerine lütfedilsin, 
deniliyor. (Rica ederim, sesleri.) Arkadaşlar, 
akademik kar iyer in de b'itr esbabı mueibesi 
vardır. Asistan olabilmek için bunlar bir im
tihana giriyorlar. Ve diğer hastanelerde ça
lışan doktorlara nazaran, öğretim vazifesi ya
pıyor, hoca gibi geliyor, akşam dersine ça
lışıyor, sabahleyin talebe huzurunda ders ve
riyor, yani hocanın bütün külfetlerini üzerin
de taşıyor. Hocanın yardımcısıdır, emrindedir. 
Sonra, lâboratuvar mesaisi yapıyor, doçent ol
mak için imtihan hazırlıkları yapıyor. Bütün 
bu külfetler hakikaten bir insana çok ağır 
geldi."-i için ve kariyer akademiye4 müracaat 
azaldığından, bu müessesenin sempatik hale so
kulması içi'n bundan evvel bir kanun geti
rilmiştir. 

Simdi öbür tarafa geçelim. Bizi üzen hâ
diseleri, dramatik manzarayı yok edecek mi
saller arz edeyim. 

Birçok doktorlarımız, senelerce doktorluk 
yaparlar. İhtisas sahibi değildirler ama 70 - 80 
lira asli maaş almaktadırlar. (Kaç tanesi 
böyle, sesleri.) Hastanede bir mütehassısın ya
nında ihtisas yaparlar ve ayrıca biz bunlara 
200 lira tazminat verilmesini teklif ederiz. 
Yine şunu arz etmek isteriz ki, kanun, bu ih
tisas yapmış arkadaşlara birçok imkânlar 
vermektedir. Yani mütehassıs doktorla, müte
hassıs oîmıyan doktor arasında fark vardır. 

— 322 



C. Senatosu B : 8 
Dolayısiyle bunun da elbette birtakım külfet
leri olacaktır. Bunu kabu etmek azimdir. 
Bu külfetlere katlanacak olanlardan maddi 
imkânları hiç olmıyan, çok düşük olan ve iki-
yüz liraya muhtaç, kaç tane asistan vardır? 
Bunun hesabını lütfen yapsınlar. Hali vakti 
yerinde kaç tane doktor vardır? Bendeniz, 
aynı maaşı alıp yanında ihtisas yaptığı dok
torla aynı maaşı alan asistanlar bilirim. Bun
ların bir mukayesesini yapalım. Bu muka
yeseyi yaptığımız zaman demin ki dramatik 
manzara kalkar ve önümüze açılan durumu 
görürüz. Bu itibarla, sayın arkadaşlarım, bir
çok diğer meselelere temas ; etmiyorum ama, 
bu kanunun tatbik edildiği bütün insanların 
hüviyetlerini teker teker gözünüzün önüne ge
tiriniz ve reylerinizi, ellerinizi v'i'cdanalrımza 
koyarak ve bu manzaranın tesiri altında kal
maksızın kullanmanızı rica ederim. Aksi halde 
yanında çalışan asistanın, kendisinden çok maaş 
aldığı halde, i'htisasını yanında yaptığı dok
torun düşeceği feci durum ortaya çıkar ki, el
bette Yüksek Senato onu takdir edecektir. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bu vurun Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURt ÂDEMOĞLU (Adama) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, huzurunuza tek
rar çıktığım için özür dilerim. Benden evvel 
konuşan Bütçe Komisyonu Âzası arkadaşı
mın; bu kanunun çok güzel bir baht içinde 
Senatova gelmesi fikrinin tamamiyle aksini sa
vunacağım. 

Ne gariptir ki, ne bahtsızlıktır ki, bu ka
nunun reddini istiyen arkadaşımın mesleki, he
kimlik meslekinin yanında, yakınında değil 
bilâkis çoık uzağmdadır. Açıkça söyleyeyim ki, 
bunu, konuşmalarından anladım. Zira, hekim
likle münasebeti ve hekimlik mesleki ile alâ
kası olan bir arkadaşın buraya çıkıp da, Büt
çe Komisyonu âzasıyım diye, bütçeye 1 mil
yon külfet yükliyecek diye üniversite asis*-
tanlarını, (ben, üniversite asistanlarındanım.) 
üniversite hastanelerinde yetişen asistanları 
müdafaa ederken, öbürlerini düşünmemesini 
doğru bulmadım. Arkadaşımızın, diğer has
tane asistanlarının, üniversite asistanları ka
dar çalışmadıklarını beyan etmesi, üniversi
te asistanlarının sadece kariyer yapmak de- ı 
gil, hoca ile beraber çalındıkları, g«ce ders 
vermek için çalıştıkları, lâboratuvarlarda ça-
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lıştıklarmı beyan etmesi ve diğer hastane asis
tanlarının bunu yapmadığını söylemesi, bu 
meslek mensupları ile alâkalı bulunmadığı ka
naatine beni getiriyor. 

Muhterem arkadaşlar, şunu da arz etmek 
isterim ki, nerede olursa olsun, hangi hasta
nede olursa olsun bir mütehassıs lâboratuvar-
larda çalışmadan mütehassıs olamaz. îster 
Sağlık Vekâleti hastanesinde, ister Gülhane 
Hastanesinde, ister Üniversite Hastanesinde 
olsun, lâboratuvarda çalışmak mecburiyetin
dedir. Biyoşimi lâboratuvanndan tutunuz da, 
mikrobiyoloji lâboratuvarına kadar, balgam
dan mevaddı gaite ve idrara kadar olan çalış
malar bu üç hastanade ide yapılmaktadır. 

Biraz evvel de arz ettim, ben üniversite 
hastanesinde ihtisasımı yaptım. Aynı hastane
de Sağlık Bakanlığının da bir kliniği, koğu
şu vardı. Şunu itiraf edeyim ki, bizim ça
lışmalarımız birbirinden farklı değildir. An
cak üniversite asistanı, hocanın verdiği ders
ten faydalanabilir; farkı budur. Sağlık Ba
kanlığı hastanelerinde çalışan asistan arkadaş
larım da kendi kliniklerinde, kendi hocaları
nın derslerle meşgul olurlar. Ve buyurduk
ları gibi, üniversite asistanları ders vermez
ler arkadaşlar. Ancak pratik yaptırırlar. Ay* 
nı üniversite talebelerine, Sağlık Bakanlığı 
hastanesinde bulunan asistanlar da yine pratik 
yaptırırlar. Bu itibarla arkadaşımın buyur
dukları gibi her iki asistanların da vazifele
ri arasında hiçbir fark yoktur. 

Ve yine arkadaşımın bir noktasına iştirak 
etmediğimi beyan edeceğim. Bu da, bu kanu
nu çıkarmak için asistanları çok feci durum
lara düşürdüğümüzü söylediler. Arkadaşımız 
belki, açık ifade etmediler, ekmek bu'lamıya-
cak vaziyette, katık bulamaz bir halde bulun
duklarını söylemek istediğimizi ifadelerinden 
hissettim. Hayır arkadaşlarım, ben şahsan 
müdafaamı yaparken, asistanların ikiyüz lira 
peşinde olmadığını, üniversite asistanlarına ve 
Gülhane Hastanesi asistanlarına ikiyüz lira ve
rilirken, Sağlık Bakanlığı teşkilâtında çalışan 
asistan arkadaşlarımıza ikiyüz lira vermeme 
aleyhinde olduğumu ifade ettim. Yani tıp mes
lekinin asistanlık şubesinde sosyal adaletin tat
bik edilmediğini söyledim, Bu itibarla karde
şimin o fikrine de iştirak etmiyeceğim. 
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Yine arkadaşım buyurdular, öyle asistanlar I 

vardır ki, dediler, yanında çalıştığı klinik 1 
şefinden çok zengindir. Ondan fazla para alır. 
Çok rica ediyorum arkadaşımdan, böyle zen
gin asistanların kaç tane olduğunu söylesinler, 
ondan sonra münakaşasını beraber yapalım. I 
Arkadaşlarım, istisnalar hiçbir zaman kaideyi I 
bozmaz. Demek İstemiyorum ki, şefinden zen- I 
gin olan asistan ye ktur. Fakat 500 asistan 
içerisinde belki 5 tanesi, 10 tanesi böyle ola- I 
bilir. 5 kişi, 10 kişi ve hattâ 100 kişi böyle
dir diye 400 ün hakkını yiyemeyiz arkadaş
lar. Bizim için ekseriyet makbuldür, istisna- I 
larla uğraşmayız. I 

Çok muhterem arkadaşlarım, huzurunuza I 
çıkmış iken muhterem Maliye Vekilinin de I 
isozüerine temas etmek isterim. Bize gelen es
babı mucibe ; üniversite hastanelerinde ihtisas 
gören asistanların kariyer a kademliye dâhil 
olacakları, buna mukabil Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde çalışan asistanların kariyer aka
demiye girmemesi şeklindedir; ret esbabı 

mucibesinin birisi bulur. Diğeri bütçe mülâha-
zasıdır. Halbuki, Hükümetin fikri ve teklifi 

buna benzememektedir'. Sayın Maliye Bakanı 
bu kanun dolayısiyle üniversite asistanlarına 
verilen tazminatı kabul, ediyoruz, demektedir. 
Ben kendilerine sorarım, Güllüme Hastanesi 
üniversite midir? Değildir. Üniversiteye de 
bağlı değildir. Fakat hu tazminat oraya da ve
rilmektedir. Kariyer eleman yetiştiren yalnız 
üniversite hastanesi değildir. Bu fikirlerine de 
iştirak etmemekteyim, l'iıı hastanelerde yetişen 
asistanlar kariyer akademiye girecekler; ancak 
açılan imtihanı kazanırlarsa. 

Diğer taraftarı denmektedir ki, - yine Hükü
met tarafından - biz bu kanunu kabul edersek, 
diğer meslek şubelerinde de bu şekilde tazmi
nat talepleri tevali edecektir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, hâtıralarınıza ı 
müracaat ederim, bundan iki, ikibuçuk ay evvel 
burada adliye zabıt kâtipleri ve icra memurları 
için Tazminat Kanunu kaimi edildi, biz de müs
pet oy verdik. Fakat huzurunuzda, ikinci çıkı
şımda da arz ettiğim gibi, biz memur olan he
kimlere bir zam talebetmemekteyiz. Bu, ayrı 
bir mevzudur. Biz, eskiden yapılmış olan bir 
hatanın, sosyal adaletle kabili telif olmıyan bir 
hatanın tashihini müdafaa, etmekteyiz. Sosyal 
adalet deyince, bâzı arkadaşlarım buraya çık-
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makta ve diğer meslek mensuplarının da zam 
talebetmeleri ve bundan istifadeleri hakkını 
ileri sürmektedirler. Hayır arkadaşlar, yine söy
lüyorum, biz hekim camiasının bir zammını is
tememekteyiz. Biz, yalnız hekimlikte ihtisas 
görenlerin, İni ihtisas şubesinden bir kısmının 
aldıkları tazminatın diğerlerine de şâmil olma
sını istemekteyiz. Bunun mecmuu 1 300 000 ci
varındadır. 10 milyarlık bütçesi bulunan bir 
Hükümet için sosyal adaletin tesisi bakımın
dan bir milyonun büyük bir değeri olmadığı 
kanaatindeyim. Sözlerimi burada bitirir, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 10 ar
kadaş konuştu. Bir arkadaş üç, diğer bir arka
daş iki defa konuştuğuna göre 13 arkadaşımız 
konuşmuş bulunuyor. Kifayet takriri vardır. 
Kifayeti oya koymadan evvel, kanunla ilgili, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcisi
nin mütalâalarını da dinlemek isteriz. 

Buyurun, Müsteşar Bey. 
SAĞLK VE SOSYAL YARDIM BAKAN

LIĞI MÜSTEŞARI Dr. ALÂADDÎN ERKMEN 
— Muhterem üyeler, bana konuşmak imkânı 
bahşettiğinizden dolayı evvelâ şükranlarımı arz 
etmek isterim. 

Bu mevzuun muhtelif cepheleri vardır. Ev
velâ şunu arz edeyim : Neden gelinir, ihtisas 
yapılır? Bu husustaki bâzı yanlış fikirleri ber
taraf etmek için 30 yıllık bir hekim, asistanlık, 
mütehassıslık, Hükümet doktorluğu ve nihayet 
Bakanlık Müsteşarlığı yapmış bir hekim ola
rak bunu arz edeyim. Zannedildiği gibi ihtisas 
yapma daha fazla para kazanayım, diye değil
dir. Mektepten çıkmış bir hekim olarak memle
ketin muhtelif köşelerine vazife yapmak üzere 
gidildiği zaman mektepten aldığı birçok malû
mat hamulesine rağmen yapmış olduğu vazifede 
birçok müşkülâtla karşılaşır ve vatandaşa iyi 
hizmet edememe endişesi karşısında kalarak 
asistanlığa döner. Asistanlığa dönmesi ve kü
çük maaşla birçok mahrumiyetlere katlanarak 
vazife görmesi sırf bir şeyler öğrenmesi için
dir. Biliyorsunuz, doktorlar insan sağlığının 
daha iyi korunması bakımından daha iyi im
kânlar arar ve itimat buyurunuz asistanlığa bu 
iş için girişilir, öyle hekimler vardır ki, yahut 
pratisyen öyle hekim arkadaşlarımız vardır ki, 
ihtisası yaptıktan sonra kazanacağı paradan 
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daha çoğunu kazanan öyle pra t isyen hekimleri
miz va rd ı r ki, bunlar buna rağmen ihtisas ya-
parlaı*. Sırf bu acıyı d indi rmek iç in ; va tandaş 
sağlığına daha iyi hizmet edebilmek için. Buna 
itimat buyurun. 

Şimdi or tada bir mesele var. Memleket te üç 
büyük müessese asistan yet iş t i rmektedir . Üni
versitelerimiz, Güllüme Ti]) Akademisi , Sıhhiye 
Vekâletinin eğitim hastaneleri . Bu hastaneler 
mahdut ve muayyendir . Her üç müessese de 
Sıhhiye Vekâletinin İhtisas Tüzüğü hükümle
rine göre asistan alırlar. Her üç müessesede de 
asis tanlar aynı şa r t l a r a l t ında ve aynı müddet
lerde çalışırlar, aynı hizmetleri görürler . Haf
tada bir gün izinleri vardır . Evvelâ bir tez 
imt ihanlar ı vardır . Bu tez kabul edildikten 
sonra :bir imtihan jürisi teşkil edilir", bu jür i 
huzurunda amelî, nazari imti'han 'verdikten son
ra mütehassıs unvanını alır. Ne yetişme tarz
ları ve ne de yet iş t ikten sonra 'kazandığı 'kabi
liyetler bakımından bu şahıslar araismda fark
lar gözetilmemekle beraber ayrıca da bir fark 
mevzuuha'his değildir. Uerek !Sağlı'k (Bakanlığı 
ve gerdkse üniversite asistanları üniversite ag-
regasyon imtihanına 'girerler, muvaffak 'olanlar 
arasında da bu üniversi tedendir diye bir tercih 
yapılmaz. Kazananlar doçent olur ve karyer 
akademikde yerini bu1]ur. Bu itibarla aralar ın
da hiçbir fark bahis konusu değildir. Şimdi 
bir ihakikat va r : Aralarında 'hiçbir fark olma
dığı halde, üniversite asistanları ,bir kanunla 
200 lira. tazminat a lmakladı r la r . Gülhane Aka-
d em isi asistanları da aynı tazminatı a lmakta
dırlar. Ancak Devlel eğitim hastaneler inde ça
lışan asistanlar bu haktan mahrum bulunmak
lad ı r la r . 

İşte YükseJk Heyetinizden ist irhamım, bir 
arkadaşlar ın diğerlerinden ayrılmaması onla
rın da bu haktan faydalandır ı lmalar ıd ı r . 

BÜTÇE KOMİSVoNU ADINA NİYAZİ 
AGJRNASLÎ (Ankara) —- 'Komisyon bir sual 
sormak lüzumunu duymuştur . 

BAŞKA.N — Buyurun. 
BÜTÇE 'KOMİSYONU ADINA NİYAZİ 

AOIRNASLI (Ankara ) -— Maliye Bakanlığı ile 
Sağlık ve Sosya'l Yardım 'Bakanlığı arasında 
bir göi'üs ayrılığı mı mevcuttur , yoksa görüş
leri Hükümet görüşü müdür? 'Sayın Müsteşar 
bu görüşle mi bıırava gelmişlerdir? 
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•BAŞKAN — Maliye Ba'kanı söz istemişler

dir, ikendilerine söz vereceğim, iza'h buyuracak
lardır... 

| BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA NİYAZİ 
İ AĞIRNASLI (Devamla) - - 'Bakanla aynı ka-

naa t ta mıdır lar? 
| SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN-
I LIĞI MÜSTEŞARI Dr. ALÂADDİN ERKMEN 
I — Şunu arz edeyim ki bendeniz Hükümet adı-
; na konuşuyorum, (öy le şey olmaz sesleri) lle-
i pinizin malûmudur , kanun tasarısı Hükümet 
I ta raf ından getir i lmemiştir . Ancak emrett iniz 
; burada no'ktai nazarımı öğrenmek istediniz, 
i onun üzerine kürsüye ge'ldim. 

j BAŞKAN — Sayın Erkmen, Riyaset, Do'k-
! tor Erkmen' in değil. Sağlık Bakanl ığının f:Jk-
: rini almak istedi. Yoksa birçok doktordan 
I her 'hangi birinin fikrini sorabilirdi. 
! Bu hususta Sağlık 'Bakanlığının görüşü ne-
| dır? 
! SAĞLIK V E SOSYAL YARI) DI BAKAN-
| LIĞI MÜSTEŞARI Dr. A L Â A D D Î N E R K M E N 
j •- Eğer Sağlık 'Bakanlığı adına fikir beyan et

meme müsaade ediyorsanız, evet Sağlık Ba
kanlığında 'hiçlbir 'kademe bunun aleyhinde de
ğildir. Başka nasıl arz edeyim.- 'bilmiyorum... 
(Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Balkanı. 
MALİYE BAKANI E E R t D MELEN 

Sayın !Başkau, muhterem Senatörler . Hükü
met görüşü bildiğiniz gibi Hükümet karar lar ı 
ile taayyün eder. Onun dışında Bakanla r ın bir 
mesele ha'kkındaki düşünceleri 'bir Hükümet 
görüşü olamaz. Nitekim bendeniz burada 'Ma-
live Bakanl ığının fikrini müdafaa etmekle yei-
kili bulunuyoruz. Çeşitli dairelerin, çeşitli ka
rarları olur. bunlar ın Hükümet görüşü haline 
gelebilmesi için Hükümet meseleyi tezek'kü'-
eder, kararnameye 'bağlar ve bu kararnameyi 
Bakanlar ayrı a y n imza eder ve ondan sonra 
Hükümet görüşü olarak 'bım^va gelir. Bu yolla 
gelmiyen fikirler Hükümet görüşü olamaz. Ni
tekim eski Sağlı'k ve Sosyal Yard ım Bakanı 
Suat Beyefendinin 'buyurdukları gibi, kendile
ri hekimler için bir tasarı hazırlamışlar, Tki 
Bakanın muhalefeti yüzünden çıkmadı. Yani 
Hükümet görüşü haline gelmedi. 

Sağlık Bakanl ığ ı böyle bir meselede haklı
dır ve ileri sürdükler i sebeplere de iş t i rak ede-
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rim belki... Hakikaten bu meseleyi halletmek lâ- I 
zımdır. Fakat bir meselenin Hükümet kararı 
haline gelmesi için çeşitli faktörleri halletmek 
lâzımdır. Bu sebeple bir Bakanlığın şu veya 
bu şekildeki bir fikri burada arz etmesi Hükü
met görüşü olarak kabul edilemez. Yüksek 
Heyetiniz elbette bunu caiz görmezsiniz. Kal
dı ki, yalnız Hükümetin bu görüşte olmadığı
na dair başka deliller de arz etmek isterim: 
Hükümetin kurulmasına esas olan Protokolde, 
bu devre, masraf artıran teklifleri kabul etme
meyi partiler kabul etmişlerdir. Hükümet, bu 
meselelerin hallinin yeni çıkarılacak Personel 
Kanunu ile halledileceğini vadetmiştir. Bu se
beple Hükümet görüşünün, programına ve bu 
görüşüne göre taayyün etmesi doğrudur. Hür
metlerimle. I 

BAŞKAN — Niyazi Ağırnaslı. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA NÎYAZÎ 

AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim, benim de 
hissi âlemim sadece bunlara değil, bundan çok 
daha fazla olduğu, çok daha geniş ve şümullü 
mânasiyle verilmesini emreder. Mesele öyle ol
madığı içindir ki ben Bütçe Komisyonu adma I 
görüşümü arz etmek mecburiyeti ile yüksek hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Fakat uyul
ması icabeden bâzı disiplin şartları vardır. 
Tıpkı Ibiraz evvel kendilerinden sual sorduğumuz 
Sağlık Balkanlığmın çok hünmet ettiğim Müsteşa
rının tâlbi olması icabeden disiplin şartları giıbi. 
Eğer Hükümette 'bu mevzuda .bir noktai nazar 
mevcut değil de sadece malî mülâhazalarla hare
ket ediliyorsa malî mülâhazalarla hareket etmek I 
zaruretinde .biz de kendimizi mukayyet telâkki I 
etmeyiz. Milletin mümessilleri olarak burada malî 
zaruretleri çok defa aşmak ihtiyacını duyabiliriz. 
Ve Senatoya ıbunun müdafaasiyle çıkabiliriz. Me
sele de bizim vaz'ettiğiımiz cepheler de Sayın 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarının ifadelerine rağ
men, Bütçe Komisyonunda 'bir değişiklik 'husu
lüne ısdbebolmamıştır. Senatonun noktai nazarı 
bu paranın verilmesine temayül edebilir. Elbette-
ki, bunu hepimiz ve Hükümet hürmetle karşılı-
yacaktır. Ben de hissen daha ne kadar çok imkân 
varsa o kadar şümullü olarak verilsin diye düşü
nebilirim; hattâ 450 banknotla doktorluk yapıla
mayacağı hususunu da geçen sene Bütçe Komis
yonunda birçok arkadaşlarımızla 'beraber müda
faa edenler arasında bulundum. Elibette ki, he
kimler için ıbugün bir kanun getirilsin, 1 500 lira- | 
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dan 'başlıyan bir ibarem kurulsun, 1 500 - 2 000 -
2 500 ve şu vizita ücreti, yani, bekimi baştanın 
gözüne bakar gibi 'bir vaziyetten kurtarıcı, yük
seltici, tam sanma lâyık bir ilim mesleği haline 
getirici şartlar bugün (hazırlansın; bütçede mey
dana .getireceği açığa filân bakmaksızın hep bir
likte bunu destekliydim. Mesele bu değil, 200 lira 
tazminat verilmesi hususunu bir bakımdan yara
layıcı ve zayıf 'buluyoruz. Biz bu sebepledir ki, 
kabulüne temayül etmedik. Yoksa bir milyon, iki 
milyon veya üç milyondan daha fazla bir meb
lâğı hiç şüphesiz bütün zorluklara rağmen ver
mek çareleri bulunur. Bu bakımdan çok değerli 
arkadaşlarımızın, Suat Seren ve diğer doktor ar
kadaşlarımızın, meslek gayretiyle ifadelerine 
rağmen angajman Ikeyfiy etiyle bağdaşan tara
fını görmediğimiz içindir ki, buna temayül et
medik. 

Arz ettiğim misal tamamen yerinde bir misal
dir. Hariçte, ıstajiver bir avukata bu tazminat ve
rilmesin, ama staj iyer avukat belki avukatlık sta
jını yaptıktan sonra devlette vazife alacaktır, 
belki bakim olacaktır. O halde ona da verilsin, 
fark yok. Öbüründen farkı stajiyer avukata temin 
edilenler hastanedeki asistana temin edilenden 
çok uzaktır. Ona hiç bir şey verilmiyor, fakat asis
tana bastanede bir yer veriliyor. Öbürü mahka-
me koridorunda, mahkemede her türlü yardım
dan azade çalışıyor. O halde ona da verilsin diye 
düşünebiliriz. Maliye Bakanının ifade ettikleri 
gibi bu mesele personel kaıııınuyle ballediecek 
meselelerin bir dalı bir yaprağıdır. Biz bütün 
kalbimizle temenni ederiz asistanlar ve diğer bü
tün stajyerler bu sosyal yardıma ithal edilerek hi
mayeye mahzar kılınsınlar. Buna hiçbir hissî ve 
mantıkî muhalefetimiz yoktur. Ama bu meselede 
bütün izahlara rağmen Maliye Bakanı ile Sağ
lık Bakanlığı müsteşarı arasında bir görüş ayrı
lığı mevcuttur. Biz ıhissen doktor arkadaşlarımız
la beraber olmamıza rağmen, Bütçe Komisyonu 
olarak noktai nazarımızı müdafaa ediyoruz. Ka
rar yüce Senatonundur. 

BAŞKAN — Efendim, daha 4 arkadaşımız 
söz almıştır. Gdbeloğlu arkadaşımıza söz verdik
ten ısonra kifayeti müzakere takririni oylarınıza 
sunacağım. Buyurum Gobeloğlu. 

CEVDET GEBELOĞLU (Bitlis) — Sayıcı 
Bakan, muhterem arkadaşlarım, son hekim ola
rak bendeniz söz almış bulunuyorum. 
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Bir hastaya ne kadar fazla hekim çağırılır-

sa o hastanın hayatı o kadar şüpheye düşer. 
Şimdi bir maddelik ve ikiyüz liralık bir tazmi
nat için bu kadar hekim arkadaşımız kalkar, bu 
kadar telâşla konuşursa, bu kanun teklifi de 
işte bu noktaya gelir. (Gülüşmeler) 

Şimdi bendeniz hekimlik meslekinin insani 
cihetlerini konuşacak değilim, hepiniz zaten bu
nu bilirsiniz. 

Şimdi Kâzım Yurdakul arkadaşımız dediler 
ki; bu kanun usta ellerle takdim edilmiş bir ka
nundur. Bendeniz bu noktaya bir nebze işaret 
edeceğim. Şimdi arkadaşlar; bilhassa hekim ar
kadaşlarımız iyi bilirler biz Meclise geldiğimiz 
zaman hepimiz daha ilk günlerde masalarımız
da izmir hekimlerinin kanun tekliflerini o anda 
gördük, işte bunlardan birisi de şu kanun tek
lifidir. Bir arkadaşımız bu gelen teklifi aynen 
Meclise sundu. Şimdi nispî seçim sistemi ve 
karma hükümetlerde bir siyasi teşekkül istedi
ği bir kanunu kanunlaştırmaya muktedir değil
dir. îşte bu kanun usta ellerle denilen mâna
sında bir hekim arkadaşımızın kendi partisine 
mensup 69 arkadaşa imza ettirerek getirmiş ol
duğu bu kanun, Millet Meclisinde allerji ile 
karşılanmış. Hakikaten hekimlere ait bir kanu
nu her partiye mensup hekim arkadaşlar elbette 
ki, canü gönülden arzu ederler. Fakat, bir he
kim arkadaşımızın 69 tane tek bir partili arka
daşa bu kanun tasarısını imzalıyarak getirmiş 
olması Millet Meclisinde bir allerji ile karşılan
mış ve maalesef az bir farkla reddedilmiştir. 
Fakat, Meclis olarak bunu Sosyal Komisyonda 
okumuşlar, muhtelif partilerde mevcut hekimler 
sahavet olarak bunu oy birliği ile benimsemiş 
ve Yü'ksek Senatoya getirmiştir. Bunun malî 
portesi gayet cüzi, yılda bir milyon üçyüz bin 
lira. Sonra bir maddelik olan bu kanun uzun 
uzun görüşüldü. 

Arkadaşlar, bu kanunun iki cephesi vardır; 
bir hakkın verilmesi meselesi, Yani üniversite 
ve askerî hastanelerde çalışan asistanlara verili
yor da neden Devlet hastanelerindeki asistanla
ra verilmiyor? Mesele bu. Yoksa hekimlerin to
puna birden ikiyüz lira tazminat verilsin, böyle 
bir şey yok. Burada aynı statüye tabi bir heki
me verilmiş bir haktan geri kalan hekimler de 
istifade ettirilmesi arzusunun yerine getirilmesi 
durumudur. Malî portesini de kısaca izah ettim. 
Beşyüz arkadaşa münhasırdır ve i'kiyüz liradır. 
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Senede 1 300 bin lira malî külfeti vardır. 
Sağlık Vekâletinin Doğu'da birçok boş kadrola
rı olduğuna göra bu tarafından da bu sene bu 
iş kolayca kapanabilir. Görülüyor ki pek öyle 
izam edilecek bir mevzu olmaktan uzaktır. Ka-
kabulünü rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oya konul

masını arz ederiz. 
Ankara Ankara 

I. Saffet Omay Sabit Kocabeyoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin yeter

liği hususunun oya konulmasını rica ederiz. 

Siirt Muş 
Lâtif Aykut ihsan Akpolat 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
daki takriri reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Eğer maddelere geçilmesi kabul 
edilmezse tabiatiyie komisyonun 'kararı redde
dilmiş olur. 

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

Şimdi, Sosyal işler Komisyonunun hazırla
dığı metni okutuyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğ
retim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistan 
ve başasistanlara tazminat verilmesi hakkında 

Kanun 

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

BAŞKAN — Maddenin tadili hakkında tak
rir vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu kanunun 1 nci maddesinin sonuna şu fık

ranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
«Ancak bu tazminatı alan asistanlar müte-
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hassus olduktan sonra Devletin göstereceği bir 
hastanede iki sene hizmet ederler.» 

Tabiî tiye 
Haydar Tunıçkanat 

BAŞKAN - Her nimete mukabil bir külfet 
olduğuna göre arkadaşımız da bu mahiyette bir 
teklif veriyor. Madem ki, bu asistanlara bu pa
ra veriliyor, buna mukabil Um tahsisatı alan 1 al
ilerde Devlete iki sene hizmeti yapmakla mü
kellef olsunlar. Arkadaşımız tekliflerinde bunu 
arzu etmektedirler. 

SUAT SEREN (tapaita) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
SUAT SEREN (İsparta) — Sayın Başkan, 

arkadaşımızın takririnde öyle kayıt olmamasına 
rağmen 'her nimetin bir külfeti her külfetin bir 
nimeti olur kaziyesini söylediler. Bendeniz de -o 
kelimelerle (Hepsini tam söylemedi, «esleri.) 
Bendeniz o kadar zaptedeb ildim. Bu mecburi 
hizmet noktai nazarı Sağlık Hakanliğinin çok 
eski bir derdidir. Birçok yerlerde «Tazminat 
verelim ama, mukabili mecburi 'hizmet koyalım» 
denir. Hattâ, Hükümet tabiplerine, mektepten 
yeni çıkıp mütehassıs olanlara mecburi hizmet 
konulması hakkında kanun çıkmış fakat 'hiçbir 
yerde tatbik edilmediği için bu kanun tamamen 
kadük olmuş ve kullanılmadığı için bir sene 'son
ra iptal edilmiştir. Bir hizmet mecburiyetiyle 
tahdit yapılması uzun mükellefiyetler ister. Bu ' 
ikiyüz lirayı alan mecburen hizmet görecek, al-
mıyan görmiyecek. Eğer arkadaşlar, bu teklif 
kabul edilirse yine bir adaletsizlik ortaya çıka
caktır. Mademki müsamahanızı bu tarafa yönelt
tiniz bu arkadaşlar da nasıl olsalar bu memle
kete, bu vatana 'hizmet edecektir; binaenaleyh 
kanun teklifini olduğu gibi kabul etmenizi is
tirham ediyorum. 

Diğer hiçbir kimsenin yapamıyacağı ancak 
bu sahada yetişmiş kimselerin yapabileceği bir 
meslek olduğuna göre ancak ihtisas iktisabet-
miş olan vatandaşlar istifade edeceklerdir. Bu 
bakımdan vereceğiniz iki yüz lirayı fazlasiyle 
ödiyeeekl erdir. 

Onun için kanunun heyeti um um iyesin in ol
duğu gibi kabulünü ve mümkünse arkadaşımı
zın teklifini geri almasını istirham edeceğim. 
Bu, o arkadaşlara büyük bir lütuf olacaktır. 
Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Tımçkaımi. 
HAYDAR TIMÇKANAT (Tabiî Üy<>) 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarını, benim 
bu takriri vermekteki gayem şu idi : Bilindiği 
üzere, Ankara - İstanbul - İzmir gibi yerlerde 
mütehassıslarımız kesif bir şekilde bulunmakta
dırlar. Buna mukabil Doğu vilâyetlerimize Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı maalesef dok
tor gönderememekte ve oralardaki vatandaşları
mız mütehassıs doktorlardan mahrum bir vazi
yette. bulunmaktadırlar. Benim teklifime göre, 
hiçolmazsa iki sene mecburi hizmet konvlnıası 
suretiyle Doğu illerine bir senede 1.00, iki sene
de 200 tane mütehassıs doktor göndermek müm
kün olabilir. Takririmde bahsetmiş olduğum bu 
hayırlı teklif üzerinde, arkadaşlarımı tekrar 
tenvir etmiş bulunuyorum. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

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

arkadaşlar, bu kanun teklifi bir muadeleti temin 
maksadiyle yapılmıştır. Şöyle ki : 

Üniversite hastanelerinde asistanlık yapanlar 
200 lira alır. Ama, bunların birçokları akade
mik kariyere girmez. Şimdi bu hastanelerin dı
şında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ih
tisas yapanlara 200 lira verirsek ve bu son ve
rilen takrirle de bir mecburi hizmet tahmil eder
sek yine bir muadeleti bozma keyfiyeti ortaya 
çıkıyor. 

Binaenaleyh, benim mâruzâtım, bu takrir ka
bul edildiği takdirde üniversite hastanelerinde 
asistanlık yapıp akademik kariyere gire/niyen-
lere de aynı mecburi hizmeti tahmil edelim. Bu 
hususta bir takrir sunuyorum. Kabulünü arz ve 
istirham ederim. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu. 
M. YILDIZ ÎNCEOĞLU (Afyon Kara hisar) 

— Çok muhterem arkadaşlar; bugün kazaları
mızda bulunan sağlık merkezlerinin birçokla
rında mütehassıs hekim bulunmamaktadır. Ba
kanlığa gidip başvuruyorsunuz, siz bulun da biz 
tâyin edelim, diyorlar. Arkadaşlar, bu iç çok 
mühimdir, 200 lira yerine 300 lira verelim, fa
kat mutlaka bir mecburi hizmet koyalım. Kaza
larımız hekimsiz kalmasın. Sözlerim bundan iba
rettir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aydnıer. 
HÎDAYET AYDINER (Cumhurbaşkaumca 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar; teklif çok ı-a-
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zip gekli. Herkesin arzu ettiği netice bu ama, 
neticesi ne olacak, teemmül buyurun. Bir kere, 
bu asistan arkadaşların, aynen akademik kariye
re giren diğer asistan arkadaşlar gibi bâzı me
suliyetleri olması lâzmıgelmektedir. Acaba, bun
lara böyle bir mükellefiyet hükmü koyduğu
muz zaman, bunun neticesinden bu kadar emin 
miyiz? Acaba, bu konular mükellefiyet karşı
sında bunları asisatnlık müddeti bittikten son
ra, istediğimiz bölgelere gönderebilecek miyiz? 
Bunlar diğer asistanlar gibi akademik kariyere 
mensubolabilecek kimselerdir. Onun için zorla 
görülen işlerden hayır çıkmıyacağını bildiğimiz 
için, bu iş içinde zor kul!anmıyalım. Zaten Suat 
Seren arkadaşımız da bundan bir hayır çıkmıya-
cağını ve bu meselenin yürütülemiyeceğini ifade 
etmişlerdir. 

Şimdi, ikinci bir çıkmaza sokuyoruz. Efen
dim, ayda 200 lira verdiğimiz zevat bâzı hasta
nelerde mecburi hizmete tâbi tutulsun. 

MUSTAFA YİLMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — O halde parasını ver. I 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Efen
dim, fevri karar vermiyelim. Senato fevri ka
rar vermemeli. Düşünmek lâzımgelir. Eğer ka
bul edecekseniz, lütfen bunun neticelerini şümu
lüyle düşünelim, bir madde hazırlansın, Hükü
met bu hususta çıkar yol ne ise onu göstersin. 
Yoksa, efendim, sana 200 lira verdim, iki sene 
hizmet edeceksin, giderse mesele yok. Peki, git
mezse ne olacak? Aldığı tazminatı faizli mi ödi- I 
yecek, faizsiz mi ödiyccek? Yani ne olacak. Hiz
meti mecburiy.esini ifa etmezse mesele adliyeye 
intikal edecek. Bununla mahkemeler meşgul 
olacak. Bugün adliyede, mahkemelerde buna 
benzer o kadar çok dâva vardır ki, bunlar mü
şevveş bir hal almıştır. Onun için fıkra sevk et
mekle bu işin içinden çıkılmaz. Bunun neticele
rini de nazara almak lâzımdır. Metin böyle ha
tırlanmalıdır. Benim ricam budur. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Karakurt, 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Bendeniz, Sayın Ünaldı arkadaşımın vermiş ol
duğu takririn usulsüz olduğunu arz edeceğim. 
Biz burada bir kanun müzakeresini yapıyoruz. 
Bu kanunun müzakeresini yaparken arkadaşımız I 
bir başka kanuna bir ek madde eklemek NÜ reliy
le yeni bir kanun teklifi getirmiş bulunuyorlar. I 
Eğer, bu tekliflerini, kanuniyet kesbctmesi için I 
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yapıyorlarsa bununda bir usulü vardır. Bu iti
barla kendilerinin bu şekilde bir teklifte bulun
maları doğru olamaz. Tekliflerini ilk önce ilgili 
yere verirler, komisyona gider, komisyonlarda 
görüşülür, komisyon da teklifi bize gönderir ve 
biz de bunun burada müzakeresini yaparı/. Bir 
kanunun görüşülmesi yapılırken, başka bir ka
nun teklifi ile gelmeleri doğru değildir. 

MEHMET ÜNAI.-DI (Adana) — Sayın Baş
kan, teklifimi geri alıyorum. Çünkü, arkadaşın 
söylediği hususlar doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı Beyin teklifi geri 
verilmiştir. 

Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım; bir mütehassıs hekimin mahru
miyet bölgelerinde iki sene vazife görmesi me
selesini esasen Sağlık Vekâletinin «Tâyin Yö
netmeliği» halletmiş bulunmaktadır. 

«Tâyin Yönetmeliği» Ibirtakım gruplar ayır
mıştır. (A) grupu mahrumiyet mıntakalarına 
aittir. Her ihtisas yapan hekim bu (A) bölge
sindeki mahrumiyet mıntıkalarından başlamak 
üzere üç sene buralarda vazife görmektedirler. 
Binaenaleyh, yeniden böyle bir külfet tahmil 
etmektense, esasen «tâyin yönetmeliğinde» mev-
cudolan ve bu hekimlerin bu bölgelerde vazife 
görmelerini sağlıyan hüküm gereğince hareket 
edilmesi ve meselenin bu yönden halledilmesi 
bence daha muvafık olur kanaatindeyim. Bina
enaleyh yeniden bir hüküm tedvin edilmesine 
lüzum yoktur. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; yönetmelük kanun hük
münü haiz olmadığına göre her Bakanlık gü
nün icaplarına göre bir değişiklik yapar. Bu 
bakımdan süratle kalkınma ihtiyacını duyduğu
muz bir memlekette bu gibi ihtisas elemanların
dan istifade etmek mecburiyetindeyiz. Bu Iba-
kumdan arkadaşım Tunçıkanat'm teklifi çok 
yerindedir. Teklif kabul edildiği takdirde geri 
kalmış bölgelerimizde mütehassıs hekimlerimi
ze kendilerine düşen vatan vazifeleri yapma im
kânı verilmiş olacaktır. Sayın arkadaşlarımız
dan bu teklifi kabul etmelerini istirham ederim. 
(Doğru, doğru sesleri) 

BAŞKAN — Bu mevzuda başka söz.istiyen 
yok. Takriri tekrar okutturup sonra reylerini
ze arz edeceğim. 

— 329 — 



C. Senatosu B : 8 
(Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm değiştirge 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Teklifi 'oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Teklif 29 a 
karşı 48 reyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle maddeye ilâve edilecektir. Şimdi 
maddeyi yeni şekli ile okutuyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğ
retim ve araştırma hastanelerinde çalışan asis
tan ve başasistanlara tazminat verilmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
şkanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışan asistanlara her ay maaşlarından 
ayfrı olarak 200 lira tazminat ödenir. 

Anoak bu tazminatı alan asistanlar 'mütehas
sıs olduktan sonra Devletin göstereceği bir has
tanede iki sene hizmet ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil edilen şekliyle 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırıma hastanele
rinde çalışan başasistanlar, muayenehane açma-
dMıarı takdirde, aynı kanundan istifade eder
ler. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir tadil 
teklifi vardır, dkuıtuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin aşağıdaki şekilde düzeltil

mesini arz ederim. 
Madde 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışan başasistanlar, muayenehane aç
madıkları takdirde, birinci madde hükmünden 
faydalanırlar. 

Cumhurbaşkanınca, S. Ü. 
Âmil Artus 

BAŞKAN — Yani teklif, maddedeki «aynı 
kanundan istifade ederler» yerine, daha doğru 
olarak «birinci madde hükmünden faydalanır
lar» demektedir. Bu teklifi reyinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi fou değişiklikle reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun açık oylarınıza arz edilecektir. Çünkü 
Millet Meclisi ile aramızda ihtilâf vardır. 

Diğer kanunun müzakeresine geçmeden ev
vel oylama neticelerini arz ediyorum. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına 111 rey verilmiş 
olup, 111 i de kabuldür. Kanun kabul edil
miştir. 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması haıkkındaki kanun tasarısına 115 oy 
verilmiştir. Kanun 115 oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 114 
oy verilmiştir. 113 kabul 1 çekinserdir. Kamın 
113 oyla kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına 110 oy 
verilmiş, 110 u d a kabuldür. Kanun 110 oyla 
kabul, edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısına 116 rey verilmiş, 112 kabul, 4 
ret. Kanun 112 oyla kabul edilmiştir. 

6. — Türk Ceza Kanununun 161 nci madde
sinin bâzı fıkralarının yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/168, C. Senatosu 2/34) (S. Sayısı : 
140) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ka
nan teklifinin müzakeresini, Adalet Bakanı 

(1) 140 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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bulunmadığı içm bir defaya mahsus olmak üze- I 
re geri bırakmıştık, fakat şimdi Sayın Adalet 
Bakanı teşrif etmişlerdir. Bu sebeple Türk 
Ceza Kanununun 161 nci maddesinin bâzı fık
ralarının yürürlükten kaldırılmasına dair ka- . 
nun teklifinin, Millet Meclesinde kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Adalet ve 
Anayasa Komisyonu raporu müzakeresi yapıla
caktır. Kanun hakkında söz istiyen? Buyurun 
Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, Türk Ceza Kanununun 161 nci 
maddesinin değiştirilmesi hususunda Millet 
Meclisince yapılan bir kanun teklifi üzerine 
hazırlanan metin Cumhuriyet Senatosu Adalet 
ve Anayasa Komisyonu tarafından aynen ka
bul edilmiş bulunmakta ve böylelikle 161 nci 
maddenin 6 - 7 ve 8 nc'i fıkraları çıkarılmak is
tenmektedir. Huzurunuza bu geç zamanda çı
kışınım sebebi bir hâtıramla, iki temennimi arz 
etmek içindir. 

1954 yılında Adliye Komisyonunda 161 nci 
madde üzerinde yapılan değişi'klik sırasında 
şimdi kaldırılması istenen üç fıkranın anti
demokratik olduğu, basını baskı altında tut
maya matuf tam mânasiyle vatandaş hak ve 
hürriyetlerini bağlayıcı ve baskı altına alıcı 
siyasi bir taktik olduğu yolundaki şiddetli 
tartışmaların içerisindeyim. Adliye Encümenin- I 
de 1954 yılında 161 nci maddeye getirilen 
ve şimdi çıkarılmak istenilen bu üç fıkranın 
Türk basın hayatında bir karabulut, bir ka-
ragün olacağını müdafaa etmiştik. 8 yıl sonra, 
müdafaa ettiğimiz hususların kanundan çıka
rılmasını bir bahtiyarlık addetmekteyim. Ve bu 
hâtıramı şimdi tazelemekteyim. 

Türk basınını 1954 yılında, asılsız, aşırı ve I 
maksadı mahsusa müstenit haber ve havadis
leri yaymak ve nakletmek suretiyle ağır bir 
ceza ile karşı karşıya getiren Türk Ceza Kanu
nunun 161 nci maddesinin üç fıkrası şimdi çı
karılırken, muhterem Bakandan bâzı husus
ları sormak ve öğrenmek isterim. I 

Anayasanın 22 nci maddesinin ikinci fıkra- I 
smda, basının hürriyetlerine sahibolması ve ba- I 
sının teminat altında bulundurulması için Dev- I 
letin, Hükümetin değl'l, Anayasa bu tâbiri I 
kullanmaktadır, Devletin bütün tedbirleri al- I 
ması gerektiğini derpiş eder ve âmir hüküm I 
olarak kor. Bugün basının çeşitli dert ve şi- | 

kâyetleri vardır. Basının hürriyetini tam ga
rantiye bağlamak vazifesini Devlet yerine 
getirmemiştir. Ayrıca Anayasanın 22 nci madde
sinin 3 ncü fıkrası ise, basının bu hürriyeti 
yanında, vatandaş hak ve hürriyetlerini, şeref
leri, haysiyetleri basında çeşitli tecavüzlere 
karşı koruyacak kanunun de derhal çıkarılma
sını derpiş etmektedir. Anayasanın geçici 7 nci 
maddesi de; en geç iki yıl içinde bu kanunla
rın tedvinini Türkiye Büyük Millet Meclisine 
vazife olarak vermektedir. 

Şimdi bir tarafta basının çeşitli dertleri 
(resmî ilân gibi) ve çeşitli şikâyetleri mevcut 
iken, Devletin bu yolda Anayasanın kendisine 
derpiş ettiği ödevlen yerine getirmediği, diğer 
tarafta da; vatandaşın şeref ve haysiyetini, ba
sının sorumsuzluğu karşısında koruyucu bir 
Basın Kanununu, Anayasamızın 22 nci madde
sinin ikinci ve üçüncü fıkrası ve geçici 7 nci 
maddesinin âmir hükmüne rağmen Hükümetin 
getirmemiş olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan, 
Hükümetin sarih olarak niçin bu iki vazifeyi 
yerine getirmediğini ifade etmesi lâzımdır. 

Diğer taraftan çeşitli antidemokratik mev
zuatın içinde, yalnız birisi gelmektedir. Türk 
Ceza Kanununun kendisi antidemokratiktir. 
Türk Ceza Kanununun kendisi yıllardan beri 
yamalı bir bohça gibi kalmış bulunmakta ve 
değiştirilmesi icabetmektedir. 1950 yılından 
beri ben her fırsatta Meclis kürsüsüne çıktığım
da, siyasi hayatımın başından beri Ceza Kanu
nunun değiştirilmesini ve demokratik hale if
rağını rica etmişimdir. Ricalarıma karşı zama
nın adliye vekilleri çıkar, yılda en aşağı iki 
defa, «çok yakın bir zamanda Türk Ceza Ka
nunu ayıklanacak, demokratik bir şekilde hu
zurunuza getirilmek üzere hazırlıklar yapıl
maktadır» der. Bunu Saym Halil Özyörük'ten 
bu yana bütün adliye vekillerinden ayrı ayrı 
defalarca işitmiş bulunmaktayım. Yalnız zan
nederim Saym Sahir Kurutluoğlu arkadaşı
mızla karşı karşıya gelmedik. Ondan bu yana 
bütün adliye vekillerinden, Türk Ceza Kanunu 
geldi, gelecek, gelmektedir, gibi sözler işittik. 

Şimdi, bizatihi kendisi antidemokratik olan, 
kendisi değiştirilmeye muhtacolan Türk Ceza 
Kanununun değiştirilmesi dururken, onun için
den bir tek maddenin değiştirilmesi derde deva 
değildir. 
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Vdliye Tekilinden, Türk Ceza Kanunu ne ki mahzurlar sulh zamanında, da, zuhur edebilir-

zaman demokratik bir hüviyete girebilecektir? 
Ne zaman bizini âli mevzuatımız, hukuki haya
tımız doğru (iüKist bir şekle kavuşacaktır?. 
Bunun müjdesini beklerim, ümidederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, ikinci 
Anayasamızın âmir bulunduğu hükümlerden 
birisi de bu kanun yüksek tasvibinize iktiran 
ettikten sonra, yerine getirilmiş olacaktır. 
Çünkü, Anayasamız antidemokratik kanunların 
bir an evvel siyasi ve içtimai hayattan silini}) 
götürülmesi ve demokrasinin yerleştirilmesini 
amir bulunmaktadır ve bu vecibeleri de bir ta
raftan Hükümete, bir taraftan da milletvekil
lerine ve tabiatiyle senatörlere tahmil etmekte
dir. Bu kanun 1936 da vaz'edilmiş, 1938 de sulh 
zamanlarına ail birtakım hükümler konulmuş 
ve ondan sonra çok partili rejime geçildiği za
man evvelâ Demokrat Parti bundan yana ya
kıla şikâyet etmiş, sonra kendisi iktidara gel
dikten sonra C. H. P. bundan bir hayli şikâ
yetlerde bulunmuştur. Sırrı Atalay arkadaşımı
zın bahsettiği, tartışmaların içinde o günün ha
vasını yaşayanlardan birisi de bendenizin). Şim
di bu kanunun tartışmalarını burada uzun 
boylu tahlil ve izaha geçmiyeceğim. Kıymetli ve 
genç hukukçu arkadaşımız Orhan Apaydırı'ın 
bizzat bu işi ele alarak getirmiş olması cidden 
tebrike şayandır. 

Sayın Sahir KurutlııoğJu arkadaşımız Ba
kanlığına teşrif ettikleri zaman kendilerini teb
rik ederken, antidemokratik kanunlardan bah
setmiş, ibu arada Kil nci maddenin de ceza ev
lerinde yatarı mahkûmların çokluğu hasebiyle 
ele alınmasını istirham etmiştim. O da bunu 
iyi bir anlayışla karşılamıştı. Demek ki, Hükü
metten bu teklifin gelmesi veya kendileri tara
fından getirilmesi kısmet değilmiş. 

Şimdi, Orhan. Apaydın, arkadaşımızın Mil
let Meclisince kabul edilen teklifi, bu antide
mokratik fıkraların bu yoldan kaldırılmasını 
temin etmektedir. Yalnız, maddenin içindeki 
sulh zamanına, aidolau kısmı, ta.mamiyle kal
dırmakta ve mahzurlar önlenmektedir. Bende
niz, harb zamanına, aidolan kısımdaki bir iba
reye takılmış bulunmaktaıyum. Harb zamanında-

Ceza. Kanunumuzun lıirinci maddesi aynen şöy
le der: «Kanunun sarih olarak suç saymadığı 
'bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda 
yazılı cezalardan başka bir ceza ile kimse ceza
landırılanla/.» Fakat buna mukalbil harf) zaman
larına aidoJarak kalmış oları mefhum ve mâna
sı karanlık, tavzilhe muhtaç bir ibareye rastlan
maktadır. «Millî menfaatlere zarar verici her 
hangi bir faaliyette bulunan kimse, 5 seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis eezasiyie ce
zalandırılır.» 

Şimdi, «millî menfaatler» tâbiri bulunduğu 
yerdeki havaya, göre yer yer bâzı yanlış tatbi
kata, yer vermektedir. Bunun da birçok misal
lerini .görüyoruz. Millî menfaatlerden maksat 
•nedir? Menfaat takılır Ibuyürürsünüz ki, etimo
lojik yönden ele alınırsa nefi kelimesinden 
maddi ve iktisadi mânaya gelmektedir. Binaen-
alaylı, daha ziyade iktisadi ve maddi bir mâna 
taşıması icâbeder, fakat birçok yerlerdeki tat
bikatta bunun yanlış 'bir şekilde anlaşıldığı gö
rülmüş ve birçok vatandaşların yersiz, böyle 
ağır ceza tehdidi altında hapisa nelerde (bulun
duğu tesibit edilmiştir. 

«Millî menfaatler» tâbirinden murat ve mak
sat nedir?. Gerek Ceza Kanununun demin oku
duğum 1 nci maddesi ve gerek Anayasamızın 
suç unsurları, ve suçluluğa ait hükümleri mu
vacehesinde bendeniz bunu çok müphem ve mah
zurlu bulmaktayım. Bunun İçin çak açık olarak 
(mânasının anlaşılması gerekir, eledim. Fakat bu 
iktisadi hususlar, esasen kanunun 'birtakım yer
lerimde izah edilmiştir. Meselâ harb zamanında 
düşman karşısında, milletin mukadderatını teh
likeye mâruz bırakacak şekilde ka.mbiyo teda
vül kıymetini düşürmeye veya, 'hususi kıymetli 
evraklara piyasada bir tesir yapmaya matuf 
hareketlerde bulunan kimseye, beş seneden aşa.-
ğı olmamak üzere hapis cezası verilir, deniyor. 
Vahi iz iktisadi bir mân ayı ihtiva etmiş olsaydı 
'bu giibi birtakım hususlar dâhilinde millî men
faati zedeleyici denmesi lâzımgelirdi. Benden 
önce (konuşan muhterem arkadaşımın ifade et
tiği gilü, Ceza Kanunu hakikaten topyekûn an
tidemokratik bir kanundur. Çünkü, çok ağır 
ceza telhditlerinİ ihtiva eden ve mânası zaman 
ve zemine göre yanlış anlaşılıp, yanlış tatbik 
edilebilecek olan hükümler, cemiyet nizamına 
umulduğu kadar nâfi olmıyabilir. Bu itibarla, 
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«Millî menfaatler» tâbirinin izahı ve açıklan
ması zaruridir. Bu tâbir, tarihimizde muhtelif 
devirlerde kullanılmıştır. Namık Kemal birçok 
yazılarında, «m en a fi-i vataniye» der. Atatürk, 
Sivas ve Erzurum Kongrelerinde, «menafi-i 
milliye» der ki, Sevi' Muahedesinin bize tahmil 
ettiği düzen iktisadi, millî hususlar kasdettiği 
anlaşılır. Eğer Hükümet ve encümen bu millî 
menfaatlerin ne demek olduğunu, bizim anladı
ğımız şudur diye tasrih ederse ve bendenizi tat
min buyururlarsa müteşekkir kalırım. Aksi tak
dirde bir tâdil önergesi vermekte fayda uma
rım. Bu hususa Yüksek Senatonun dikkatine 
bilhassa arz ederim. 

BAŞKAN — Sahir Kuruitluoğlu. 
SAHÎR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, 161 ııci 
maddenin kaldırılması teklif edilen fık
rasının (suç unsurları zaviyesinden hudu
dunun nereden başlayıp, nerede bitmiş 
olmasının malûm olmaması fıkranın tay-
yına bir sebebolarak gösterilebilir. Bende
niz, sulh ve harb zamanındaki millî menfaatle- i 
rkı, sulh yıllarında da ihlâlinin mümkün oldu- : 
ğunu kabul edenlerdenim. Bu itibarla bu fık- [ 
ranm kaldırılması hususunda arkadaşlarımın ; 
fikirlerine iştirak etmeksizin, maddenin, kanu- \ 
ni unsurlarının tâyin edilmesi suretiyle yeni j 
bir madde haline getirilmeşini daha faydalı bu- | 
luruım. ı 

Alpiskender arkadaşımızın ifade buyurduk- j 
lan, «menfaat» m iştirak ettiği «nefi» kelime- | 
•sinin mastarının, sadece iktisadi bir mâna ta- j 
şıdığı yolundaki beyanlarına iştirak etmivoce- j 
ğim. j 

Buradaki nef'en lilkanundaıı maksat sadece ; 
iktisadi menfaatleri koruması bakımından de- j 
ğil, bütün millî menfaatlerin korunması bakı- j 
ramdan mâna ifade etmektedir. Bilhassa harb j 
zamanında millî menfaatlere aykırı olarak harbe ! 
girdiğimiz Devlete yakınlaştırıcı tavırlar, ikti- ı 
«adi de olsa, malî de olsa, millî menfaati halel- j 
dar eder bir mahiyet taşırlar. Milletin harb za- j 
manmdaki birtakım ekonomik menfaatlerinin 
zedelenmesi, dolayısiyle millî menfaatleri de yok j 
edecek, sarsacaktır. Bu sebeple millî menfaatle
ri ihlâl edecek bütün hareketlere münhasırdır. 
Binaenaleyh buradaki mânayı tevsi t olarak ka
bul etmek icabeder. Bu itibarla, harb zamanına 
aidolan hükme dokunmamak lâzımdır. Ancak, 
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bu suretle Allah göstermesin böyle bir ahvalde. 
tecrübeli olsun, lecriîbesiz olsun, hâkim makamı
nı işgal edecek her hâkini harb zamanında millî 
menfaatlerin ihlâlinin ne demek olduğunu tak
dir ederek -suç unsurlarını tâyin edecektir, ka
naatindeyim. 

Mürmetlerimle. 
BAŞKAN— Sayın Ata lav. 
SİRRİ ATALAY (Kars) -•• Sayın Alpisken-

der'iıı harb zamanındaki millî menfaatle barış 
zamanındaki millî menfaatin ikisinin birden 
madde metninden, çıkarılması hususundaki tekli
fine iştirak edemiyeeeğimi arz etmek isterim. 
Bu hususta müsaade ederseniz bir misal de ver
mek istiyorum. 1940 harbleri sırasında isviçre 
tarafsız olduğu için İsviçre'deki basın iki taraf 
Devlet Başkanları aleyhine yazı yazmaya başla
dığında harbin getirdiği çeşitli elâstikî vaziyet
ler önlemek için derhal Basın Kanununda bir 
değişiklik yaptı ve millî menfaatlere hassasiyet 
gösterilmek suretiyle komşu memleketlerin Dev
let adamlarına yapılacak en ufak tarizleri dahi 
suç mahiyetinde sayarak önlemeye çalıştı. Bina
enaleyh, harb zamanındaki millî menfaatle sulh 
zamanındaki millî menfaatin her ne kadar elas
tikiyeti varsa da; sulh zamanında «millî menfa
at» tâbirinin bilhassa basın için 'bir tehdit ve 
baskı vasıtası olarak kullanılması hususunun ka
bul edilmesi mümkün ise de, harb zamanında bir 
milletin hayatı ve kaderi için buna zaruret ol
duğu açıktır. Bu itibarla, maddenin harb zama
nına ait olan, «Harb esnasında âmmenin te'lâş 
ve heyecanını mucibolacak veya halkın manevi
yatını kıracak veya düşman karşısında memle
ketin mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, 
mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenit ha
vadis yayan veya nakleden veya millî menfaat
lere zarar verecek. . . .» şeklinde saydığı suç 
unsurlarının muhafaza edilmesi zaruridir. Barış 
zamanı için bunlar daha e'lâstikidir. Onun için 
basından ziyade memleketin hayatı, kaderi ba
kımından zararlı olabilir. Bu sebeple birinci 
fıkranın, millî menfaatler konusunun elâstiki ol
ması bakımından, kalması zaruridir. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu mazbatasın
da, 1.954 değişikliği sırasında bu hususlara vu
zuh verilemeyişi ve 6, 7, 8 nci fıkralardaki mil
lî menfaati zedeleyici hususların neler olduğu
nun belirtilemeyişi bir kusur olarak gösteril
miştir. Bugün komisyon harb zamanında millî 
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menfaatlerden ne kasdedildiğini ifade ederler ve I 
eğer tarifi mümkünse, tarifini yapabilirlerse 
memnun kalırız. Şu anda, harb zamanında ne
lerin millî menfaate aykırı olacağı hakkında ko
misyon hir yol gösterecek vaziyette olmasa ge
rektir. Eğer gösterirlerse memnun kalırız. Onun 
için «millî menfaate zarar veren» kelimesinin 
yerinde kalması daha doğru olur. 

BAŞKAN — Esat Mahmut Karakurt. | 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — Bu 

kanunun yakın tarihe kadar basın hayatında 
çok elîm neticeleri, olduğu, bu kanunla, şimdi 
ıslahı istenen şekli ile Hükümetlerin basını uzun 
zaman korkunç bir baskı altında tuttuğu malû
munuzdur. Fakat, bugün böyle bir korku mevzu-
ubahis değil. 

Bu kanun sulh zamanında çalışmaz, yani, 
sulh zamanında bu kanun tatbik edilemez. Bu 
kanun aneak harb çıktıktan sonra tatbik edile
cek bir kanundur. Bu sarihtir... Harhde diye 
ıkanun... Binaenaleyh bu kanun... Bu kanunun 
tatbiki harb esnasında Türkiye bir memlekete 
ilânı harb edecek, harb vaziyetinde bulunacak 
ve ondan sonra hu kanunda yazılı bir suç basın 
tarafından işlenirse bunun hâkim tatbikatına 
geçecek. Bir harb olmadığı zaman, sulh zama
nında Türkiye'de hu kanun tatbik edilemez. 

Şimdi, ne diyor kanun? Hâkim vaziyeti tet
kik etmeli, «bu millî menfaatlere mugayir, sen I 
(harb halinde Türkiye'ye kötü iş işledin» diye 
tecziye etmelidir. «Biz yarın harbe giriyoruz, 
mi'llî menfaatleri şimdiden tâyin ve tahdit ede
ceğiz» dersek, harb zamanında hâkimi de bir 
nevi bağlamış oluruz. Bu doğru değildir. Har
be mahsus olan bu kanunda hâkimleri de bu 
ciddî sahada serbest bırakmak en doğru hare
ket olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem arkadaşlarım, encümeni ve Hükümeti bir 
mesele etrafında istizaha, bir noktayı tenvire 
davet ederken, konuşmamın yanlış anlaşıldığı 
kanaatini de edindim. 

Sayın Sahir Kurutluoğlu arkadaşımın yal
nız, iktisadi yönden .menfaatleri ele aldığımı 
söylediler., Ya'lnız, iktisadi değil aynı zaman
da maddi hedeflere de istinat ettiği manasın
da arz etmiştim. Yine sayın Karakurt arkada
şımızla bir yanlış anlaşma olmuştur. Ben bu- I 
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nun tahdidini değil bu maddenin daha fazla 
tasrihini istedim. Sayın Sırrı Atalay arkada
şımız da bu şekilde anlamışlar ve Ibu bakım
dan bendenize tevcih etmiş oldukları suali ce
vaplandırmak için beni kürsüye davet ettiler; 
kendilerine teşekkür ederim. Cevap alarak 
yalnız •bu maddeyi okuyorum. Zannederim. 
maddeyi okumakla arkadaşımızın sualini cevap
landırmış olacağım. 

«Harb esnasında âmmenin telaş ve heyeca
nını mucibolacak veya halkın maneviyatını kıra
cak veya düşman karşısında memleketin muka
vemetini azaltacak şekilde asılsız, mübalâğalı 
veya maksadı mahsusa müstenid havadis yayan 
veya nakleden veya millî menfaatlere zarar 
verecek her hangi bir faaliyette bulunan kimse 
beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

İşte bundan evvelki kısımlar hem kısmen 
basın yolu ile hem de birtakım mânevi sahalar
da propaganda yapmaya matuf hususat idi. Bu 
şekilde maddenin umumi .muhtevasının, bu mil
lî menfaatler ummasının iktisadi ve maddî hâ
diselere matuf okluğunu gösteriyor. Meselâ bir 
köprüyü berhava etmek, bir demiryolunun şu 
veya bu şekilde tahribedilme gibi diyerek mad
deye emsal zikriyle sarahat vermek gerekirden 
bu tasrih edilmemiştir. Bu hâdiselerin kâffesi 
maddî hâdiseler içine giriyor ama millî menfa
atler tabirini önliyeceği suçlar tasrih edilme
miştir. Burada millî menfaatlerden önce şu bu 
gibi millî menfaatlere aykırı... demek suretiyle 
muayyen hususları ihtiva eder, diye belirli hu
suslar, şunlar millî menfaatlerdir dersek ifade 
•o zaman buna daha büyük bir sarahat vermiş 
olacaktır. Şunu da arz edeyim ki; benim seçim 
dairemde bu millî menfaatlere aykırı tabirini 
bir hâkim arkadaş şu şekilde kullandı; içkili 
bir lokantanın sahibi kafası dumanlı olarak 
evine giderken, o günün parti münakaşaları te
siriyle, birtakım küfürler savurmuş, millî men-
maatlere aykırı denerek derhal tevkif kararı 
verilmiştir. Bu tabir çok elâstikidir. Mensubu 
olmakla müfte'hir olduğum adliye ailesi münte-
siplerinin kanunları en iyi şekilde tatbika ça
lışacaklarından kimsenin şüphesi yoktur. Ama, 
yeni işe başlıyan bir hâkim ve müddeiumumi ile 
senelerin tecrübelendirdiği ve bilgisi ile teçhiz 
etliği bir hâkim arasında fark vardır. Hâkimle-
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rimize yardım bakımından bu millî menfaatle
rimiz için bâzı hususatı sayarak, tasrih etmek... 
tahdit değil, taJlıdide gitmek asla doğru değil
dir, tasrih etmek 've ışık tutmanın daha faydalı 
olduğu kanaat ve düşüncesindeyim. 

Burada birçok misaller vererek zamanları
nızı işgal etmek istemiyorum. Mamafih, encü
meni ve Hükümeti dinledikten sonra, şüphesiz 
ki bendenizi tatmin ederse kendilerine çok mü
teşekkir kalırım. lBıı hususta 'kanun bir 'kere 
daha Cumhuriyet Senatosundan geçerken Se
natoda lâyık bir şekilde işlenmesinde büyük bir 
fayda mülâhaza etmek düşüncesiyle yüksek hu
zurlarınızı işgal etmiş bulunmaktayım, özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kara kurt, 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Ofa ) — 

Efendim, millî menfaatin tavzihi dahi, millî 
menfaatin Senato tarafından ne olduğunun tâ
yin edilmiş olması, hukuki değildir. Bir şeyin 
tarif edilmiş olması hâkimi ta'hdideder. Şimdi 
kanun ne diyor? Memleketin millî menfaatine 
mugayir. Arkadaşlarım, şimdi bunu burada tali 
didetmek doğru değildir. Düşünmek lâzımdır ki, 
bu kanun harb zamanında kullanılacaktır, tat
bik edilecektir. Millî menfaatleri şu anda tah-
didetmek, harb zamanında hâkimi de bu saha
da bağlamak demektir. Harb içinde olan Tür
kiye'de bir hareketin millî menfaatlere aykırı 
olup olmadığını tâyin etmek yetkisini bu ka
nuna göre muhakeme icra edecek olan hâkime 
bırakmak lâzımdır. Hâkimi tahdideder. Milı.î 
menfaatin ne olduğunu Senato tarif ederse bu 
bir tahdittir. Millî menfaatler şu şu hareketler
dir, diyeceğiz. Bu tahdittir. Hâkimi bağlar, 
harb esnasında. Şimdi kanun teklif eden arka
daş böyle yapmamış, daha geniş davranmış, 
millî menfaatleri, harb esnasında hâkim tâyin 
edecek. Hangi hâkim?.. Harb esnasında belki 
askerî hâkim. Belki örfi idare hâkimi. Binaen
aleyh şimdi bunun aksine hareket edecek olur
sak, Senato millî menfaatleri nasıl tâyin ede
cek burada? Tâyin edecekseniz diyeceksiniz ki, 
«Millî menfaatlere aykırı hareketler şunlar, iki 
nokta üstüste, şu şu şu...» Böyle bir tasarrufta 
bulunmaya hakkımız var mı? Millî menfaatleri
mizi nasıl tâyin, takdir ve izah ederiz? Bence 
harb esnasında, memleketin harbe girdiği sırada 
millî menfaatlerin takdirini, kanunu teklif eden 
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arkadaşımızın yaptığı gibi hâkime bırakmak en 
doğru harekettir. 

BAŞKAN — Buyurun Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunu bugün 
hakikaten ıztırap mevzuu halindedir. Birçok 
iyi olmıyan tatbikata yol açan şu hükmünün, 
müzakere mevzuu ittihaz edilmesi münasebe
tiyle Türk Ceza Kanununda, Polis vazife ve 
salâhiyetleri Kanununda ve diğer birçok ka
nunlarda mevcudolan demokrasiye, Anayasaya 
aykırı hükümleri Muhterem Adliye Bakanına 
hatırlatmayı bir vazife sayıyorum. Bu meyan-
da Türk Ceza Kanununda birtakım hükümler 
vardır. Ve bunlar arasında cidden tatbikatta 
çök elem verici hâdiselere yol açan 141 ve 142 
nci maddeler vardır. Bu itibarla muhterem Ad
liye Vekili Beyefendiden bu istikamette, yani 
bu maddelerin kaldırılması hususunda Hükü
metçe yapılacak bir tasarruf var mı? Yoksa 
bunun sadece Anayasa Mahkemesine müracaatla 
kaldırılması mı beklenecektir? Bunun hür dü
şünceli olduğu inancında bulunduğum Adliye 
Vekili Abdülhak Kemal Bey tarafından açık
lanmasında fayda mülâhaza ediyorum. 

Arkadaşlarım; 161 nci maddenin tatbikatı 
meyanında benim bizzat şahidi olduğum vakıa
lar oldu. Bilmiyorum, söylenen dosya sayısı 
söylendiği kadar çok mudur. 30 bin civarında 
olduğu söyleniyor. Birtakım gayretler, birta
kım dar düşünceler tatbikatta vatandaşlara ıs
tırap verici neticeler tevlideder. Bunlardan bir 
tanesinin ben, yedi yeni avukat arkadaşımla 
dâvasına gittim. Sonra yine, yeni arkadaşlarla 
girdiğim dâvalar oldu. Hepsi beraetle neticelen
di. Fakat birtakım ıztıraplı vaziyet devam edip 
gidiyor. Hâlâ da bu dosyalardan neticelenmemiş 
ve mahkemeleri devam etmekte olan birçokları 
mevcuttur. 

Şu halde bu tadil kanununun süratle gel
mesindeki faydayı kabul etmemek mümkün de
ğildir. 

Antidemokratik kanunların kaldırılması bah 
sinde ne hazerde, ne seferde, ben çok muhterem 
meslektaşım Muharrir Esat Mahmut Karakurt 
Beyefendi ile iştirak halinde olamıyacağım. Şu 
itibarladır ki, kanunlarda sarih tarifler yapıl
madan ceza tâyinini «fevkalâde ahvalde tatbik 
etmek salâhiyetini hâkime tanıyalım» diye bir 
yol açılamaz. Bu da peşînen antidemokratik bir 
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t asa r ruf olur. Hakim nihayet insandır, hissi ha
reket eddbilir. Ölçüler tayin (itmeden seferde 
«bunu takdir ine ıgöre kullansın» diye ibir yetkiyi 
hâkime t an ımak mümkün olmaz. Ve sefer, ha-
zer d iye İbir tefriki de prensip bakımından faydalı 
bu lmam; ibu doğru olamaz. Ama açıkça tarifin; 
yap ıp ceza tây in e tmek sar ih olarak bunu vaz 
etmek yolu tutulmalıdır . Bu nasıl yapılır? Bunun 
elbette ki (teknisyenler, nazariyatçılar bir araya 
gelerek bir çaresini bu lur la r . Bu i t ibarla her hal
de seyyal, hukuk tabiriyle söyliyecek olursak, kır-
kan'bar maddelerin fayda getireceğine, emniyet" 
ve Ihuzur (getireceğine kaani değilim. Bu itibarla 
161 nei maddedeki (bu tadil şeklinin kabul olun
maması ve diğer maddeler hususunda da muh
terem Adliye Vekilimizin memlekete inşirah, 'hu
zur, raha t l ık verici bi r beyanlariyle Hükümet in 
bu istikamette h ü r düşünceyi temsil eden b i r dav
ranışını Ibeklemek .hakkımızdır. FiüruıetierhnJe. 

'BAŞKAN — B u y u r u n sayın Adalet. Bakanı. 
A D A L E T IB AKANI A B D Ü U d A K KKMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Sayın Baş
kan , muhterem arkadaşlarını, 'bugün /huzurunuza, 
küçük takat mahiyet itibari ile oldukça ehemmi
yetli cezai İbir hükmün or tadan kaldırılması tek
lifi ıgelmiş (bulunmaktadır. Hakikaten sayın Sır
rı Ata lay 'm buyurduiklar] gibi bn fıkralar, mai-
buaa t üzerinde b i r Itazyik vasıtası olarak kullanıl
ması mahiyetini haiz olması itibariyle matbuat 
hürr iyet in i oklukça kösteki iyen ve yazarları her
halde b i r dereceye kadar tekdir eden 'bir metin
dir . iBu metnin ortadan kalkması halinde Millet 
Meclisinde sayın Onlum Apaydının verdiği tekli
fe Vekâlet »olarak muvafakatimizi beyan etlik. 
Sultlı zamanında bu gibi fiillerin suç itelâikki edil
mesi suretiyle ibir takım şahısların takibata ma
ruz bırakılması bir nevi haksızlık, tazyik mahi
yetini taşımakta bulunmaktadır . Hükümet de 
bu f ıkranın kaldır ı lması hususunda tamamen 
mutabık bu lunmaktad ı r . Bu tad i lâ t Millet Mec
lisince kabul edilmiş bu lunmaktad ı r . Yüksek 
Senatodan da aynen çıkmasını temenni ederim. 

Bu meyanda bâzı sualleri cevaplandırmak 
hususunda yüksek müsaadenizi rica edeceğim. 

Sayın Atalay, an t idemokra t ik kanun la r üze
rinde d u r d u ve bilhassa ("eza K a n u n u n d a k i an
t idemokra t ik hükümler in kaldırılması hususun
da ne gibi hareket lerde bu lunulduğunu sordu. 
F i lhak ika Ceza Kanunumuza mehaz teşkil eden 
kanun, en liberal bir k a n u n olmak üzere 19 nen 
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asırda İ talya 'da tedvin edilmiş ve sonradan, 
zannedersem 19.52 - 19-5'; senelerinde, faşist ida
re sırasında faşizm lehi içicilerin e uygun bir ta
kım fikirlerin konulması suretiyle, tad i l edil
miştir. İşte biz bu tadi lâ t ı ik t ibas ett ik. Faş is t 
idare teşekkül et t ikten sonra pek tabiî ki, bu 
idare görmüş olduğu lüzum üzere; ceza kanun
lar ında kendi prensiplerine uygun b i r tak ım ta
dilât yapt ı . Bu yüzden değişiklik, Ceza Kanu
nunun. evvelce haiz olduğu liberallik vasfım 
gölgelendirmiş bulunmaktadı r . Binaenaleyh, bi
zim mevzuatımızda yer almış bulunan bu tadil 
hükümler inin elbette tadi l i iktiza eder. B u r a d a 
Adalet Bakanl ığı iki şık a ras ında kalmış bu
lunmaktadır . Acaba bu an t idemokra t ik görü
len bükümleri .yığın yığın ede alıp tadi l sure
tiyle bn meseleyi halletmek mi. yoksa umumi
yetle Ceza Kanununu yeni baştan ele alıp mese
leyi bu şekilde hal le tmek m i : 1879 dan beri, 
aşağı - yukar ı 70 küsur sene geçmiş bulunuyor . 
70 küsur sene evvelki insanın ve cemiyetin, 
muhtelif ruhi ve psikolojik durumlar ın ı nazarı 
it ibara alırsak o emniyetin ruhi ve psikolojik 
davranış lar ını kar.şıhyan ve o günün ihtiyaçla
rına e<vap vere'îi bir kanun halen meriyet tedir . 
Şüphe'siz ki, bugünkü ejenıiyetin iht iyaçlar ına 
tanı mânasiyle cevap verecek bir mahiyet taşı
yamaz. Bu i t ibarîn bu biraz güçlük arz eder. 
O halele Ce>za. K a n u n u n u topyekûn tad i l e tmek 
suretiyie de^vamh bir kanunun bütün maddeden, 
fasılları arasında bir insicam bulunması icab-
eeiem bir ("eza Kanununun miitaadd.it yer ler ine 
birtakım yamalar vurmak suret iyle tadi l etmek 
veya bu sisteme hiç riayet etmeksizin ge
lişigüzel hüküm vaz'etmede elbette doğru 
olmaz, düşüne-esineleyiz. Bu iki sistemi ele 
nazarı i t ibara almadan (-eza Kanununu 
toptan ele almak, onu venibaştan tanzim 

edmek en doğru bir harekedtir. Esasen vekâlet 
de bu yoldadır . Vekâlette-- ev veda bir sukomis
yonu teşekkül etmiştir . Bu komisyonun başın
da. da kıymetli bir profesörümüz bulunmakta
dır. Bu profesör a rkadaş , fakültede kendi kür
süsüne dâhil bulunan desçcutleriyle birlikte ea-
l ışaraktan Ceza Kanunumuzu yeni baştan (delen 
geeörmektedirier. Kendisiyle bir ay k a d a r evvel 
bir zaman görüş tüğümde :-{56 - o59 neni maddeye 
gelmiş bulunduklar ın ı söylemişlerdi. Bugüne 
kadar yecen bir zaman zarfında Ceza Kanunu-
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muzun daha birçok maddelerinin de elden ge
çirilmiş olduğunu tahmin ediyorum. Binaen
aleyh, çok kuvvetle umarım ki, yakın zamanda 
bu küçük heyetten çıkacak olan Ceza Kanunu, 
oradan elimize geçtikten sonra daha büyük bir 
heyete takdim edilecek, onun da mütalâası 
munzam olduktan sonra parlâmentoya takdim 
edilecektir. Bu suretle, yalnız antidemokratik 
hükümleri temizlemek değil, aynı zamanda ihti
yaçlara uygun, cemiyeti kâfi derecede bir Dev
let himayesi altında bulundurmayı temin ede
cek bir kanun haline getirilmesi emeliyle pek 
yakın bir zamanda zannediyorum. Yüksek Par
lâmentoya bir kül olarak bu kanun getirilecek
tir. Bu arada bâzı hükümlerin ağır tazyikini 
hafifletmek elbette Hükümetin ve teşriî orga
nın millete karsı bir vazifesidir; buna şüphe 
yoktur. Binaenaleyh, ağır tazyik ifade eden 
hükümler parça parça tadilât ile yeni sisteme 
uygun olarak huzurunuzu gelecektir. 

Bu hususu bu suretle izah ettikten sonra 
muhterem, senatörler arasında cereyan eden mü
nakaşaya iştirak etmek lüzumunu hissediyorum. 
Arkadaşlarımız harb zamanında millî menfaat
lere aykırı olarak hareket edenlere tatbik edi
len ecza tordan bahsettiler ve bu fiille ı in mu
ayyen olmaması itibariyle. Ceza Kanununun 
prensiplerine dayanmak suretiyle, bu pren
siplere olan aykırılığı 'izale etmek için, hu 
maddelerin de bir tadile tabi tutulmasını is
tediler. Ceza Kanunu prensiplerine tamamen 
sadık ''kalınması gerekmektedir. Binaenaleyh, 
Sayın Alpiskender arkadaşımızın dediği gibi 
«Kanunsuz suç olmaz» prensibinden ha raket 
•etmek gerekmektedir. Bunun neticesi olarak
tan kanunsuz ceza da olmaz. Bun hır evvelce 
ceza hukuku sahalarında teessüs etmiş prensip
ler olması itibariyle, bu prensiplerin bütün 
ceza kanunlarının cezaiii hükümlerinde ve mad
delerinde görülmesi iktiza eder. Burada bunu 
görmüyoruz diyorlar. Bendeniz, diğer arka
daşlara ihtiihak ederek şunu arz etmek isterim 
ki; burada biz bunu görmekteyiz. Binaenaleyh, 
burada tamamen kanunsuz bir suçun kanunun 
men etmediği bir sucun işlenmesinden dolayı 
kanunsuz bir ceza verilmesi mevzuubahis değil
dir. Buradaki bu büküm, ancak harb zama
nında tatbik edilecek. Harb zamanında kanu
na müstenit bir hüküm, hâkim tarafından ve
rileceği mânasını çıkarmakla hiçbir /.aman 
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haksızlık etmiş olmayız. Bu itibarla, hâkim
ler' eğer bir cemiyette hakkliyle vazife ifa et
mek isterlerse, kendi şahsi telâkkileri ne olur
sa olsun, her hangi bir hâdise karşısında bu
lundukları zaman, yaşamakta oldukları za
mandaki şartlara, ihtiyaçlara ve imkânlara 
göre cemiyetin ruhunu aksettiren hükümler 
vermek zorundadırlar. Aksi takdirde işi hâ
kimin şahsi takdirine bırakmak tehlikelidir. 
Denilebilir ki; biz o zaman cemiyetin içinde 
yaşamakta olan insanları hâkimlerin tak di
li ne bağlı bırakıyoruz. Fakat hâkimlerin bu 
husustaki takdirleri kontrolsuz değildir. Onun 
kontrolü daha yüksek dereceli bir heyet tara
fından yapılacaktır, karar tezekkür edilecek
ti!', m üs]) et veya menfi bir karar istihsal edi
lecektir. Bunların daha çok tecrübeli adamlar 
olduklarını ve meslek ve ilmî ehliyetlerine nis-
betle daha çok ileriyi gördüklerini de düşü
necek olursak, bu hükme göre, hâkimlerin 
kontrol edilmesi fikrini derhal terk etmek mec
buriyetinde kalırız. Takdir edersiniz ki, bir 
harb zamanında millî menfaatleri tâyin etmek, 
takdir etmek için bir cetvel yapacak olursak, 
birçok tutumların, birçok tâbirlerin bunla
rın dışında kalmasına göz yumarız. İnsan ze
kâsı o kadar derindir ki. mazinin geçmiş hâ
diselerinden ibret almak suretiyle meydana 
getirilmiş olan her hangi bür hüküm şümullü, 
çok yakın bir istikbale kadar uzanabilir. Hal
buki, kanunlar uzun müddet yaşarlar ve uzun 
müddet yasanınla tiyle beraber bunu vaz'eden-
lerin tasavvur elliklerinden daha ileriye doğ
ru hükümlerinin teşmil edilmesi icabeder. Bu
nu yapmak aklı başında, meslekinin ehli, bil
gisi yerinde, hakikaten âmme vicdanını ve 
içinde yaşadığı cemiyetin ihtiyaçlarına uygun 
t e d biri eri aksettirebilecek hâkiral'eti e raiiırı -
kün olabilir. 

Bendeniz bu mâruzâtla, harb zamanında 
millî menfaatlere aykırı olarak ika edilmiş olan 
suçlardan dolayı verilecek cezaların tadiline ta
raftar değilim. 

Müsaade ederseniz size yakın İngiliz kaza 
tarihinden bir hâdise nakledeceğim. Harb za
manında İngilizler karaborsacılarla mücade
le ediyorlardı. Karaborsacı olup ta İngiliz il-
mıyaıı bir adama beş seııe hapis cezası veri
yorlardı. Fakat 'eğer karaborsayı yapan bir 
ingiliz ise ona 15 sene hapis cezası veriyorlardı 
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ve diyorlardı ki, sen ingiliz vatandaşı değilsin, I 
bir yabancısın, bu kanun seninle ilgili değildir. 
Bu kanunun bu kadar ağır ecnebi kimselere 
tatbik edilmiyeceğinı, ingiliz vatandaşı olan 
kimselere tatbik edileceğini belirtiyorlardı, in
giliz kanını taşıyan her hangi bir kimse bu fiilî 
işlerse, o zaman bu fiilin ingiliz cemiyetine kar
şı işlenmiş bir suç olduğu gerekçesiyle, ikâme 
olunan cezasının da ona göre takdir edilmesi 
yoluna gidiliyordu. Bu takdiri yapan kanun 
değildir, ingiliz hâkiminin vicdanıdır. Çünkü, 
ingiliz hâkimi ingiliz cemiyetinin ihtiyaçlarına 
göre, ne gibi hükümler vermesi lâzımgeliyorsa 
onu bulup ortaya çıkarmaktaki hassasiyeti asır
lardan beri tevali eden irsiyet neticesinde jkti-
sabeıtmiştir. 

Bu itibarla huzurunuzu çok işgal ettim. Bu 
millî menfaatler mesel esinde nokta! nazarımı 
arz etmiş bulunuyorum. Son bir nokta kaldı. 
O da Sayın Ağırnaslı'nın Ceza Kanununun 141 
ve 142 nci maddeleri hakkındaki temennileri. 

Sayın Senatörler, teessürle arz edeyim, ben
deniz bu maddelerin kalkmasına tadiline hiçbir 
suretle taraftar değilim. Bu, hakikaten bir ih
tiyacı karşılamak için, memleketin içinde bu
lunduğu bir keşmekeşi doktriner birtakım ha
reketleri önlemek için meydana getirilmiştir. 
Bu maddelerin ortadan kalkması, cemiyetimiz 
için korkulacak birtakım propagandaların bir
takım fiil ve hareketlerin, birtakım kuruluşla
rın yeni baştan meydana gelmesini mucip kı
lacaktır. Binaenaleyh biz bu maddeleri muha
faza etmek suretiyledir ki, bu cemiyette bir de
receye kadar bir afetin, memleketin tamamen 
istilâya müstenit bir âfetin bir nebze önlenme
sini temin edeceğiz. Bir nebze diyorum. Bu neb
ze kelimesiyle ifade etmek istediğim acizane 
bir fikrimi arz edeyim. 

Bu gibi hareketlerle şiddetle mücadele et
mek zamanı gelmiştir. Böyle olmasına rağmen 
elimizdeki kanunlar, bu mücadelemizi hakkiyle, 
gerektiği gilbi yapmayı temin edecek mahiyet
te olmadığı için, «bir nebze» diyorum. 

Biz, her hangi bir şekilde bugünkü cemiyeti j 
şu vdya bu yolla altüst edecek her hangi bir 
hareketten kaçınmaktayız. Bu cemiyetin idare
sini mesuliyetini mademki, Parlâmento olarak 
üzerimize almışız, o halde hepimize düşen vazi
feler vardır. Bunların da cemiyeti altüst ede- I 
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cek tehlikeleri önlemek olduğunu düşünece
ğiz. 

Ben, şu durumda bu maddelerin tadil edil
mesi hususunda ufacık bir fikre, ufacık bir te
mayüle sahibolmadığımı açıkça ifade ediyorum. 
Bir zaman gelir inşallah, memleketi altüst ede
cek her hangi bir tehlike bir karışıklık, bir 
altüst oknak gibi her hangi bir hâdisenin vuku
unu mucilbolaca'k sebepler ortadan kalkar, mem
lekette Ceza -Kanunu haddiasgariye inecek ka
dar vatandaşlar ahlâklı, birbirlerine hürmetkar 
olurlar ve Ceza Kanunuda kısa ve yumuşak 
olur. Ama yaşadığımız cemiyette maalesef bu 
temenninin tahakkukuna imkân olmadığı gö
rülmektedir. Binaenalyeh beni Sayın Ağırnaslı 
arkadaşım mazur görsünler, 141 ve 142 nci 
maddeleri muhafaza etmeyi, ben deruhte etti
ğim bu mesuliyetten dolayı memleketime karşı 
bir vazife addetmekteyim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, daha iki 
arkadaşımız söz istemiştir. Ancak kifayeti mü
zakere takriri de vardır. Fakat Bakandan son
ra söz senatörün olmak itibariyle sırada bula
nan arkadaşa söz vereceğim, ondan sonra kifa
yet takririni reiyikıize sunacağım. Söz, Sayın iz
zet Birand'm. Buyurun efendim. 

İZZET BlRAND (izmir) — Sayın Başkan, 
Sayın Senato üyeleri; bir cemiyetin tabiî geliş
me istidadı, tabiî şartlar içerisinde tahakkuk 
edebilmesi onun huzur ve saadetinin ilk ş a r j 
dır. Bu normal inkişafı tahdidediei, tehdid edi 
di oluşmalar elbette ki, cezai müeyyidelerle ön 
leneceldtir. Bu bakımdan cezanın anlamı ve ma
hiyeti tabiî inkişafın kontrolünü sağ'lıyabilme
ridir. Bizim, islâmi kanunlar ve hukuk, ki ismi 
Şerıa'ttir, doğrudan doğruya insanı vicdanı ile 
bağlı olduğu mukaddes prensiplerle kontrol 
altında tutan ve binaenaleyh emniyeti, şahsm 
kendi vicdanında tecelli etmesini am iç bilen 
bir hüviyet taşır. 

Demokratik anlayışta kanun, doğrudan doğ
ruya cemiyetin insanlarının bir arada yaşıya-
bilmelerini düzenleyecek tasarrufların kendisi
dir. Fakat bu tasarrufların hedefine ulaşabil
mesi için Sayın Vekilin ifade buyurdukları gi
bi, içinde olunan cemiyetlin vicdanı ile tatbi
katın, mevzuatın tam intibak halinde olması 
zarureti aşikârdır. Bu bakımdan bunların peşî-
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nen takdir edilip, ta.hdidedilip tadadediluiesı 
güçtür. İnsan ruhunda öyle anlar olur ki, bu
nun takdiri ancak o an içinde ve o şartları ya
dsıyan insanlar tarafından miiınkiindiir. Bu ma- • 
ruzatımı bir misal ile arz etmek isterlin, derci ! 
mevzu ile direk olarak teması yoktur. j 

Belçika'da zararlı ilâç kullanmaktan mül"- : 

vellit, bir kadının sakat çocuk do;;- ;ahmu ve : 
sakat doğan bu çocuğu öldürdüğü içki jüri hu- : 
zuruna çıkarıldığı ve neticede bmam< mum hu- i 
susu gazel elerden mammunumm u | 

i Bizde de daha yeni hum; ben/:- •>i!> hâdise J 
cereyan etmiş ve ilk davranış mnrak, immm m- | 
hi ve akli halinin tesbiti İçin sın met heyetine j 
sevk edildiği, yî^v: y.izctelma'e ya:-::1 m'ua Ka- | 
nunlardaki ceza, hükümleri, hiçbir aa m m m>mi- j 
yetin devamiyetini küMiyle isti'umi • iae z. Ve | 
hâkim, cemiyetin o andaki ı;uh kabuk e- kanu
nun o olaya kargılık gösterdiği em:- -m arasm-
da ağır bir yük akındadır. Bendenize öyle ge
liyor ki, yaşıyan insanlara hukuken cmmuKratik 
düzen içinde tesbit edilen cezam;. n em'uyetin 
haleti ruhiyesinl humeden doyamam ''aynıya | 
harekete keçilmemac imkân obua•:;; gerektir. ika i 
itibarla, Sayın Bakandan İstirhama;' kii'nnaen-
ğını: Acaba, jüri müessesinin büiün nar]) emim | 
leketlerinde okluğu gibi bizim mahkemelerimiz- J 
de de tatbiki, kararın âmme vka'mu ile tam. j 
bağdaşmasında, bir hizmet; eimnumak mıdır ve j 
bunu düşünmek icakeder mi" ka zeklay: bc'k'k- İ 
mek isterim. 1 

161 nei madde hakkımla kkiym vakiin vo' ; 
diği izahlarla tam intibak halimkyı a. İkbeltrki i 
zaruretlerin icabı olarak konulan uaulkmr bir- ] 
takını faydalı faaliyetleri de kısar mahiyette j 
olacağı kaçınılmaz bir hakikaiHs. Bananla be- 1 
raber cemiyetin sarsılmaması itfan ammamme i 
şartlarını kendi bünyesinde hulmaJılum bayie j 
tedbirlerin, istemiyerek de oka, teme ; mumti j 
aşikârdır. Ancak tadadın e.ok daaa ze'aea ola- i 
cağı, 'binaenaleyh vicdani takuıam. km,;;. daha ! 
değerlendirilmesine imkân veren ^ i f i k n a elbek- j 
teki maksada daha uygun düşmeği hu..mamda • j 
ki kanaatlerine aynen iştirak ederim, flamam ; 
lerimle. I 

BAŞKAN — Kifayet takririni okukımmum. i 
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Yüksek Başkanlığa 

Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Unaldı 

ItAuKAN — Efendim, kifayet önergesini 
dinlediniz. Yalnız konuşacak bir arkadaşımız 
kalmıştır. Tensip ederseniz konuşsunlar. An
cak, ben önergeyi oyunuza arz etmek mecburi
yetindeyim. Bununla bu mesele de halledilmiş 
muu Kifayet önergesini kabul edenler... Kabul 
et:aiyenler... Kalbul edilmiştir. Maddelere geçil
mesini ve ivedilikle görüşülmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tark öoaa Kanununun 161 nci maddesinin bâzı 
fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE i. — Türk Ceza Kanununun 161 
nei maddeyi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miş'ir : 

Madde 10i. — Hark esnasında âmmenin te
lâş ve heyecanını mueibolacak veya halkın ma
neviyatını kıracak veya düşman karşısında 
a mm kak etin mukavemetini azaltacak şekilde asıl
sız, mübalâğan veya. maksadı mahsusa müste
nit havadis yayan veya nakleden veya millî 
i mnimaua'ere zarar verecek her hangi 'bir faali
yette bulunan kimse 'beş seneden aşağı olma-
mak üzen: ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Eğrn- Çul : 
i. Propaganda ile veya askerlere tevcih 

m-.m arak işlenmişse, 
_\ akudu tarafından bir yabancı ile anlaş

an:. neticesi yapılmışsa verilecek ceza 15 sene
den eksik olmamak üzere ağır hapistir. 

M" e" fi ih düşmanla anlaşma neticesi işlen-
em; i .--.e ee-za.u müebbet ağır hapistir. 

Hark zamanında düşman karşısında mille-
u.L- mukavemetini tehlikeye mâruz kılacak şe-
kll-'e kambiyoların tedavül kıymetini düşül 
meye veya, resmî veya hususi kıymetli evrak" n 
piya.-a.si üzerinde bir tesir yapmıya matuf lıa-
rekeîmzde bulunan kimse beş seneden aşağı 
uiummak üzere ağır hapis ve üç bin liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle ceza
landırılır. 
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Eğer fii] suelu tarafından bir yabancı ile 

anlaşma neticesi yapılmışsa ağır hapis cezası 
on seneden ve düşmanla anlaşma neticesi işlen
mişse onbeş seneden aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın Artus. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlar, bugün yüksek huzu
runuza getirilen madde, mehazımız olan İtal
yan Ceza Kanunundan 1926 senesinde tercü
me edilmiş olan maddedir. 5 fıkrayı ihtiva 
etmektedir. Tadil kaibvil ediljdiği 'takdirde, 
madde, 1926 daki şekline yani mehaz kanun
daki S e ine rucu .LU* Tadilin istih
daf ettiği gaye, maddeye sonradan ilâve edil
miş olan, 6 neı, 7 nci ve 8 ııci fıkraları çıka
rıp, maddeyi eski şekline irca etmektir. Ya
pılan değişiklik bundan ibarett'i'r. 

Bu madde İtalyan Ceza Kanununun 265, 267 
nci maddelerine tekabül etmektedir. Bunlar
dan birisi siyasi bozgunculuk., iktisadi boz
gunculuk fiillerini ihtiva eidyor. Bizim kanun 
vâzıımız bunları metin içinde toplamıştır. Mad
denin başı siyasi bozgunculuk 'ikinci kısmı ise 
iktisadi bozgunculuğu ihtiva etmektedir. Yi
ne İtalyan Ceza kanunu har!) zamanında iş
lenen fiillere aittir. Bu suretle mehaz olan 
kanunun eski şekline intibak etmektedir. 1954 
yılında yapılan bir tadille bilhassa çok ağır 
duruma sokan, t ati) iki. müşkül ve basını ka
ranlıkta bırakan hükümler ayıklanmış oluyor. 
Bu hükümler, esas itibariyle, hakikata uymı-
yan havadisleri yalan havadis sayıyor ve ceza
landırıyordu. Yüksek malûmunuzdur ki, bu
günkü görüşe göre, sansasyon gazeteciliği ay
rıca müeyyideye bağlamak istenmemekte ve 
bunun müeyyidesinin okuyucu olduğu kabul. 
edilmektedir. Yani okuyucuların bu ahvalde 
gazeteyi okumamaları, almamaları, tirajının 
düşmesi gibi müeyyideler tercih edilmektedir. 
Birçok memleketlerde; bilhassa Belçika, İn
giltere, Kuzey Amerika ve İsviçre'de bu şe
kilde halledilmiştir. Halbuki 1954 de yapılan 
tâdilde «Sulh zamanında âmmenin telaş ve 
heyecanını mucibolaeak şekilde asılsız, müba
lâğalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis 
veya haber yaymak veya nakletmek.]» diyor 
ve neticede şu kadar müddetle hapis verilir, 
şu kadar para cezası verilir diye bir hüküm 
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eklenmiştir. Takibat yapılması izne müstenit 
olmayıp bu gibi dâvalar umumi mahkemeler
de görülür.» diye gene bir tâdil yapılmıştı. 
Bu suretle, kısa bir zaman içinde, havadis
lerin doğru olup olmadığını tahkik edemeden 
gazetecilerin, yanlış biti* haberi vermeleri ha
linde burada mevcudolup yuvarlak tâbirlerin, 
suç unsurları katî olarak belli olmıyan tâbir
lerin içine sokuluyor ve gazetecilerin cezalan
dırılması mümkün oluyordu. Şimdiki tadil
le biz bu fıkrayı da çıkarıyoruz. Bu suretle 
sansasyon gazeteciliğinin müeyyidesini okuyu
cuya bırakıyoruz. Okuyucular böyle gazeteleri 
okumıyacak. Tirajı düşecek, eğer böyle de
ğilse kısa bir zaman içinde tahkik imkânı bu
lamamasından ileri geliyorsa bunu da Basın Ka
nununun malûm olan maddelerinde mevcudo-
lan düzeltme ve tekziplerden de istifade etmek 
suretiyle meselenin hall'iine gidilecektir. Bu 
itibarla madde tamamen antidemokratik hü
kümleri de ayıklamakta ve yeni Anayasamı
zın getirdiği basın hürriyeti esprisine uygun 
bir şekil almaktadır. Onun için maddenin ay
nen kabul edilmesini istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — İzzet Birand 
İZZET BÎRANT) (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın Senato üyeleri); Sayın Âmil Artus arka
daşımızın beyanları üzerine bâzı hususların vu
zuha, varmasına zaruret olduğu kanaatinde
yim. Sansasyon, publicite mahiyeti itibariyle 
başkadır. Yani çıplak resimler, cazip birta
kım yazılar, hulâsa umumi olarak tasvibedile-
m'iyecek vekarla kabili telif olmıyan hafif 
neşriyat mânasına, gelir. (Seksüel, sesleri.) Fa 
kat basının bir haberi tahrif etmesi veyahut 
bir vakıayı yanlış yazması tecviz edilemez. 
Basın, hâdiseleri, vakıaları objektif gibi akset
tirmek mecburiyetindedir. Bunun dışında, pek 
tabiî, kendisinin tenkit ve tahlil hakkı vardır. 
Pubücite, tiraj endişesiyle gazetesini, sevdir
mek falan, bu gibi şeyler olabilir. Bunun için 
maddi unsurları vermek değil yanlış haberi 
yaymasını mazur göstermek veyahut bir va
kıayı tahrif etmeyi mazur gösterecek vaziyete 
asla müsamaha gösterilmemesi kanaatindeyim. 
Bendenizin bildiğilm kadar bâzı, işler bu sınır
lar içinde tutulmuştur, hüraıetlerimle. 

BAŞKAN — Hidayet Aydıner. 
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HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın-

ea S. Ü.) — Bendenize göre bu kanunla baş
lığı hemâhenk değildir. Başlık şöyledir : 

«Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin 
bâzı fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına dair 
Kanun1» 

Altında şöyle diyor : «Türk Ceza Kanununun 
161 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir.» 

Buna hiç lüzum yoktur. Yapılacak iş : 
«Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» diyecekti. 
Ben anlayamıyorum; bu nasıl böyle oluyor. Yani 
şu fıkralar ölmüştür diye, bu senin eski mezar
ları karıştırmana, benzer. Anlıyamadım bunu. 
Cezacı değilim ama her halde bu kadar da ma
lûmatım vardır. 

BAŞKAN — Hidayet Aydmer'in teklifini 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde başlığının (Türk Ceza Kanununun 

161 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — Sayın Aydmer mucip sebeple
rini izah etti. Komisyon iştirak ediyor mu? 

ANAYASA - ADALET KOMİSYONU ADI
NA ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Tek

lifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bn kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorıun. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini tatbi-
ka. Bakanlar Kurulu memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında lehte ve aleyhte 
söz istiyen? Yok. Kanunun heyeti umumiyesi-
ni reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir 

20.11.1962 0 : 1 
Efendim, bundan evvel müzakeresi yapılmış 

olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışanlara 
tazminat verilmesi hakkındaki Kanunun reye 
sunulmasında Başkanlığın bir zühulü olmuştur. 
özür diliyerek arz ediyorum; iki defa müzake
reye tabi olan kanunların reye vaz'ı ikinci mü
zakereden sonra olur. Bunda Başkanlık zühul 
etmiştir. Bu tebliğin iptaliyle, ikinci müzake
resinde reye konması iktiza etmektedir. Ittıla
ınıza arz ederim. 

Şimdi diğer bir kanuna geçiyoruz. 

8. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile İbişleri Ko
misyonundan müteşekkil Karma Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/91, C. Senatosu 1/107) (S. 
Sayısı : 1) (1) 

BAŞKAN — Millet Partisi adına Ali Rıza 
Ulusman buyurun. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA ALİ 
RIZA ULUSMAN (Kırşehir) — Muhterem Baş
kan ve sayın arkadaşlarım; 

Toplantı ve Oosferi Yürüyüşü hürriyeti hak
kındaki kanun tasarısının, tümü üzerinde, Mil
let Partili arkadaşlarımın görüş ve tenkidlerini 
hulasaten arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Muhterem Senatörler; 
Bu mevzudaki görüşlerimizi arz, mezkûr ta

sarının ihzar ve tedvinini zaruri kılan felsefeye 
temel prensip ve âmillere, bir nebze, temas et
tikten sonra başlamak istiyoruz. 

Yüksek malûmlarıdır iki, huzur, emniyet, 
müsavat ve adalet mefkurelerine sıkı sıkıya bağ
lı, insan haklarını 'hâkim ve bunları güvenilir 
teminata mazhar kılacak bir Devlet Nizamının 
hasretini, milletçe çok çektik. Bu uğurda ya
pılan mücadeleler çetin ve sarf edilen gayret
ler büyük oldu. 

Filhakika, bu müşterek ve devamlı mücade
lenin mesut bir neticesi olarak, halen, «Demok
ratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal 
temelleriyle kurmak» gibi yüksek amaçlarla 

(1) 1 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda 
dır. 
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tedvin ve tatbik mevkiine vaz'edilmiş bir Ana
yasaya mazhariyetin gerçek mutluluğu içinde
yiz. 

Diğer taraftan, bu Anayasanın mutlak hâ
kimiyetini temin eylemeyi, memleket idaresin
de vatandaşlara, siyasi kanaat ayrılığından do
layı hiçbir fark göstermiyeceğini ve eşit mua
mele yapacağını birinci Koalisyon Hükümeti, 
programında tes'bit ve taahhüt etmişti. Bugün 
de yine sayın (İsmet înönü) nün Başkanlığın
daki ikinci Koalisyon Hükümeti iş başında ve 
mesuliyet mevkiindedir. 

Duruını böyle olunca, hiç şüphe yoktur ki, 
ferdin ve toplumun kak ve hürriyetlerini tah-
dideden, Anayasa ile mutabakat halinde olmı-
yan bütün antidemokratik kanunların ve hü
kümlerin süratle yürürlükten kaldırılmasını ve 
yerlerine, modern hukuk anlayışına uygun ye
nilerinin getirilmesini sağlamak, vazife ve me
suliyetini müdrik bir Hükümetin başta gelen 
vazifelerinden biri olurdu ve milletin tehalükle 
beklediği de bu idi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geç kalmış olmakla beraber, Hükümet, ge

tirdiği 'bu tasarı ile, biraz evvel işaret edilen 
ve sayısı (80) den fazla olduğu anlaşılan kanun
lardan birinin, 6761 sayılı Kanunun ilgasını ve 
Anayasanın 28 ne i maddesiyle teminat altına 
alınan toplantı hak ve hürriyetlerini yeniden ni
zama bağlama gayesini istihdaf eden bir tasar
rufta bulunmuştur. 

Bu tasarı hakkındaki esas fikirlerimizi arz 
etmeden önce, bununla irtibatı malûm olan, es
ki kanunun mahiyeti ve geçmişteki tatbikatı 
üzerinde de kısaca durarak bunun ilgasından 
duyduğumuz memnuniyeti ve buna verdiğimiz 
mânayı ifade edeceğiz. 

Saym arkadaşlar; 
Filhakika, 1325 tarihli «Içtimaatı Umumiye 

Kanunu» ile 1328 tarihli «Teeemmüat hakkın
daki Kanun» yerine kaim olan ve yürürlükte 
bulunan 27 . 6 . 1956 tarihli ve 6761 sayılı «Top
lantılar ve Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki Ka
nun» getirdiği sistem, ana prensipler ve espri 
bakımından içtimai ve siyasi bünyemize asla te
vafuk etmiyen antidemokratik bir kanundur. 

Ezcümle, medeni milletlerin kabul etmiş ol
duğu «ihbar sistemi» yerine «önceden izin alma 
sistemi» ni ikame eylemesi, seçim propaganda 
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devresi dışında siyasi partilere veya siyasi pro
paganda maksadı ile hakiki ve hükmi şahıslara 
toplantı veya gösteri yürüyüşü yapmıyacağmı 
tanı mam ası. Kanuna aykırı toplantıların dağı
tılmasında, masum halk topluluklarına hedef gö
zetmeksizin zabıta tarafından silâh kullanılmasına 
mesağ vermesi gibi hükümleri bakımından, modern 
hukuk anlayışından uzak ve hattâ, yerini aldığı 
eski «Içtimaatı Umumiye Kanunu» ile «Teeem
müat hakkındaki Kanun» dan bile çok geri bir 
zihniyeti temsil etmekte olduğu bir gerçektir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Malûm bir devre içinde, alâkalıların sıfatla

rına, siyasi görüş ve mensuboklukları partiye 
göre herkese başka başka ve hattâ aynı şahsa, 
muhtelif zaman ve mekânda, günün şartlarına 
ve icaplarına göre, yine başka, başka tat
bik edilerek, memlekette, başlıca huzursuz
luk âmili olmuş ve bu sebeple, âmme vic
danında, manen mahkûm edilmiş bulunan mez
kûr kanunun, acı hatıralarından ve üzücü tat
bikatından bahsedecek değiliz, bunları hepiniz, 
en az bizim kadar bilirsiniz; bu acı gerçeğe biz, 
bir işaretle yetineceğiz. 

Muhte re m Sen a tö rl er, 
Arz edilen sebeplerle, burada, iki noktayı be

lirtmek yerinde olur : 
1. Biraz geç kalınmış olmakla beraber, 6761 

sayılı Kanunun ilgası teşebbüsünden, Millet Par
tili senatörler olarak, memnunluk duymaktayız 
ve Hükümete müteşekkiriz. 

2. Bu hareketi, diğer bütün antidemokra
tik kanunların süratle kaldırılmasının sağlana
cağına ve hakiki ihtiyaçlara cevap verecek ye
ni ve daha mükemmel tasarıların hazırlanacağı
na dair, inşirah veren bir beşaret telâkki etmek 
istiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 
İzin verirseniz, şimdi biraz da yeni tasarı üze

rinde duralım : 
Bu kanun tasarısının, Millet Meclisinde mü

zakeresi sırasında, gerek partimiz ve gerek diğer 
parti gruplarına mahsup milletvekilleri tarafın
dan, bilhassa toplantıların dağıtılma sebep ve 
şekillerinde idareye tanınmış ojan takdir yetki
si, bâzı tâbirlerin hudut ve şümulünün sarih öl
çülere bağlanmamış ve cezaların yüksek tutul
muş olması gibi konularda, gösterilen hassasiyet 
ve izhar olunan endişeler üzerine muayyen mad-
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delerde bâzı değişiklikler yapılmış olduğu gö
rülmüştür. 

Bilâhara, Senatonun Karma Komisyonunca 
da, tasarının (4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22 
ve 23 neü maddelerinde lüzumlu ve isabetli da
ha bâzı tadiller icra kılınmış ve böylece endişe 
konularından bir kısmı nisbeten izale edil
miş ve tasarı, tedvin tekniği bakımından da da
ha uygun bii' hale getirilmiştir. Bundan dolayı, 
memnuniyetimizi ifade etmek isteriz. 

Bununla beraber, iyi niyetlerin, ilmî inanışla
rın ve samimî kanaatlerin mahsulü olduğuna as
la şüphe etmediğimiz bu tasarı, bütün gayret ve 
değişiliklere rağmen, bâzı hususlarda, her tür
lü tereddüt ve endişeleri bertaraf edebilecek su
rette tam bir vuzuh ve berraklığa kavuşturul
du ğu intibaını vermemektedir. 

Burada şunu da işaret edelim ki, millet mese
lelerini halkla konuşurken Başbakan ve Bakan
la Büyük Millet Meclisi üyeleri arasında fark 
gözetmek de, bizce, üzerinde hassasiyetle duru
lacak bir mevzu telâkki edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bize göre, tasarıda ceza, hükümleri tesbit 

edilirken, suç ile ceza arasında ilmen bulunması 
gereken âdil nisbet, mümkün mertebe, göz önün
de tutulmuştur. 

Muhterem Senatörler; 
Yukarda arz edilen hususlar dışında, toplan

tının veya gösteri yürüyüşünün yapılmasına ve 
idaresini güçleştirici, maksadını engelleyici ve 
tesirini azaltıcı tedbirlerden, seyyal ve her tür
lü tefsire müsait cümlelerden mümkün okluğu 
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kadar kaçınılmış olmakla bu tasarı, 6761 sayılı 
Kanuna nazaran, daha ileri ve muvaffak bir 
eser sayılabilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tasarının tümü hakkındaki umumi görüşle

rimizi kısaca arz ve izah etmiş bulunuyoruz. 
Yüksek Heyetinizde cereyan edecek müzake

reler sonunda, alınacak kararlarla, tasarının, 
Anayasaya, demokratik esaslara ve insan hak
larına daha uygun bir hale getirilmesini temenni 
ederiz. İkinci ve halis bir dileğimiz de odur ki, 
yeni kanunun, icra ve tatbikatında, mazinin ka
ranlıklarına gömülmüş ve unutulmuş olmasını 
arzuladığımız garip bir felsefenin ilhamı ile 
keyfî muamelelerden ve kanunu, partizan bir 
zihniyetin kem bir aleti haline getirmekten sa
mimiyetle ihtiraz ve içtinabolunsun; vatanse
verliğin, objektifliğin şuurlu emir ve ilhamı, alâ-
kalılarca şaşmaz bir rehber ittihaz edilsin. 

Isdar olunacak kanunun, memleket ve mille
tin hal ve atisi için hayırlı olmasını tanrıdan ni
yaz ederek Yüksek Huzurunuzdan ayrılıyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

(Beş üye ayağa kalkmak suretiyle ekseriye
tin olmadığını bildirdi.) 

BAŞKAN — Efendim; beş arkadaşımız ek
seriyetin kalmadığını, ayağa kalkmak suretiyle 
ifade buyurmuşlardır. 

'filhakika ekseriyetin kalmadığı Riyaset Di
vanınca da görüldüğünden, 22 Kasım 1962 Per
şembe günü saat 15 tc toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'ın Palu köprüsü inşaatına dair yazılı 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı îlyas Seç
kin'in cevabı (7/59) 

""15 . 10 . 1962 
özü: Pahı köprüsü 
inşaatı Hık. 

C. Senatosu Yüksek : Başkanlığın a 

Aşağıda, yazılı hıısusatm Sayın Bayındırlık 
Bakanı 'tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygıyla rica ederim. 

Elazığ Senatörü 
Rasim Giray 

1. — Karayolları (tarafından emaneten ya
pılmakta olan Palu köprüsünün 1.962 inşaat mev
simi zarfında ne kadarlık kısmının tamamlandığı, 

2, — Mütealhıhit elinde ve yıllardanlberi sürün
cemede kaldığı için ikmali gayesiyle idarece ya
pılmasına lüzum görülen mezkûr köprünün, bu 
yıl tamamlanacağı salahiyetli mercilerce temin 
edi'lmesine -muıkalbil, halen yaya ıgeçide dahi mü
sait duruma gelmemiş olması itibariyle inşaatı 
yapan 8. Bölge Müdürlüğünün, kâfi tahsisat ve 
her türlü teknik imkânlara sahip olmasına rağ
men işe, lâyık olduğu ehemmiyeti vermediği ve 
bu hıusuıs/tia âminleri tarafından yıapılıan uıütaad-
dit ikatzları da umursamadığı Ibelirmektedir, im
kân ve şeraitin 'müsait (bulunmasına ve bütün bir 
kaza halikının hayatiyetiyle ilgili olmasına rağ
men, hizmetin aksamasına seJbdbiyet verenler hak
kında ne gihi 'bir muamele yapılmasının düşünül
düğü, 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 494 

İfi . 11 . 1962 

Konu : Elâzığ Senatörü Easim 
Giray'ın! sorusu, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . 10 . 1962 gün, 1320-7-59/1773 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Rasim 

Giray'ın, Palu 'köprüsü inşaatı hakkındaki ya
zılı sorusunun cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bayındırlık Bakam 

Ilyas Seçkin 

Palu - Karabigan arasında ve Murat nehri 
üzerinde inşa edilmekte olan Palu 'köprüsü şan
tiyesi 196l2 programını tahakkuk ettirmek üze
re faaliyetine devam etmektedir. 

1962 iş mevsimi başından îbngüne kadar; 
köprünün Palu tarafı kenar ayağı ile 1, 2, 3, 
numaralı açıklıkların tahliyeleri ile 5 ve 6 nu
maralı orta ayaklar ve Kara'bigarı tarafı kenar 
ayağı ikmal edilecektir. 

1963 yılında da. 5 ve 6 numaralı açıklıkla
rın tahliyeleri ile imlâ ve tahkimat işleri ta
ra amlanara'k, 'köprü geçide açılabilecektir. 

.19612 iş mevsimi sonuna, kadar; 4 numaralı 
orta ayağın tamamlanmasını mütaa'kıp, 8 ve 4 
numaralı açıklıkların tahliyeleri ile imlâ ve tah
kimat işleri tamamlanarak, köprü geçide açıla
bilecektir. 

Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünün, mev
cut makina, personel ve ödenek imkânları ile 
ve diğer işlerini aksatmadan, bu çaptaki bir 
köprüyü bir '.mevsimde inşa etmesine imkân gö
rülememektedir. Mevsim başından beri yapılan 
işler, 19'6!2 yılı için tasarlanan! programın tat
bik edilebileceğini 'göstermektedir. 

Gerek Palu köprüsü, gerekse 'bölgenin diğer 
işlerinde ve askerî ehemmiyetine binaen prog
rama bilâhara ilâve edilen Erhaç hava alanı yo
lu ve köprüsünde çalışan personel, mevcut prog
ram göz önüne alındığında mahdut olduğu anla
şılan imkânlarla işlerine devam etmekte ve prog
ramın tahakkukuna çalışmaktadırlar. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'ın, Palu - Karabeğân yolu inşaa
tına dair yazılı soru Önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı tlyas Seçkin'in cevabı (7/60) 

15 . 10 . 1962 
Özü : Palu - Karaheğân yolu inşaatı Hk. 

C. Senatosu1 Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususatın Sayın Bayındırlık 
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Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl- | 
masını saygıyla rica ederim. 

Elâzığ 'Senatörü | 
Rasim Giray 

1962 il 've 'köy yolları tatbikat programına 
göre Palu - Karabeğân yolu inşaatı için Bakan
lık bütçesinden 140 ve vilâyet özel idare bütçe
sinden de 10 bin olmak üzere ceman 150 bin li
ra tahsisat ayrıldığı Karayolları 5699 kayıt .sa
yılı yazınıza ekli olarak aldığım ödenek listesin
de yer 'almaktadır. 

1. 150 bin liralık öd»eneğe mukabil bu in
şaat mevsimi zarfında yapılması icabeden 14 
Km. den ibaret oltan mezkûr yolun kaç yüz met
relik kısmının yapıldığı, 

2. Elâzığ vilâyetine ait yol programının 
başında yer alan ve bütün bir nahiye halkının 
kaza ile irtibatını temine matuf bulunan yol in
şaatı için kâfi ödenek ve teknik imkânlar mev-
cudolduğu 'halde işe, lâyık olduğu ehemmiyetin 
verilmediği ve gerekli çalışmanın yapılmadığı
nın anlaşıldığı, 

3. isme muharrer olarak gönderilen tahsi
satın başka mahallere sarf !edilip edilmediği ve 
bu hizmetin ifasında keyfî ve indî takdirlerle 
hareket edilmişse, müseibbipleri 'hakkında ne gi
bi bir muamele yapıldığı veya yapılmasının dü-
nüldüğü, 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı T6 . 111 . 1962 

Hususi Kalem 
Sayı • 495 

Konu : Elâğız Senatörü Rasim 

Giray'in sorusu) 
Oıımlhuriyet 'Sen at olsu Başkanlığına 

İlgi : 19 . 10 . 1962 gün, 1321-7-60/1772 sayı
lı yazınız. 

'Cumhuriyet iSenatosu Elâzığ Üyesi Rasim 
Giray'm Palu - Karabeğân yolu inşaatı hakkın
daki yazılı sorusunun 'cevabı aşağıda sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz 'ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

tlyas Seçkin 

Palu - Karabeğân il yolunda, Elâzığ iliııce 
yapılan çalışmalarla 1961 yılı sonunda 30 Km. 
lik kısmın toprak tesfiyesi tamamlanmıştır. | 

20 .11.1982 O : 1 
İlin 1962 yılı tatbikat programında, mevcut 

yolun onarılması için 10 000 lirası özel idare 
bütçesinden ve 140 000 lirası Bakanlık yardı
mından olmak üzere ceman 150 000 lira ödenek 
ayrılmış ve bu ödenekle yolun 0 - 14 kilometre
leri arasının tamir ve ıslahı derpiş edilmişse de, 
bilâhara bu kilometreler yerine henüz hiç ge
çidi bulımmıyan 30 - 45 kilometreler arasında 
çalışılarak bucak merkezi ve civar köylerin il
çe merkezine bir an evvel bağlanması il tara
fından daha uygun görülmüş ve bu yolda yapı
lan teklif Bakanlığımızca uygun görülerek 
program değişikliği yapılmıştır. 

Çalışmalara 7 . 5 . 1962 tarihinde başlanmış 
ve birer aded dozer, greyder, kompresör ve 
kamyondan müteşekkil nıakina parkı devamlı 
olarak çalıştırılmıştır. Bugüne kadar 131 065 
lira sarfı ile 10 - 30 kilometreler arasındaki ha
kim ve onarım işleri ve 30 - 40 kilometreler ara
sındaki kayalık arazide yeni bir yolun tesviyesi 
ta manii anarak 40 kilometrelik kısım üzerinde 
ya:z 'geçidi temin edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr yolun geçit yolu standardında ta
mamlanması için 1 445 000 liraya ihtiyaç oldu
ğu göz önüne alınırsa, 1962 programındaki 
150 000 lira ödenekten yapsın harcama ile 10 
kilometrelik yeni bir tesviye yapılması ve 40 
kilometre üzerinde yaz geçidi sağlanması ilin 
iyi bir şekilde çalıştığını ortaya koymaktadır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Nevşehir vilâyetindeki tohumluk, ye
meklik ve hayvan yemi ihtiyacına dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in 
cevabı (7/61) 

25 . 10 . 1962 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ziraat Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarında arz ve rica ederim. 

Ragıp Üner 
C. Senatosu Üyesi 

Nevşehir vilâyetine bağlı 6 ilçe ile kum fır
tınasına mâruz kalmış bâzı köyleri 20 .10 .1962 
tarihinde gördüm. Kum fırtınası ve kuraklık 
sebebiyle mahsulâtı mahvolan bu köylere dağı
tılmış bulunan tohumluk, yemeklik ve yemlik 
miktarı hiç mesabesinde kalmıştır. Bu hususta 
Gülşehir Kaymakamlığının yazısı ilişik olarak 
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sunulmuştur. Nevşehir Vali Muavini de bu kifa
yetsizliği şifahen bildirilmiştir. 

Nevşehir'e çok acele olarak tohumluk, ye
meklik ve hayvan yemi yardımı yapılmazsa bu 
vilâyette açlık husule gelecek insan ve hayvan 
telefatı olacaktır. Bundan başka gelecek yi! 
için ekim yapılamıyacaktır. Mahsulleri harab-
olmuş olan Gülşehir'cle bâzı köy halkının hic
rete başladıklarım da müşahede etmiş bulun
maktayım. Bu sebeple Nevşehir vilâyetine ga
yet acele olarak tohumluk, yemeklik ve yemlik 
yardımı yapılmasını rica ederim. 

Sayın Ragıp Üner; 
Tuzköyü kasabamız 500 hane olup 3 500 nü

fusludur. Bu kadar kalabalık köyümüzün %90 s 
çiftçilikle iştigal etmektedir. Bütün maişetleri
ni rençberlikle temin etmektedirler, 1061 yılın
da olduğu gibi 1962 yılı mahsullerimizin de ta 
marnını da kum tipisi ve kuraklık mahvetmiş 
durumdadır. Mahsulün ancak % 10 u elimize 
gelmiş bu çıkan mahsulde hayvanlarımızın yem
lerine banka borçlarımıza ekilecek tohumları
mıza yetişmediği gibi yiyeceğimize dahi yetin
memektedir. Bu hal bu şekilde devam ettiği 
takdirde kasabamız halkı birkaç ay sonra aç
lıkla başbaşa kalacaktır. Bu kötü durumun ön
lenmesi ancak önümüzdeki yıl mahsulüne İca 
dar Hükümetçe banka kredilerinin artırılmam 
tohumluk ve yem, yiyecek için zahire verilmesi 
için alâkalılara duyurulması bu sene i.cin köyü
müze bu sıkı vaziyet böyle iken kasabam-za, an-
cak az bir miktarda ki, hane başına 30 kilo to
hum ve yiyecek ve yem verilmesinin kararlaş
tırıldığı öğrenilmiştir. Verilecek olan bu kadar 
miktarın hiçbir zaruriyeti karşıhyamadığı v.m-
lûmunuzdur. Hiç olmazsa hane başına 100 kilo 
tohumluk verilmelidir ki, ancak vaziyet şimdi
lik düzelebilsin, değilse aksi halde kasaba halin 
aç kalacaktır. 

Kasabamızdaki gecen sene baylanılmış olur? 
da yarıda kalan camilerimize yardım yapıl 
ması. Bu durumun önlenebilmesi için Hüküme
timizce yapılacak muameleye önder ol mam sı 
arz ederiz. 

20 . 10 . !96t> 

Tuzköyü Yeni Mah. Muh. Tuk. Cum. Malı. Muh 
Ömer Tek Ömer Demirel 

Tuzköyü Kasabası 
Belediye Reisi Y. 

8 20 .11.1982 O : 1 
I T. C. 

Gül şehir Kazası 16 . 7 . 1962 
Ziraat Teknisyenliği. 

Sayı : 261-4 

Konu : Tohumluk Hk. 

Vilâyei Yüksek Makamına 
Nevşehir 

T. Ziraat Müd. 
4 . 7 . 1962 tarih ve ,te1efon 846 .- 4 sayılı 

j yazı K. 
| Kazamız cif relilerinin tohumluk ihtiyacını 
1 bildirir komisyon kararı ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
I Doğan Gürbüztürk 
j Kaymakam 

Karar 
I Tarihi : İti . 7 . 1962 
1 Nfo. : 1 
1 Kazamız Tohumluk İhtiyaç ve Tevzi Ko

misyonu Kaymak:ım Doğan Gürbüztürk baş
kanlığında,, üyeler Ziraat Teknisyeni M. Fevzi 
Günalp, T, O. Ziraat Bankası Müd. V. Ali 
Güneş, Mal Müdürü Azız Aslan ve Belediye 
Muhasibi. Bahri Dönmez'in iştirakiyle toplandı. 

Vilayet Yüksek Makamının 4 . 7 . 1962 ta-
| rıh ve 846 - 4 sayılı (telefon) ve tohumluk 

hakkındaki emirleri okunarak gereği, düşünül
dü -

Kazamızda bu yıl (1961 - 1962 ziraat yılı) 
İlkbahar mevsiminin yağışsız geçmesi ve bu 

| mevsimde esen şiddetli rüzgârların vukua ge-
| tirdiğ-i •envyou yüzünden mıntıkamızda hubu-
| bat mahsûlleri gelişememiş ve bu sebeple re

kolte çok 'düşük 'idv-ak edilmiştir. 
ı Tabu afetler sebebiyle, mahsulatı hasara 

uğrıyan. 'köylerin durumları tesbit edilmiş olup 
müstahsilin T. C Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesi için gereken teklifte bu
lunulmuştur'. 

Mıntıkamızda bilhassa kumsal toprak ka-
rekterme sahip köylerin mahsulâtı % 40 tan. 
fazla hasara, uğradığından bu köylerdeki muh
taç çiftçilerin, lohumluğa olan ihtiyaçlarını 
5254 sayılı Kanun gereğince karşılamak üze
re lohumluğa olan ihtiyaçlar tesbit edilmiş ve 
kaza olarak 500 ton tohumluk buğdaya ve 
100 ton tohumluk, arpaya ihtiyaç hâsıl olduğu 
anlaşılmakla tahsisi için keyfiyetin vilâyet 
makamına bildirilmesine, 
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Hecen yıl kazamız muhtaç çiftçilerinin to

humluk ihtiyacını karşılamak üzere Ceylânpı-
nar D. Ü. Çiftliğinden tahsis edilen sert buğ
daylar kazamızda iyi netice vermediğinden bu 
yıl tahsis edilecek tohumluğun muhitimiz sant
iarına uygun çiftliklerden yapılmasına ko
misyonumuzca ve oy hirliği ile karar verildi. 

Tohumluk İhtiyaç 
Komisyonu , 

Başkanı üye 
Kaymakam Ziraat Teknisyeni 

Doğan Gürbüztürk M. Fevzi Günalp 

Üye Üye 
T. O. Ziraat Banka M. Mal Müdürü 

Ali Güneş Aziz Aslan 

Üye 
Belediye Muhasip 

Bahri Dönmez 

T. O. 
Gülşehir Kazası 

Ziraat Teknisyenliği 
Şube: T. Ziraatı 

Sayı : 401 - 4 

15.10.1962 

Konu: Hayvan yemliği 
ve yemeklik hakkında. 

Vilâyet Yüksek Makamına 
Nevşehir 

T. Ziraat Md. 
Kazamızda birkaç yıldan beri hüküm süren 

fena hava şartları dolayısiyle hütün mahsuller 
normal idrak edilememiş ve hu seheplerle çift
çi muzdar duruma düşmüştür. 

Bu durum karşısında müstahsilin T. G. Zi
raat Bankasına olan borçlan iki seneden beri 
üst üste ertelenmiş ve aynı yıllar için muhtaç 
çiftçiye 5254 sayılı Kanun hükümlerince tohum
luk yardımda bulunulmuştur. Tevzi edilmekte 
olan tohumluklar halihazır ihtiyacı tam olarak 
karşılayamamaktadır. 

Diğer taraftan kazamızda küçük ve büyük 
baş olarak 100 0O0 e yakın hayvan bulunmak
tadır. Bunların beslenmesi hususunda çiftçi önü
müzdeki aylarda çok müşkül vaziyete düşecek
tir. Zira yukarda zikredilen fena hava şartları 
dolayısiyle mahsul çok az olmuş ve çiftçi yem 
tedarikinde bulunamamıştır. 

20.11.1962 0 : 1 
Kazamızın bâzı köylerinde köylü yemeklik 

mevzuunda da sıkıntı ile karşı karşıya bulun
maktadır. Müstahsil bilhassa son birkaç yıl için
de vukubulan tabiî âfetlerin husule getirdiği ha
sarlar yüzünden zirai ve iktisadi yönden çok 
sarsılmış durumdadır. 

Bu hal karşısında yemeklik ve hayvan yem
liği mevzuunda çiftçinin çekeceği müşkülâtı 
önlemek için şimdiden lüzumlu tedbirlerin alın
ması icabetmektedir. 

Gereğine emir ve müsaadelerinizi saygı ile 
arz ederim. 

Doğan Gürbüztürk 
Kaymakam 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 3.12.1962 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve No: IV 

13429 

Konu: C. Senatosu Üye
si Ragıp Üner'in yazılı 
soru önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: 31 . 10 . 1962 - Genel Sekreterlik Ka

nunlar Md. lüğü ifadeli - 1377/7 - 61/1818 sa
yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner'in, 
Nevşehir ilindeki tohumluk, yemeklik ve yem
lik hububat ihtiyacına dair Tarım Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını istiyen 
önergesi sureti; yemeklik ve yemlik konusun
da Bakanlığımızca gereğinin yapılması ricasiy-
le, adı geçen Bakanlığın 14 . 11 . 1962 günlü ve 
13 - 07-000/3391/86361 sayılı yazısı ile Bakanlı
ğımıza intikal ettirilmiştir. 

1. P. L. 480 sayılı Amerikan Kanununun 
II nci faslı hükümleri tahtında geçen yıl adı 

geçen memleketten temin olunan hibe buğday
lardan 2 020 tonu, 16 . 2 . 1962 günlü ve 
6/213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 
Nevşehir iline tahsis olunarak ihtiyaç sahiple
rine tevzi olunmuştur. 

Hibe buğday tevziatından faydalanan iller
de vadeli buğday satılması, ikili bir tatbikata 
mahal verilmemesi bakımından yerinde görül
memekle beraber, esasen, kredili buğday satışla
rı 31 . 10 . 1962 tarihi itibariyle sona ermiş 
'bulunduğu gibi, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
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bugünkü malî durumu, finansman ihtiyacı kar
şılanmadığı takdirde, kredili yemeklik ve yem
lik hübu!bat satışına müsait bulunmamaktadır. 

2. Ancak, 'bilhassa Orta - Anadolu Bölgesin
de kuraklık ve erozyon sebebiyle muhtaç du
ruma düşen müstahsil larm gerçek ihtiyaçlarının 
tesbiti yolunda Başbakanlıkça çalışmalar yapıl- i 

20 .11.1962 O : 1 
dığı [bilinmekte ve durum Bakanlığımızca yaki-
uen takip olunmaktadır. (Bahis konusu çalışma
lar sonucuna 'göre 'gereğine tcAressül olunacağı 
taJbiîdir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 

'•>-g<<Ea— •*'• 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : i 85 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 72 
Açık üyelikler : 2 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahrî özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

[Kabul 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskendea? 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloflu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakur! 

TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkay; 
S-tkı Ulay 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1) 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

ANKARA 
Osman A1 işiroğlu 
Sabit Koca bey oğlu 
tb rahim Saffet O m ay 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Kge 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECtK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunıhasanoğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğiu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇtLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

I Oya katılmıy anlar] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
l-Ylımi Baysoy 

ERZURUM 
Vıırettirı Aynuksa 
Nihat Pasinli 
»ahini Nanalan 

GÎRESUN 
Mehmet ismen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
IlaHt Zarbını 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celi! Oevherioğlıı 
Ethem Menemencioğlu 

Uifnt öztfirkorne 
Sabahattin Tanman (I) 

İZMİR 
Ömer Lûtîı lîozcah 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Brkut. 

MALATYA 
\Tüvit Yetkin 

MANİSA 
Km in Açar 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkenm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

NİĞDE 
İzzet Cener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Vecip Danısnglu 

SAKARYA 
Kâzım Y u r d a k u l 

SAMSUN 
l'Y.thi Tevetoglu 

SİVAS 
\hmet ÇekemoCrbı 
Rifat öçten (B. ) 
"/Aya önder 

TOKAT 
Zihni İletil 
Osman TTacıhalnîrlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfı Gerger (î) 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Acikalın 
Esat Çağa (1) 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Yekûn 2 
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Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasi 

hakkındaki kanun taş ır sına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 l 5 

Kabul edenler : | | 5 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 68 
Açık üyelikler : 2 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
lif fet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Ciürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdüek 
Selâhnttin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp ön al 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancı oğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

[Kabul 
Sabit Kocabeyoğhı 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Tiiıker 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ilalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

edenler] 
EDİRNE 

Tahsin lianüiıoğlu 
ELÂZIĞ 

Rasim (Jiray 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki Isl.âm 
Nizamettin özgül 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Derç, Turan 

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

KARS 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskemder 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Oener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettirı Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 
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SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Deımirdağ 

C. Senatosu B : 8 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işik 

20 .11.1982 O : 1 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Teviîik İtici 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Hidayet Aydmer 

Ömer Ergün 

Sadi Koçaş 

Enver Kök 

S ahir Kurutluoğlu 

Necati Özdeniz 

Nevzat Sengel 

Burhanettim Uluç 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î) 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ert.ug 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sana lan 

GİRESUN 
Mehmet lzmen (B.) 
Sabahattin Orlton 

GÜMÜŞANE 
Halat Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 

Celil Cevherioğlu 
Ethem Meııemencioğlu 
Rifat Öztürkçime 
Sabahattin Tanman (1) 

KARS 
Sim Atalay (Bşk. V.; 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet E ricat. 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (1.) 

MANİSA 
Emin iYçar 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal O rai 
Ab dülke r im S a r a c o ğ I u 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoglu 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat öçten (B.) 
Ziya Önder 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Yasfi Gerger (1.) 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeıkalm 
Esat Çağa (1) 
Hasan Kangal 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul : 1 
Samsun : \ 

Yeldin 2 
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O. Senatosu B : 8 20 .11.1982 O : 1 
Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Büt çe Kanununa bağli cetvellerde değişiklik yapil-

ması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 185 

Oy verenler : 114 
Kabul edenler : 113 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 69 
Açık üyelikler : 2 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Venbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 

Mansur Ulusoy 
ANTALYA 

Mustafa özer 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi An kan 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

[Kabul edenler] 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Ze'ki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

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

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğiu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskemdea? 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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StVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmil Ooşlkunoğlu 

VAN 
Faruk Tşık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Antus 

Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Or'bay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettiu Ulue 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

TABU ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağıar (î) 

AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Oüman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

•PfLECtK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(B§k. V.) 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

[Oya kahlmıyanlar] 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Kthem Menemencioğlu 
ilifat öztürkçine 
Sabahattin Tanman (î) 

KARS 
Sim Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle (î.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danıvoo-ln 

SAMSUN 
F'ethi Tevctoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Ziya Önder 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
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Esat Çağa 
Hasan Kangal 

Ragıp Üner 
Âddl Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Samsun L 

Yekûn _ 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 185 
Oy verenler n o 

Kabul edenler n o 
Reddedenler o 
Çekinserler Q 

Oya katılmıyanlar 73 
Açık üyelikler 2 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
EmanulLah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveldoğlu 
Osıman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇJ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bakata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 
Manısur TTlusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

/Kabul 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Knver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş, 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Haldt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Ban gu oğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

edenler] 
Nizam ettin Özgü 

HAKKÂRİ 
Adil Türkugİu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulıısov 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDL 
tzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapan lı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğhı 

TABU ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î) 
AFYON KARAHİSAR 
ftasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[Oya katılmıy anlar] 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzutınasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Haki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

(Bşk. V.) 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhun 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Vehbi Aksoy 
İSTANBUL 

Celil Gevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Jiifat öztürkçime 
Sabahattin Tanıman (İ) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Hidayet Aydın er 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğiu 
Kâz MU Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Ziya önder 

TOKAT 
Osman Hacı b alo ğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger (İ) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Esat Çağa (1) 
Ömer Ergün 
Hasıaıı Kangal 
Ragıp Üner 
Burhanettân Uluç 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : y 

Kabul edenler 112 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 67 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler/ 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattrn özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğhı 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 
Mansıır ülusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
lrehmi Alpaslan 

AYDIN 
Pikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

Şeref Kayalar 
Cafhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
flaliit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasiım Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

Naci Torcvs 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizaınettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdoiay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

IZMlR 
izzet Biran t 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Ca.hit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Mua.m.mer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunav 

MANİSA 
Ferit Alpdskender 
Refik Ulnsoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Hal du n M e n teşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpoiat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Geııer 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Kar;-:kur' 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

[Reddeâ 
TABİÎ ÜYELER 

Mncip Ataklı 
Emanullah Çelebi 

[Oya katıh 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Mncip Ataklı 
Emanullah Çelebi 

Kâmil Karavelioğlu 
Muzaffer Yurdakuler 

[Oya katılmıy anlar] 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

Selâmi Üren 
TOKAT 

Zihni Retil 
TRABZON 

Yusuf D emir dağ 

TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Me'hmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (I. Ü.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ) 

AFYON KARAHİSAR 
öelâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzuiiihasattuğlu 

BURDUR 
Hüseyin Ot an 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

(Bşk. V.) 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 
Sabahattin Orhun 

20 .11.1962 O : 1 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayıi Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mucittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
S ahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkenm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
Xecip Damşoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoa'lu 

SİVAS 
Ahmet Çekeraoğhı 
Rifat öçten (B.) 
Ziya Önder 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevlkeit Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Oersrer 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Imıyanlar] 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlıı 
Rifat OztürkeİTie 
Sabahattin Taııman (İ) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
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C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açikalııı 
Esat Çağa 

Hasan Kangal 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 2 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

SEKİZİNCİ BİRLEŞİM 

20 . 11 . 1962 Salı 

Açılıştaki gündem 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil- j 

lî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun I 
dönüşüne kadar kendisine, Çalışma Bakanı i 
Bülent Ecevit'in vekillik edeceğine dair Cum- | 
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/145) j 

2 Vazife ile yurt dışına gidecek olan İmar | 
ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm dö- i 
nüsüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Raif i 
Aybar'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaş- ı 
kanlığı tezkeresi (3/146) j 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER i 

ı ı I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III ' 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI- I 
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI | 

VERİLEN İŞLER ! 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ- \ 

ŞÜLECEK İŞLER 
X I . ' — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 ; 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik- J 
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar- | 
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/126, j 
C. Senatomu 1/109) (S. Sayısı : 135) [Dağıt- ! 
ma tarihi : 25 . 10 . 1962] ! 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Büt- I 
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği- | 
siklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/299, C. Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 131) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962J 

X 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü j 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de- | 
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı vs I 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi \ 

1/289, C. Senatosu 1/112) (S. Sayısı : 137) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

X 4. — Beden T rbiyesi Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/244, C. Senatosu 1/111) (S. Sayısı 138) [Da
ğıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

X 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/245, C. Senatosu 1/110) 
(S. Sayısı : 139) [Dağıtma tarihi : 25.10.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B-BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

X I . — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/52, 
C. Senatosu 2/26) (S. Sayısı : 120 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 19 . 10 . 1962] 

2. — Türk Ceza Kanununun 161 nci mad
desinin bâzı fıkralarının yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/168, C. Senatosu 2/34) (S. Sayısı : 
140) [Dağıtma tarihi : 26 . 10 . 1962] 

X 3. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti -hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ile içişleri 
Komisyonundan müteşekkil Karma Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/91, C. Senatosu 1/107) (S. 
Sayısı : 1) [Dağıtma tarihi : 6 . 11 . 1962] 





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

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile İçişleri Komisyonundan müteşek
kil Karma Komisyon raporu (M. Meclisi 1/91, C. Senatosu 1/107) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 278) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 Ekim 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 863-3639 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 10 . 1962 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkındaki kanun tasarısı, dosyasiyle bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad S irmen 

Not : Bu tasan 19 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 10, 12, 15, 17, 18, 19 . 10 . 1962 tarihli 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü birleşimlerinde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Anayasa Adalet İçişleri Karma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adal&t içişleri 26 . 10 . 1962 

Karma Komis^yonu 
Esas No. : 1/107 
Karar No. : 1 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisinin 
19 . 10 . 1962 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilik ile görüşülerek kabul edilen metin, 
Millet Meclisi Başkanlığının 20 . 10 . 1962 tarihli ve 863 - 3639 sayılı yaalariyle C. Senatosu Baş-
kanlığına havale olunmakla mezkûr kanun tasarısı komisyonumuzca 25 . 10 . 1962 tarihinde Hükü
met temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Gerekçede belirtildiği üzere Anayasanın 28 nci maddesi ile teminat altına alman «Toplantı 
hak ve hürriyetleri» nin demokratik rejim içinde yeniden tedvini; halen yürürlükte bulunan 
6761 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun Anayasaya aykın ve antidemokratik oluşu 
dolayısiyle bir zaruret haline gelmiştir. 



_ 2 — 
Anayasamızda «Temel haklar ve ödevler» başlığı altında ifade edilen «Toplantı ve gösteri yü-

yüyüşü yapma» hakkının bir yandan Anayasanın 28 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun ola
cak serbesti ve kolaylık içinde kullanılmasını, diğer yandan yine Anayasanın bu maddesinin 2 
nci fıkrasına göre kamu düzenini de korumak gayesi ile komisyonumuz, Millet Meclisince kabul 
edilen metinde bu anlayışa uygun bâzı değişiklikler yapmak sureti ile tasarıyı kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesinin «yapılacak» kelimesinden sonrası, «ilânından 15 

gün sonra muteberdir» şeklinde değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 
Millet Meclisince kabul edilen metnin 5 nci maddesi komisyonumuzca benimsenmemiş ve komis

yonumuz, Millet Meclisi Adalet Komisyonunun değiştirişini esas alarak maddedeki «Hükümet iş
leriyle ilgili» ibaresini «Hükümet işleri hakkında» ve yine aynı cümledeki «hasbihaller» kelime
sini de «görüşmeler» şeklinde değiştirerek maddeyi kabul etmiştir. 

Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 7 nci maddesinin komisyonumuzca benimsenen gerekçesinde; toplan

tıyı tertibedenlerin şahsiyat ve karakterlerinin mülkiye amirliğince önceden bilinmesinde, toplan
tıda çıkması muhtemel hâdiselerin önlenmesi bakımından fayda mülâhaza edilmiş olduğuna gö
re, bu maksadı temin için toplantıyı tertibedenlerin her üçünün de o yerde ikâmetgâh sahibi ol
maları aşikârdır. Bu sebeple maddenin 1 nci fıkrasındaki «oturan» tâbirinin «ikametgâhı bu
lunan» şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Bu itibarla da maddenin son cümlesi metinden 
çıkarılmıştır. 

Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesinin son fıkrasındaki «saldırı» kelimesinden evvel tat

bikatta kolaylık sağlaması için «fiille veya sözle» kelimelerinin ilâvesi uygun görülmüştür. 
Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesinin başlığındaki ve son fıkrasındaki «kanunsuz» tâbiri 

kanun tekniğine uygun olmadığı cihetle «kanuna aykırı» olarak değiştirilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesindeki «kanunsuz» tâbiri aynı mülâhaza ile «kanuna ay

kırı» şekilde değiştirilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesindeki «soyadları» ibaresi «soyadı» olarak ve son cümle

sinde «teşvik» ten sonraki (,) «ve» olarak değiştirilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 17 nci maddesindeki «kanunsuz» tâbiri «kanuna aykıri» şeklinde değiş

tirilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 18 nci maddesindeki «kanunsuz» tâbiri «kanuna aykırı» şeklinde değiş

tirilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 21 nci maddesindeki «soyadları» ibaresi «soyadı» olarak değiştirilmiştir. 
Millet Meslisi metninin 22 nci maddesindeki «kanunsuz» tâbiri «kanuna aykırı» olarak değişti

rilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesindeki «fıkrasında» kelimeleri «bendinde» olarak değişti

rilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi metninin 26 cı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının ivedilik ve öncelikle görüşülmesi için Genel Kurula arz olunmak üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
(Bu Kanunda) (Bu Kanunda) 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa Ordu C. Bşk. Kont. Tokat 

Şeref Kayalar Eşref Ayhan Âdil Ünlü Söz hakkım Mahfuz 
Zihni Betil 

C. Bşk. Kont. 
Âmil Artvsi 

C. Bşk. Kont. 
îmzada bulunamadı 

Burhanettin Uluç 

Sivas 
Söz Hakkım Mahfuz 
Ahmet Çekemoğlu 

Tekirdağ 
Söz Hakkım Mahfuz 
(13 ncü madde hk.) 

Selâmı Üren 

Muğla 
Haldun Menteşeoylu 

Tabiî Üye 
Osman Koksal 

Kırşehir 
Söz Hakkım Mahfuzdur 

A. Kıza Ulusman 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Maras 
Nedim Evliya 

İmzada bulunamadı 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 1 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 
hakkında Kanun 

BÖLÜM : 1 

Genel hükümler 

Toplantı ve yürüyüş hakkı 

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

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

Toplantı yeri 

MADDE 2. — Toplantının yapıldığı yer, 
toplantının devamı süresince, umuma açık sa
yılır. 

Toplantı ve yürüyüş süresi 

MADDE 3. — Toplantılara, yürüyüş toplan
malarına ve yürüyüşlere güneş doğmadan başla-
namaz. 

Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler 
güneş batıncaya, kapalı yerlerdeki toplantılar 
saat 24 e kadar devam edebilir. 

Açık toplantı ve yürüyüş yerleri 

MADDE 4. — Şehir ve kasabalarda hangi 
meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplan
tılar veya yürüyüşler yapılabileceği, vali ve 
kaymakamlarca kararlaştırılarak mûtat vasıta
larla ilân edilir. Bu yerler hakkında sonradan 
yapılacak değişiklikler de ilâna tâbidir. 

IstisnaSar 

MADDE 5. — Siyasi partiler, dernekler, şir
ketler, sendikalar ve sair tüzel) kişiliği haiz te
şekküllerin kanunlarına ve kendi tüzüklerine 
göre yapacakları kapalı yer toplantıları ile; örf 
ve adete göre yapılacak karşılama ve uğurla-

ÖUMHURÎYET SENATOSU KAEMA 
KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİBİŞİ 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 
hakkında kanun tasansı 

BÖLÜM : 1 

Genel İMikümler 

Toplantı ve yürüyüş hakkı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Toplantı yeri 

MADDE 2. — Millet Meclisinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Toplantı ve yürüyüş süresi 

MADDE 3. — Millet Meclisinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Açık toplantı ve yürüyüş yerleri 

MADDE 4. — Şehir ve kasabalarda hangi 
meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplan
tılar veya yürüyüşler yapılabileceği, vali ve 
kaymakamlarca kararlaştırılarak mûtat vasıta
larla ilân edilir. Bu yerler hakkında sonradan 
yapılacak ilânından 15 gün sonra muteberdir. 

istisnalar 

MADDE 5. — Siyasi partiler, demekler, şir
ketler, sendikalar ve sair tüzel kişiliğe haiz te
şekküllerin kanunlarına ve kendi tüzüklerine 
göre yapacakları kapalı yer toplantıları ile; 
örf ve âdete göre yapılacak karşılama ve uğur-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 1 ) 
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malar; düğün, balo, eğlence ve cenaze töreni | 
gibi toplantılar; pazar ve panayır yerlerinde ti
cari ve ekonomik maksatlarla yapılan toplantı
lar; resmî teşekküller tarafından yapılan top
lantılar ile millî bayram şenlikleri; ilmî konfe
ranslar ve spor faaliyetleri işin yapılan toplan
tılar bu kanun hükümlerine tabi değildir. 

Cumhurbaşkanı Başbakan ve Bakanlar ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Ana
yasaca tanınmış haklan saklıdır. 

Saklı hükümler 

MADDE 6. — Seçim zamanlarında yapıla
cak propaganda toplantıları ile ilgili kanun hü
kümleri saklıdır. 

BÖLÜM : 2 

Toplantı ve usul şartları 

Beyanname verilmesi 

MADDE 7. — Toplantının yapılmasından en 
az 48 saat önnce toplantının yapılacağı yerin 
en büyük mülkiye amirliğine çalışma saatleri 
içinde medenî haklarını kullanma yetkisini haiz 
olan ve o yerde oturan tertip heyetinden en az 
üç kişi tarafından imzalı bir beyanname verilir. 
Beyannameyi imzalıyanlardan birisinin o yerde 
ikametgâh sahibi olması şarttır. 

Bu beyannamede : 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve 

saat; 
b) Toplantının yapılmasındaki maksat; 
c) Bu toplantıyı hazırlıyan tertip heyeti 

üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları göste
rilir. 

Bu beyanname karşılığında ilmühaber ve
rilmesi mecburidir. 

Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği 
tarafından kabul edilmez veya karşılığında il
mühaber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla 
tesbit edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde 
noter vasıtasiyle ihbar yapılır; ihbar saati, be
yanname verilme saatidir. Noter bulunmıyan 
yerlerde tutanak yeter sayılır. 

< \ Senatosu 

Karma Ko. 

lamalar; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan
ların Devlet ve Hükümet işleri hakkında ko
nuşmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin halkla yapacakları görüşmeler; düğün, 
balo, eğlence ve cenaze töreni gibi toplantılar; 
pazar ve panayır yerlerinde ticari ve ekonomik 
maksatlarla yapılan toplantılar; resmî teşek
küller tarafından yapılan toplantılar ile millî 
bayram şenlikleri; ilmî konferanslar ve spor 
faaliyetleri için yapılan toplantılar bu kanun 
hükümlerine tabi değildir. 

Saklı hükümler 

MADDE 6. — Millet Meclisinin 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 2 

Toplantı ve usul şartları 

Beyanname verilmeni 

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

Bu beyannameyi imza edenlerden en az üç 
kişinin toplantının yapılacağı yerde ikametgâhı 
bulunması şarttır. 

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

üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları göste
rilir. 

Bu beyanname karşılığında ilmühaber ve
rilmesi mecburidir. 

Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği 
tarafından kabul edilmez veya karşılığında il
mühaber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla 
tesbit edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde 
noter vasıtasiyle ihbar yapılır; ihbar saati, be
yanname verilme saatidir. Noter bulunmıyan 
yerlerde tutanak yeter sayılır. 

( S. Sayısı : 1 ) 
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İlmühaberde veya tutanakta beyannamenin 
verildiği gün ve saat gösterilir. 

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

İdare heyeti teşkili ve görevleri 

MADDE 8. — Tertip heyeti, toplantıdan 
önce kendi arasından veya dışardan en az üç 
kişilik bir idare heyeti teşkil eder ve Hükümet 
Komiserine bildirir. Bu heyet, toplantının sü
kûn ve düzenini, beyannamede yazılı maksat 
dışına çıkılmamasını sağlar; bu maksatla ge
rekli tedbirleri alır. 

idare heyeti üyelerinden en az birinin top
lantının yapıldığı yerde ikametgâh sahibi ol
ması şarttır. 

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

Hükümet Komiseri ve yetkileri 

MADDE 9, — En büyük mülkiye âmiri, top
lantıda hazır bulunmak üzere hâkim sınıfından 
sayılanlar ve adliye memurlariyle jandarma 
dâhil askerî şahıslar dışından bir memuru Hü
kümet Komiseri tâyin eder. Hükümet Komise
ri toplantı yerinde kendi seçeceği bir mahalde 
bulunur. 

Hükümet Komiseri, 8 nci maddede yazılı 
tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısiyle, hâdi
selerin toplantının devamını imkânsız kılacak 
ve genel sükûn ve düzeni bozacak saldırılı bir 
şekil alması halinde toplantıyı dağıtmaya yet
kilidir. 

Toplantının geri bırakılması 

MADDE 10. — Toplantı, toplantının yapıla
cağı saatten evvel tertip heyetinin çoğunluğu 
tarafından, beyannamenin verildiği makama 
yazı ile bildirilmek şartiyle, bir defaya mahsus 
olmak ve 48 saati geçmemek üzere geri bırakı
labilir. 

(•. Senatosu 

Karma Ko. 

İlmühaberde veya tutanakta beyannamennin 
verildiği gün ve saat gösterilir. 

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

îdare heyeti teşkili ve görevleri 

MADDE 8. — Millet Meclisinin 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet Komiseri ve yetkileri 

MADDE 9. — En büyük mülkiye âmiri, top
lantıda hazır bulunmak üzere hâkim sınıfından 
sayılanlar ve adliye memurlariyle jandarma dâ
hil askerî şahıslar dışından bir memuru Hükü
met Komiseri tâyin eder. Hükümet Komiseri 
toplantı yerinde kendi seçeceği bir mahalde 
bulunur. 

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

Toplantının geri huakılması 

MADDE 10. — Millet Meclisinin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : .1 ) 
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BÖLÜM : 3 

Yürüyüşler 

Yürüyüş usul ve şartlan 

MADDE 11. — Genel yollar üzerinde yapı
lacak yürüyüşler 4, 7 ve 10 ncu maddeler hü
kümlerine tâbidir. Yürüyüşe ait beyannameler
de ayrıca, yürüyüşe geçmek için seçilecek top
lanma yeri ile takip olunacak yol ve dağılma 
yeri gösterilmek şarttır. 

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

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

BÖLÜM : 4 

Yasaklar 

Yasak yerler 

MADDE 12. — Genel yollar ile parklarda, 
mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesis
lerde ve bunların eklentilerinde toplantı yapı
lamaz. 

Genel meydanlardaki toplantılarda, gar, is
kele ve Lava meydanlarında yapılacak karşıla
ma ve uğurlamalarda; halkın ve nakil vasıta
larının gelip geçmesine elverişli ve önceden 
tesbit edilen bir kısmın açık bulundurulması 
mecburidir. 

4 ncu maddedeki yerlerin kararlaştırılmasın
da gidiş - gelişi, güvenliği bozmıyacak ve pa
zarların kurulmasına engel olmıyacak surette 
toplantıların genel olarak yapıldığı, varsa 
elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir. 

Kanunsuz toplantı ve yürüyüşler 

MADDE 13. — a) 7 nci madde hükümleri
ne uygun şekilde beyanname vermeksizin veya 
toplantının geri bırakıldığı gün 10 ncu madde
ye göre merciine bildirilmeksizin veyahut top
lantı veya yürüyüş için tesbit edilen gün ve 
saat beklenmeksizin; 

Karma Ko. 

BÖLÜM : 3 

Yürüyüşler 

Yürüyüş usul ve şartları 

MADDE 11. — Millet Meclisinin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

11 nci 

BÖLÜM : 4 

Yasaklar 

Ya$ak yerler 

MADDE 12. — Millet Meclisinin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

12 nci 

Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşler 

MADDE 13. — a) 7 nci madde hükümleri
ne uygun şekilde beyanname vermeksizin veya 
toplantının geri bırakıldığı gün 10 ncu madde
ye göre merciine bildirilmeksizin veyahut top
lantı veya yürüyüş için tesbit edilen gün ve 
saat beklenmeksizin; 

(\ Seiuıtosıı ( S. Sayısı : 1 ) 
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b) Ateşli silâhlar veya patlayıcı maddeler 
veya her türlü kesici, delici veya taş, sopa, de
mir ve lâstik çubuklar gibi bereleyici araçlar, 
veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya 
diğer her türlü zehirler veya boğucu, kör edici 
gazları hâmil olarak; 

c) 3 ncü madde hükümleri gözetilmeksizin; 
ç) 4 ncü ve 7 nci maddeler gereğince belir

tilen yerler dışında; 
d) 11 nci maddedeki usul ve şartlara ve 

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

gürültü ile veya kamunun huzur ve istirahati-
ni ihlâl edecek şekilde toplanmak ve yürümek 
suretiyle; 

f) Kanunların suç saydığı maksatlar için; 
Yapılan toplantılar veya yürüyüşler kanun

suz sayılır. 

Dağıtma 

MADDE 14. — 13 ncü maddede yazılı hal
lerden her hangi birinde mahallin en büyük 
mülkiye âmiri veya görevlendireceği en büyük 
zabıta âmiri veya zabıta âmirlerinden biri top
lantı veya yürüyüş yerine gelir. Gelişini mü
nasip şekilde bildirir. Kalabalığa, kanuna uya
rak dağılmalarını ve dağılmazlarsa zor kulla
nılacağını topluluğun duyabileceği vasıtalarla 
ihtar eder. Kalabalık dağılmazsa zor kullanıla
rak dağıtılır. 

Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî tecavüz ve 
mukavemet vukubulduğu takdirde ve zabıta 
kuvvetlerinin muhafazası ile memur oldukları 
yerlere fiilen tecavüz halinde ihtar emrine ha
cet yoktur. 

Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe 13 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç
larla katılanlar bulunduğu takdirde, bunlar 
zabıtaca ve lüzumu halinde idare heyetinin 
de yardımiyle uzaklaştırılarak toplantı veya 
yürüyüşe devam olunur. 

Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe 13 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç
larla iştirak edenlerin sayıları ve davranışları, 
toplantı veya yürüyüşün kanunsuz addedilerek 
dağıtılmasını icabettirecek derecede ise birinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

O. Senatosu 
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b) Ateşli silâhlar veya patlayıcı maddeler 
veya her türlü kesici, delici veya taş, sopa, de
mir ve lâstik çubuklar gibi bereleyici araçlar, 
veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya 
diğer her türlü zehirler veya boğucu, kör edici 
gazlan hâmil olarak; 

c) 3 ncü madde hükümleri gözetilmeksizin; 
ç) 4 ncü ve 7 nci maddeler gereğince be

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

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

gürültü ile veya kamunun huzur ve istirahatini 
ihlâl edecek şekilde toplanmak ve yürümek su
retiyle; 

f) Kanunların suç saydığı maksatlar için; 
Yapılan toplantılar veya yürüyüşler kanu

na aykırı sayılır. 

I Dağttma 

MADDE 14. — 13 ncü maddede yazılı hal
lerden herhangi birinde mahallin en büyük 

I mülkiye âmiri veya görevlendireceği en büyük 
I zabıta âmiri veya zabıta âmirlerinden biri top

lantı veya yürüyüş yerine gelir. Gelişini müna
sip şekilde bildirir. Kalabalığa, kanuna uyarak 
dağılmalarını ve dağılmazlarsa zor kullanılaca-

I ğını topluluğun duyabileceği vasıtalarla ihtar 
j eder. Kalabalık dağılmazsa zor kullanılarak dağı

tılır. 
[ Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî tecavüz ve mu-
[ kavemet vuku bulduğu takdirde ve zabıta kuv-
| vetlerinin muhafazası ile memur oldukları yerle-
| re fiilen tecavüz halinde ihtar emrine hacet yok-

II tur. 
Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe 13 ncü 

maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç-
• larla katılanlar bulunduğu takdirde, bunlar zabı-
| taca ve lüzumu halinde idare heyetinin de yardı-
I miyle uzaklaştırılarak toplantı veya yürüyüşe 
I devam olunur. 
I Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe 13 ncü 
I maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araçlar-
I la iştirak edenlerin sayıları ve davranışları, top-
I lantı veya Yürüyüş Kanununa aykırı addedile-
I rek dağıtılmasını icabettirecek derecede ise bi-
j rinci fıkra hükmü uygulanır. 

( S. Sayısı : 1 ) 
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Bu takdirde toplantı veya yürüyüşe silâhla 
katılanlardan teşhis edilmiş olanlarının sarih 
hüviyetini, zabıta; idare heyetinin yardımiyle 
tesbit eder. 

Suçluların yakalanması 

MADDE 15. — Topluluk içinde suçluları ya
kalamak için 14 ncü maddede yazılı emir ve 
ihtarın yapılmasına lüzum yoktur. 

Propaganda vasıtaları 

MADDE 16. — Toplantı ve yürüyüşlere mü-
taallik propaganda maksadiyle kullanılan basılı 
veya çoğaltılmış veya el ile yazılı davetiye, lev
ha ve ilânlarda tertip heyetini teşkil edenler
den en az birinin ad ve soyadları ile imzasının 
bulunması şarttır. Bu propaganda vasıtaların
da halkı suç işlemeye teşvik, tahrik eden yazı 
veya resim bulunması yasaktır. 

Tahrik yasağı 

MADDE 17. — Halka karşı doğrudan doğ
ruya veya ses yükselten veya nakleden her han
gi bir alet veya vasıta ile söz söyliyerek veya 
seslenerek yahut basılmış veya çoğaltılmış veya 
el ile yazılmış veya çizilmiş kâğıtları duvarlara 
ve sair yerlere yapıştırarak veya dağıtarak 
veya benzeri vasıta ve yollarla halkı kanunsuz 
toplantı veya yürüyüşe teşvik ve tahrik etmek 
yasaktır. 

BÖLÜM : 5 

Cczıa Mi kümleri 

Yasaklara aykırı hareket 

MADDE 18. — Kanunsuz toplantı veya ka
nunsuz yürüyüşleri tertip veya idare edenlerle 
bunların hareketlerine bilerek iştirak edenler, 
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, altı aydan bir yıla 

C Senatosu 
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Bu takdirde toplantı veya yürüyüşe silâhla 
katılanlardan teşhis edilmiş olanlarının sarih hü
viyetini, zabıta; idare heyetinin yardımiyle tes
bit eder. 

Suçluların yakalanması 

MADDE 15. — Millet Meclisinin 15 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Propaganda vasıtaları 

MADDE 16. — Toplantı ve yürüyüşlere mü-
taallik propaganda maksadiyle kullanılan basılı 
veya çoğaltılmış veya el ile yazılı davetiye, lev
ha ve ilânlarda tertip heyetini teşkil edenlerden 
en az birinin ad ve soyadı ile imzasının bulun
ması şarttır. Bu propaganda vasıtalarında halkı 
suç işlemeye teşvik ve tahrik eden yazı veya re
sim bulunması yasaktır. 

Tahrik yasağı 

MADDE 17. — Halka karşı doğrudan doğ
ruya veya ses yükselten veya nakleden her han
gi bir alet veya vasıta ile söz söyliyerek veya 
seslenerek yahut basılmış veya çoğaltılmış veya 
el ile yazılmış veya çizilmiş kâğıtları duvarlara 
ve sair yerlere yapıştırarak veya dağıtarak ve
ya benzeri vasıta ve yollarda halkı kanuna aykı
rı toplantı veya yürüyüşe teşvik ve tahrik et
mek yasaktır. 

BÖLÜM : 5 

Oezfi hükümle ti 

Yasaklara aykırı hareket 

MADDE 18. — Kanuna aykırı toplantı veya 
kanunsuz yürüyüşleri tertip veya idare edenler
le bunların hareketlerine bilerek iştirak edenler, 
fiil daha ağır bir cezayi gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, altı aydan bir yıla 

( S. Sayısı : 1 ) 
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kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Toplantı ve yürüyüşe mâni olanlar 

MADDE 19. — Toplantı veya yürüyüş ya
pılmasına mâni olan veya devamına imkân ver-
miyecek tertipler ile bu toplantı veya yürüyü
şü ihlâl eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdir
de, üç aydan altı aya kadar hapis ve ikiyüz 
elli liradan bin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Huzur ve sükûnu bozanlar 

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

Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç 
işlemeye teşvik 

MADDE 21. — Tertip heyetini teşkil eden
lerden en az birinin ad ve soyadları ile im
zasını taşımıyan 16 ncı maddede yazılı propa
ganda vasıtalarını hazırlıyanlar, yazanlar, bas
tıranlar, basanlar, propaganda maksadiyle kul
lananlar, bir aya kadar hapis ikiyüz elli lira
dan bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı bir suç 
işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı 
veya resim bulunursa veya bu maksatla başka 
araçlar kullanılmış olursa fiil daha ağır bir 
cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde, failleri altı aydan bir yıla kadar ha
pis ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Teşvik veya tahrik neticesi olarak, isteni
len suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs 
edilirse, fiil daha ağır cezayı gerektiren ayrı 
bir suç teşkil etmediği takdirde, müşevvik ve-

Kanma Ko. 

kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Toplantı ve yürüyüşe mâni olanlar 

MADDE 19. — Millet Meclisinin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Huzur ve sükûnu bozanlar 

MADDE 20. — Millet Meclisinin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç 
işlemeye teşvik 

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

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

Teşvik veya tahrik neticesi olarak, istenilen 
suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilir
se, fiil daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, müşevvik veya muhar
rikler bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin li~ 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 1 ) 
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ya muharrikler bir yıldan iki yıla kadar hapis 
ve bin liradan dörtbin liraya kadar ağır para 
cezası ile cazalandırılır. 

Hükümet emrine karsı gelenler 

MADDE 22. — Kanunsuz toplantı veya yü
rüyüşlere silâhsız iştirak edenler, emir ve ih
tardan sonra çekilip gitmezler ve Hükümet 
kuvvetleri tarafından zorla dağıtılırlarsa, altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan 
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılır. 

Dağıtma sırasında cebir ve şiddet veya teh
dit veya taarruz veya mukavemette bulunan
lar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı 
bir suç teşkil etmediği takdirde, bir yıldan 
üç yıla kadar hapisle cezalandırılır. 

13 ncü maddede yazılı hallerden biri ta
hakkuk etmeden veya' 14 ncü madde hükmü 
yerine getirilmeden, salâhiyet hududu tecavüz 
edilerek, toplantı veya yürüyüşlerin dağıtıl
ması halinde, yukardaki fıkralarda yazılı fiil 
leri işliyenlere verilecek cezalar dörtte bire 
kadar indirilebileceği gibi, icabına göre ceza 
büsbütün de kaldırılabilir. 

Toplantı veya yürüyüşe silâhlı gelenler 

MADDE 23. — a) Toplantı veya yürüyüş
lere, 13 ncü maddenin (b) fıkrasında sayılan 
silâh veya araçları (bunlardan ruhsata tabi 
olanlar ruhsatlı olarak taşmsa dahi) hâmil 
olarak iştirak edenler, altı aydan iki yıla ka
dar hapis cezası ile cazalandırılır. 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlardan, 14 ncü 
maddedeki emir ve ihtarı mütaakıp çekilip 
gitmiyenlerin dağılmaları için zor kullanıldığı 
takdirde, bunlar bir yıldan beş yıla kadar ha
pis cezası ile cazalandırılır. 

c) Dağıtılma sırasında 13 ncü maddenin 
(b) fıkrasında yazılı silâh veya araçlarla mu
kavemet edenler, üç yıldan beş yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

Tahrikçiler ve suç ortakları 

MADDE 24. — 17 nci maddedeki yasağa 
aykırı hareket edenler, toplantı veya yürüyüş 
vukubulmamış veya vukubulmuş da ilk emir 
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radan dört bin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Hükümet emrine karşı gelenler 

MADDE 22. — Kanuna aykırı toplantı veya 
yürüyüşlere silâhsız iştirak edenler, emir ve ih
tardan sonra çekilip gitmezler, ve Hükümet kuv
vetleri tarafından zorla dağıtılırlarsa, altı aydan 
bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan bin lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Dağıtma sırasında cebir ve şiddet veya teh
dit veya taarruz veya mukavemette bulunan
lar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde, bir yıldan üç yıla 
kadar hapisle cezalandırılır. 

13 ncü maddede yazılı hallerden biri ta
hakkuk etmeden veya 14 ncü madde hükmü 
yerine getirilmeden, salâhiyet hududu tecavüz 
edilerek, toplantı veya yürüyüşlerin dağıtılma
sı halinde, yukardaki fıkralarda yazılı fiilleri iş
liyenlere verilecek cezalar dörtte bire kadar in
dirilebileceği gibi, icabına göre ceza büsbütün 
de kaldırılabilir. 

Toplantı veya yürüyüşe silâhlı gelenler 

MADDE 23. — a) Toplantı veya yürüyüş
lere, 13 ncü maddenin (b) bendinde sayılan si
lâh veya araçları (bunlardan ruhsata tabi olan
lar ruhsatlı olarak taşmsa dahi) hâmil olarak 
iştirak edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

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

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

Tahrikçiler ve suç ortakları 

MADDE 24. — Millet Meclisinin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 1 ) 
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ve ihtar üzerine dağılmış ise, fiil daha ağır 
bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etme
diği takdirde, altı aydan iki yıla; toplantı 
veya yürüyüş zorla dağıtılmış ise, bir yıldan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

BÖTiÜAl : (i 

Usul ihükümleri 

Huçüsiü uygulama, 

MADDE 25. — Bu kanun hükümlerine mu
halefet, Meşhut suçların muhakeme usulüne 
dair olan Kanunun 1 nci maddesinin (A) ben
dinde yazılı mahal dışında vukubulsa dahi, 
failleri hakkında 3005 sayılı Kanuna göre 
soruşturma ve takibat icra olunur. 

Cumhuriyet savcıları 3005 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı müd
detle bağlı kalmaksızın bütün delilleri toplıya-
rak kamu dâvası ikame ederler. 

BÖLÜM : 7 

Son maddeler 

Yürürlükten kaldırılan kamın ve bir kanım 
maddesi 

MADDE 26. — 27 . 6 .1956 tarihli ve 6761 
sayılı Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri hak
kındaki Kanun ile 24.7.1953 tarihli ve 6187 
sayılı Vicdan ve toplanma hürriyetinin korun
ması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun 4 ncü mad
desine göre yapılacak tesbit ve ilân bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 
içinde yapılır. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 27. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme görevi 

MADDE 28. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Karma ICo. 

I İ Ö I ' J Ü M : (i 

Usul hükümleri 

Suçüstü uygulama 

MADDE 25. — Millet Meclisinin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

l>öTüm : 'ı 

Son maddeler 

Yürürlükten kaldırılan kanan ve bir kanun 
maddesi 

MADDE 26. — Millet Meclisinin 26 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisinin geçici 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük tariki 

MADDE 27. — Millet Meclisinin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme görevi 

MADDE 28. — Millet Meclisinin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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CUMHURİYET SENATOSU [BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında kanun 
teklifinin reddine dair olup, Millet Meclisi Genel Kurulunun 10 . 9 . 1962 tarihli 114 noü Bir
leşiminde kabul edilen Bütçe Komisyonu raporu ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Sirmen 

Not : Bu teklif 25 .12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve teklifin 
reddine dair Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurıdun 25 . 6 . 1962, 7.9. 1962 ve 10 . 9 . 1962 
tarihli 106, 113 ve 114 ncü birleşimlerinde kabul edilmiştir. 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 10 . 10 . 1962 

Esas No. : 2/26 
Karar No. : 6 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
"bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilesinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi: 

Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporunda serd edilen hususlar, komis-
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yonumuzca da yerinde görülerek Millet Meclisi Komisyonunun değiştirerek kabul etmiş olduğu 
metni aynen ve ittifakla kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

•Cumhuriyet Senatosu 
osyal İşler Komisyonu bu rapor [Bask, 

Bitlis 
C. Gel) ol oğlu 

Tabiî Üye Bolu 
S. Küçük R. ArıJcan 

Mardin 
A. Saraçoğlu 

mı 
I)U rapor" Söze 

Yozgat 
İV. Çetintaş 

Çorum 
Z. Arsan 

iisü 

îmzada bulunamadı. 

Bu rapor* Kâtibi 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

İzmir 
N. Özer demli 

Gaziantep 
N. Özgül 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SUPHİ BAYKAM VE 69 AR

KADAŞININ TEKLİFİ 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve araştır
ma hastanelerinde çalışan asis
tanlara tazminat verilmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı 
öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışan asistanlara her 
ay maaşlarından ayrı olarak 
200 lira tazminat ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer., 

MADDE 3. — 
Sağlık ve Sosyal 
kanı yürütür. 

Bu kanunu 
Yardım Ba-

MİLLET MECLİSİ SAĞLIK 
VE SOSYAL YARDIM KO
MİSYONUNUN DEĞIŞTİRÎŞl 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve araştır
ma hastanelerinde çalışan asis
tan ve Başasistanlara tazminat 

verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Teklifin birin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı 
öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışan Başasistanlar, 
muayenehane açmadıkları tak
dirde, aynı kanundan istifade 
ederler. 

MADDE 3. — İkinci madde 
üçüncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Üçüncü mad
de dördüncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

CUMHURIYET SENATOSU 
S O S Y A L İ Ş L E R K O M I S Y O 
N U N U N KAABUL ETTİĞİ 

METİN 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve arattır
ma hastanelerinde çalışan asis
tan ve Başasistanlara tazminat 

verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 120 ye ek ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bütçe Komisyonu raporu 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Teklif, üniversiteye mensup asistanlara verilmekte olan 200 lira tazminatın diğer hastanelerde 
çalışan asistanlara da verilmesini derpiş etmektedir. 

Üniversitelerimiz için lüzumlu doçent ve profesörleri yetiştiren üniversite asistanlığı akademik 
kariyerin başlangıcıdır. Daha ziyade ilim yapmak ve öğrenmek amacı güdülür. 

Serbest hayatta maddi faydalar sağlamıyan ekseri ilim dalları için lüzumlu asistanlığa rağbet 
edilmemesi karşısında, asistanlığı cazip bir hale getirmek ve rağbetini artırmak gayesiyle tazminat 
verilmesi yoluna gidilmiştir. 

Teklifte mevzuubahsolan asistanlık ise, mütehassıs olarak daha müsait şartlarla çalışmak, icabın
da serbest hayatta daha fazla muvaffak olmak gayesiyle, doktorlar arasında fazla rağbet edilen bir 
müessesedir. 

Hattâ fahrî olarak asistanlık yapanların da mevcudolduğu göz önünde tutulursa bu nevi asis
tanlığa rağbet edilmenin sebepleri daha vazıh bir şekilde anlaşılmış olur. 

Bu sebeple her iki asistanlığı aynı mahiyette telâkki etmeye imkân yoktur. 
Şimdiye kadar hiç şikâyet edilmeden hattâ ücretsiz olarak da devam eden bu hizmetin bütçeye 

yeniden bir yük tahmil ettirilerek yürütülmesinin hakli ve ciddî bir mucip sebebi görülmemiştir. 
Bütçe imkânları da göz önünde tutularak komisyonumuzca teklifin reddine karar verilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/26 17 . 10 . 1962 
Karar No. 47 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükü
met temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlarla 
fakülte ve tıp akademisinde çalışan asistanlar farklı durumdadırlar. 

Şöyle ki, fakülte ve tıp akademisi asistanları sıkı bir imtihana tabi olup lâboratuvar ve semi
ner mesaileri daha devamlı olduğu gibi öğretim üyeleri gibi öğretmen yetiştirmekle vazifelidirler. 
Profesör ve doçentlerin her an emrinde oldukları gibi ayrıca doçentlik imtihanına hazırlanmak gi
bi bir ikinci külfete de mâruzdurlar. 

Akademik kariyeri teşvik için fakülte ve tıp akademisi asistanlarına verilen tazminat teşmil 

C. Senatosu (S. Sayısı: 120 ye ek ) 
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edildiği takdirde teşvik gayesi ortadan kalkmış ve müsavi duruma gelmiş olurlar ki, kariyye aka
demiye rağbet ortadan kalkar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan dok
torlara tazminat verilmezken onlardan ilmî ve pratik bilgi almak gayret ve mecburiyetinde olan
lara tazminat vermek hakkaniyete uymaz. 

Bu sebeple komisyonumuz Millet Meclisi ret kararma uyarak teklifi kabule şayan görmemiş
tir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Konya 

M. Kılıç 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

H. 

Başkanvekili 
Sakarya 

K. Yurdakul 

Hakkâri 
Muhalifim 

A. Türkoğlu 
T. Üye 
Tunçkanat 

Sözcü 
Ankara 

N. Ağırnash 

Konya 
M. Dinekli 

Van 
F. I§ık 

Kâtip 
Bitlis 

Mulıalifim 
G. Geholoğlu 

Siirt 
L. Aykut 

Sosyal işler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Sosyal İsler Komisyonu 9 . 11 . 1962 
Esas No. 2/26 
Karar No. 7 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Genel Kurulun 24 .10 .1962 tarihli 95 nci Birleşiminde komisyonumuzca bir metin hazırlamak 
üzere geri alınan istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifi müzakere edilerek yeniden bir metin hazırlanmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Cumlmriyet Senatosu 

Sosyal îşler Komisyonu 
Başkanı 
Elâzığ 

C. Ertuğ 

Bu rapor Sözcüsü 
Bitlis 

G. Geholoğlu 

Üye 
Mardin 

A. Saraçoğlu N. 

Üye Üye 
Tabiî Üye Bilecik 
E. Çelebi T. Oran 

Üye Üye 
Rize Yozgat 

Danı§oğlu N. Çetintas 

Üye 
Bolu 

R. Arıkan 
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Öğ
retim ve araştırma, hastanelerinde çalışan asistan 
ve başasistanlara tazminat verilmesi hakkında 

Kanun 

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

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışan başasistanlar, muayenehane aç
madıkları takdirde, aynı kanundan istifade 
ederler. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

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

i^-m-tt 
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Toplantı: ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/126, C. Senatosu 1/109) 

T. (j. 
ttasbakankh y . H . jv96',V 

Kanunlar ve Kovarlar 
T et kik Dairesi 

Sat/1 : 71/175!) - 17H i 

MİUilOT MK(.UJİ,Sİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 29 . 5 , 1962 tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. İnönü 

Memleketimizin âcil mühendis ihtiyacını karşılamak maksadiyle 6374 sayılı Kanunla Üniversite
miz bünyesinde 1954 yılında kurulmuş olan Teknik Okulumuzun halen içinde Öğretim yapmakta 
olduğu Maçka'daki okul binası, sayısı inşaat, mimarlık, makina, elektrik, kimya ve maden olmak 
üzere 6 şubeyi ve (i 440) a baliğ olan öğrencileri istiap etmediği, içlerinde deney ve tatbikat ya
pılan lâboratuvar ve ateiyelerin ihtiyaca tekabül etmemesi dolayısiyle mevcut dershanelerle lâbo-
ratuvar, ateiyelerin ve Üniversitemizin diğer Uboratuvarlarmm tevsilerine, bu itibarla da okul 
binası ile Maden Fakültesi binalarının arkalarında Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait halen bostan 
olarak kullanılmakta bulunan bir kışlın sahanı.ı satmalmmasına zaruret hâsıl olmuş ve işbu arsa 
dan 703 ada, 2 parsel sayısında kayıtlı 38 660 metre kareden mezkûr idarenin sahibolduğu 5/6 his
senin 6 610 000 lira ve 703 ada, 21 parsel sayısında kayıtlı 9 329 metre karelik sahanın tamamının 
1 865 800 lira olmak üzere ceman 8 475 800 lira bedel mukabilinde âzami beş yılda, % 5 faizle sa 
tmalınması hususunda Vakıflarla ve (1) hissesinin de Millî Reessürans'tan 1 101 700 liraya alın
masında mutabakata varılmış 1961 malî yılı bütçemizin ilgili tertibine bu maksatla konulmuş olup 
mezkûr yılda, formalitesinin ikmal edilememesi neticesinde ödenememiş bulunan (1) milyon lira 
ile ödenecek failden tasarruf ve takriri alınacak sahanın tapu harcının tediyesinin temini maksa
diyle ihtiyaç olan (3) milyon liradan 1982 yılı bütçesinde mevcudolan (1) milyon hariç diğer (2) 
milyon liranın 1962 malî yılı bütçesinin 711 nci (Arsa Satmalımı) bölümüne eklenmesi lâzımgeldt-
ğinden bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Eklenen ödenek 1962 yılma devredilen nakdin i'azlasiyle karşılanacaktır, 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/216 
Karar No : 42 

23 10 , 1962 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

istanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasansı komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet temsilcileri ha
zır oldukları halde görüşüldü ve incelendi. 

Üniversitenin bâzı lâboratuvarlannm tevsii için Maden Fakültesi binasının arkasındaki Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne ait (703 ada, 21 parsel numaralı 9 329 metrekarelik) arsanın satmalın-
ması için gerekli masrafları karşılamak üzere 2 000 000 liralık ek ödenek verilmesini , karşılık 
olarak da mezkûr üniversite bütçesinin gelir kısmını teşkil eden (B) cetvelinin eski yıllardan 
devreden nakit bölümüne 2 000 000 lira eklenmesini derpiş eden kanun tasarısı komisyonumuzca 
da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığ-a sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

H. Müftüyü 

Adana 
H. Aksay 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Hakkâri 
A, Türkoğlu 

Konya 
M. Kılıç 

tmzada bulunamadı 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa 

Başkan V. 
Bitlis 

C. Geboloğlu 

Artvin 
S. 0. Avot 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Konya 
M. Obuz 

Maraş 
.4. Karaküçük 

Van 
F. İşık 

Sözcü 
Ordu 

A. H Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

tmzada bulunamadı 

Hatay 
$. İnal 

Konya 
R. özai 

tmzada bulunamadı 

Muğla 
T. Şahin 

İmzada bulunamadı 

Yozgat 
/. H. Akdoğan 

Gümüşane 
Bâzı masraf tertiplerine muhalifim 

8. Savacı 

Kâtip 
Kastamonu 
S. Keskin 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

tmzada bulunamadı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Konya 
I. Baran 

tmzada bulunamadı 

Konya 
C. Yılmaz 

Siirt 
L Aykut 

Yozgat 
C. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

istanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapüması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — îstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 711 nci (Arsa Satmalımı) bölümüne 
2 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2, — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1982 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 5 nci (Eski yıllardan devredilen nakit) 
bölümüne 2 000 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Eakanları yürütür. 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
.V. Ökten 

Adalet Bakanı 
»S'. Kurutluoğlu 

[çişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakam 
S. înan 

29 . 5 .1962 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
/ / . O, Bekata 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAK
MA BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ! METİN 

İstanbul Teknik Üniv&rsitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde, değişiklik yapılması 

hakkında kandın tasarısı 

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

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

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sa. ve So. Y. Balkanı 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı 

K. Evliyaoğlu 

Ticaret Bakanı 
/ . Gürsan 

Güm. ve Tekel B a t a n w 
Sa. veSo. Y. Bakan• V. 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikhaş 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

t>m<i 
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Donem i 
Toplantı: ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1 299? C. Senatosu 1/113) 

/' r 
Başbakanlık 2(1 , 9 h)6;i 

Kınac-ıiar v< Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saıjı : ; 1' W9X - H<)!>:'> 

M İ Lh VYY .UKObİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
21 . 9 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi İ962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile ilişiği ekli olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. hı'ânv 

Ankara Üniversitesi 1982 yılı Bütçesinin 751 nci yeni yapı ve esaslı onarımlar bölümünün 90 
ncı İlahiyat Fakültesi maddesine konulmuş bulunan 500 000 liralık ödenek ile, evvelce Vakıflar İda
resiyle yapılan anlaşmaya müsteniden, bağış yolu veya az bir bedel mukabilinde ilahiyat Fakültesi
ne vereceği arsa üzerine fakülte binası yaptırılacaktı. 

Sonradan sözü geqea Vakıflar İdaresi, mezkûr arsayı satış suretiyle verebileceğini ve muhammen 
bedel olarak da 1 200 000 liranın takdir edildiğini bildirmesi üzerine bu işten sarfınazar edildiğin
den mezkûr üniversite bütçesine mevzu 500 000 liralık ödenek kullanılmaz hale gelmiş bulunmak
tadır. 

Bu sebeple evvelemirde bir arsanın temini zarureti hâsıl olmuş ve İlahiyat Fakültesince yapılan 
araştırmada, Ankara, Belediyesine aidohıp Dışkapıda Üniversite civarında ve Fakülte binası yapıl
masına elverişli 4 480 m2 lik bir arsa bulunmuş ve akdolunan protokol gereğince de 448 000 lira be
del üzerinden anlaşmaya varılmıştır. 

Bu itibarla, Ankara Üniversitesi 1962 yılı bütçesinin 751/90 ncı tertibine konulmuş bulunan 
500 C00 liradan 450 000 lirasının 711 nci arsa ve bina istimlâkleri ve satmalma bölümüne aktarıl
masına zaruret görüldüğünden kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/299 
Karar No. : 39 

23 . 10 . 196Ü 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı ve An
kara Üniversitesi temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasan, İlahiyat Fakültesi için yapılması kararlaştırılan binanın arsasının satmalmması ve lü
zumlu proje ve plânlarının yaptınlması için 751 uci bölümden 450 000 lira düşülerek 711 nci arazi 
ve bina istimlâkleri ve satmalmması bölümüne aktarılmasını derpiş etmektedir. 

Bu fakülte için bir binanın lüzumuna kaani olan komisyonumuz bütçeye bu maksatla ödenek 
konulmasını kabul etmişti. 

Ancak, arsa meselesi birinci plânda olduğu cihetle bu aktarmayı uygnn bulan komisyonumuz 
tasan ve ekli cetveli Hükümet teklifi veçhile aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine ara edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

H. Müftüyü 

Adana 
II. Aksay 

Balıkesir 
F. tslimyeli 

Hakkâri 
A. Türkoğlu 

Konya 
M. Kıbc 

İmzada 'bulunamadı 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
,4. Yaşa 

Başkanvekili 
Bitlis 

C. Geböloğlu 

Artvin 
S. 0. Ava 

Diyarbakır 
. j . Erdoğan 

Hatay 
A. S. Hocaoğh 

Konya 
M. Oluz 

Manas 
A. Karakücük 

Van 
F. Işık 

Sözcü 
Ordu 

A H Onai 

Aydın 
t. Sezgin 

Diyarbakır 
R. Is'kendenoğlu 

î mzada -bulu nam ad ı 

Hatay 
( $. İnal 

Konya 
R. Özal 

İmzada bulunamadı 

Muğla 
T. ıŞalıin 

İmzada bulunamadı 

Yozgat. 
/. II. Akdoğan 

Gümüşane 
Razı masraf (tertiplerine mufhaJifiım. 

S. Savacı 

Kâltip 
Kastamonu 
S. Keskin 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
S. înan 

Konya 
t. Baran 

İmzada bulunamadı 

Konya 
C. Yılmaz 

Siirt 
L. Aykut 

Yozfgat 
C. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 450 000 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

21. . 9 . 1962 
Devlet Bakanı ve 

Başb. Yardımcısı V. 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R, Aybar 
Adalet Bakam 
A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı 
5. Kurutluoğlu 

Maliye Bakam Y. 
O. öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

8a. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakam 
M. îzmev 

Çalışma Bakanı 
B. Eccvit 

Ba. - Ya. ve Turz. Ba. V. 
M. Ete 

Başbakan 
/. İnönü 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O, Bekata 
Devlet Bakan' 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğhı 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakam 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. Öçten 
Sanayi Bakam 

F. Çelikbaş 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAR 
MA BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Km^nuna 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 
t; 

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

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

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

CETVEL 

Tasarıya ilişik cetvel aynen kabul edilmiş
tir. 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

r, Senatosu < S. Sayısı : 136 ) 
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ffükümt-t teklifine bağlı 

C E T V E L 

M. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

711 Arazi ve bina ist imlâkleri ve satmalının ası 450 00(1 
75.1 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 

90 İlahiyat Fakültesi 450 IKK) 

C. Senatosu ı S. Savısı ; 1H(> 



Dönem : 1 s I f\*j 
Toplantı: ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 0 1 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/289, C. Senatosu 1/112) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 9 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1842/2940 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye B'Ayük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10 . 9 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
î. înönü 

GEREKÇE 

Madde 1. — 505 nci (Hükme bağlı borçlar) bölümüne konulmuş bulunan 140 000 lira ödenek, 
malî yılın ilk 5 ayı içinde tamamen sarf edilmiş oulunmaktadır. 

Halen bu tertipte ödenmesi gerekli olan borç miktarı 35 000 liraya baliğ ilmuştur. Bu meblâ
ğın ve yıl sonuna kadar tahakkuku melhuz bulunan hükümlü borçların ödenmesini sağlamak üze
re, 711 nci (İstimlâk ve satınalmalar) bölümünden tasarrufu mümkün olan 100 000 liranın akta
rılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Madde 2. — Yeni kurulan döner sermayeli ağır ekipman personeli eğitim merkezinin 1962 yı
lında kuruluş hazırlığı yapılacağı, dolayısiyle fiilen eğitim yapmıyacağı ve binnetice Devlet Su 
İşlerinin 1962 de işbu müessesede personel eğitmek için her hangi bir ödeneğe ihtiyacı Ölmıyacağı 
düşünülmüş ve bütçede bu maksatla bir bölüm ağılmamış ve ödenek de ayrılmamış idi. 

Halbuki bahse konu müessesesinin hazırlık safhaları süratle inkişaf etmiş ve Ekim 1902 
ayından itibaren eğitime başlıyabileceği anlaşılmış ve DSİ nin ihtiyacına uygun eğitim program
lan hazırlanmıştır. 

Bu itibarla, 1962 yılı içinde adı geçen müessesede eğitime tâbi tutulacak DSİ personelinin eği
tim ücreti olarak, ödenmesi zaruri bulunan giderleri karşılamak üzere, bütçede ödenek olmadı
ğından yeniden açılacak 725 nci bölüme 711 nci (İstimlâk ve satınalmalar) bölümünden tasarrufu 
mümkün görülen 400 000 liranın olağanüstü ödenek olarak aktarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 



Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/289 
Karar No. : 43 

23 . 10 . 1962 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı, 711 nci istimlâk ve satmalmalar bölümünden 500 000 lira düşülerek 100 000 lirasının 
505 nci hükme bağlı borçlar bölümüne, 400 000 lirasının da 725 nci bölümüne olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmasını derpiş etmektedir. 

Hükümle kesbi katiyet eden borçların ödenmesi icabettiği cihetle birinci madde uygun mü
talâa edilmiş ancak, şimdiye kadar tekevvün eden borçların bu miktarı geçtiği verilen izahattan 
anlaşılmış olduğundan bu miktar 150 000 lira olarak kabul edilmiş ve madde buna göre tadil edil
miştir. 

ikinci madde ile istenilen 400 000 liralık olağanüstü ödenek ise DSİ makina personelinin eği
tim giderlerini karşılamak üzere istenildiğinden yatırımla ilgili bir masraf olarak telâkki edildi
ğinden uygun görülmüştür. 

Komisyonumuz her ne kadar yatırımlar kısmından cari masraflara aktarmaları uygun görme
mekte ise de yapılan ihalelerde teklif edilen tenkisler neticesinde bir tasarruf olduğu anlaşıldı
ğından kabulünü mahzurlu görmemiştir. 

Diğer maddeleri aynen kabul edilen kanun tasarısı Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Adana 
H. Aksay 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Hakkâri 
A. Türkoğlu 

Konya 
M. Kılıç 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

E. Kaplan 

Siirt 
A, Yaşa 

Başkan vekil i 
Bitlis 

C. Geboloğlu 

Artvin 
8. O. Avct 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Hatay 
A. 8. Hocaoğlu 

Konya 
M. Oouz 

Maraş 
A. Karaküçük 

Van 
F. Işık 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Diyarbakır 
B. tskenderoğlu 

imzada bulunamadı 
Hatay 
§. İnal 

Konya 
E. özal 

imzada bulunamadı 
Muğla 

T. ıŞahin 
imzada bulunamadı 

Yozgat 
t. H. Akdoğan 

G-ümüşane 
Bâzı masraf tertiplerine muhalifim. 

8. Savacı 

Kâtip 
Kastamonu 
S. Keskin 

imzada bulunamadı 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
8. tnon 

Konya 
t. Baran 

imzada bulunamadı 
Konya 

C. Yılmaz 

Siirt 
L. Aykut 

Yozgat 
C. Sungur 

O. Senatosu ( S. Sayısı : .1.37 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Su iğleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarım 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 711 nci (İstimlâk ve satmalma-
lar) bölümünden 100 000 lira düşülerek (A / l ) 
işaretli cetvelin 505 nci (Hükme bağlı borçlar) 
bölümüne aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 711 nci (İstimlâk ve satmal-
malar) bölümünden 400 000 lira düşülerek 
mezkûr cetvelde (DSİ makina personelinin 
eğitim giderleri karşılığı olarak Makine Eği
tim Merkezi döner sermayesine) adiyle yeni
den açılan 725 nci bölüme olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye ve Bayındırlık bakanları yürütür. 

10.9 .1962 

Başbakan 
İsmet inönü 

Devlet Bakam VP 
•Bşfb. Yardımcıısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakam 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

.V. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcı sı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcısı 

T, Feyzioğlu 
Devlet Balkanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
Maliye Bakanı 

F. Melen 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAR-
MA BÜTÇE KOMİSYONUNUN' DEĞİŞTİRÎŞİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin 711 nci (İstimlâk ve satınalmalar) 
bölümünden 150 000 lira düşülerek (A/ l ) işaret
li cetvelin 505 nci (Hükme bağlı borçlar) bölü
müne aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı 
S. R. Eatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Grüm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakam 
R. öçten 

Bayındırlık Bakam 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakam Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbaş C. Karasapan 

İmar ve İskân Bakam 
F. K. Gökay 

mmtm 

O. Senatosu ( S. Sayısı: 137 ) 





öönem : 1 
Toplantı: ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/244, C. Senatosu 1/111) 

T. c. 
Başbakanlık 27 . 6 . 1962 

l'anunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı 71/1790 - 2111 
MtLLFîT MECIiîSÎ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 23 . 6 . 1962 tarihinde kararlaştırı
lan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
î. İnönü 

GEEEKÇE 

7258 sayılı Futbolda Müşterek Bahis Kanununun 4 ncü maddesi, Spor - Toto'dan elde edilen hâ
sılatın bütçeye gelir ve ödenek kayıt edilmesini, bununla spor saha ve tesislerinin vücuda getiril
mesini âmir bulunmaktadır. 

1962 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin 790 ncı (7258 sayılı Kanun gereğince 
vücuda getirilecek spor saha ve tesisleri) bölümüne ödenek kaydedilen meblâğla gerekli tesisler ya
pılmakta ve burada çalışan teknik personelin, mevcut formüle göre, ücret ve yevmiyeleri verilebil
mektedir. 

Ancak, yurdun birçok yerlerinde yapılmakta olan spor tesislerinin yerinde kontrolünü temin 
bakımından gönderilen teknik elemanların geçici görev yolluklarına ait giderler, Bayındırlık Ba
kanlığı, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel müdürlükleri bütçelerinde olduğu gibi bütçenin ihza
rı sırasında düşünülüp derpiş edilmemiş olduğundan halen bu tesislerde vazife görmekte bulunan 
teknik elemanların 1 . 3 . 1962 tarihinden itibaren tahakkuk eden geçici görev yollukları ödeneme
mektedir. 

Bu itibarla, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesine bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
yeni bir tertip açılmak ve 7258 sayılı Kanuna istinaden 790 ncı bölüme ödenek kaydedilen mebaliğ-
den aktarma yapılmak suretiyle teknik elemanların geçici görev yoUuklannın ödenmesi mümkün 
olacaktır. 

Kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet 3Ieclisi 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/244 
Karar No. : 40 

23 . 10 . 1962 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı ve 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün Bütçe Kanununun 790 ncı bölümüne konan ödenekle 7258 sayılı Kanun ge
reğince vücuda getirilecek spor saha ve tesisleri yapılmaktadır. 

Ancak, bu tesisler yapılırken Genel Müdürlüğün teknik personeli tarafından kontrolü icabet-
mektedir. Bütçede bu personel için geçici görev yolluğu vermek için de bir bölüm bulunmamak
tadır. 

Bu imkânı hazırlamak için sevk edilmiş bulunan tasarı komisyonumuzca yerinde görülerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde ile Maliye Bakanına tanınan yetkinin hudutsuz oluşu uygun mütalâa edilmedi
ğinden bu miktarın 30 000 liraya kadar olması kabul edilerek madde buna göre tadil edilmiştir. 

Diğer maddeleri aynen kabul edilen kanun tasarısı Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Adana 
H. Aksay 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Hakkâri 
A. Türkoğlu 

Konya 
M. Kıhg 

îmzada bulunamadı 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa 

Başkanvekili 
Bitlis 

C. Geholoğlu 

Artvin 
S. O. Avcı 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Hatay 
A. S. Jlocaoğlu 

Konya 
M. Obuz 

Maraş 
A. Karaküçük 

Van 
F. Işık 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

îmzada bulunamadı 

Hatay 
Ş. tnal 

Konya 
E. özal 

îmzada bulunamadı 

Muğla 
T. Şahin 

îmzada bulunamadı 

Yozgat 
/. II. Akdoğan 

Gümüşane 
Bazı masraf tertiplerine muhalifim. 

S. Savacı 

Kâtip 
Kastamonu 
S. Keskin 

tmzada bulunamadı 

[Balıkesir 
C. Bilgehan 

îmzada bulunamadı 

Çanakkale 
§. İnan 

Konya 
î. Baran 

İmzada bulunamadı 

Konya 
C. Yılmaz 

Siirt 
L, Aykut 

Yozgat 
C. Sungur 

C. Senatosu (S. Sayısı : 138 ) 



- 3 -
HÜKÜMETlN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılman hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin sonunda (Yatırım hizmetleri, 
geçici görev yolluğu «790 ncı bölüme Ödenek 
kaydedilen mebaliğden bu tertibe aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir.») adı ile yeni
den açılan 801 nci bölüme bir liralık olağan
üstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 4 ncü (Çeşitli varidat) bölümü
nün 5 nci (Diğer çeşitli varidat) maddesine 
1 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

23.6.1962 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Ökten 

AdJalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

$. İnan 

Derlet Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

t. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

H, İncesulu 

TÜRKİYE BÜYÜK 'MİLLET MECLİSİ KAR
MA BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖ-ÎŞTİRİŞİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin sonunda (Yatırım hizmetleri, 
geçici görev yolluğu «790 ncı bölüme ödenek 
kaydedilen mebaliğden bu tertibe 30 000 lira
ya kadar aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.») adı ile yeniden açılan 801 nci bölüme 
bir liralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

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

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güvm 

»m<i 

C. Senatosu (S. Sayışa • 138 ) 





• 
Dönem : 1 
Toplantı : i CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/245, 

C. Senatosu 1/110) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 6 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1793 - 2109 

MİLLET MECLM BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
23 . 6 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
1. înönü 

GEREKÇE 

1956 yılında 6686 sayılı kanunla faaliyete geçmiş bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü, mezkur kanunla uhdesine mevdu vazifelerden başka sivil havacılık ve bununla 
ilgili olarak NATO ve CENTO taahhüdatmm ifası ile de görevli bulunmaktadır. 

îş hacminin bu kadar genişlemesi sebebiyle servislerdeki personel takviye edilmiş ve bundan 
dolayı, halen işgal edilen bina kifayetsiz duruma gelmiştir. 

Personelin çok sıkışık vaziyette ve sıhhi nizamlara uymayan şartlar altında çalışması sebebiy
le, bu sıkışık durumu biraz hafifletmek ve personelin daha sıhhi ve verimli çalışmalarını sağla
mak için yeniden ilâve bir binanın kiralanması zaruri görülmüştür. 

Bu itibarla, 305 nci bölümün 11 nci maddesindeki 135 000 lira ödenek yeniden kiralanacak bir 
binanın kira bedeline kâfi gelmediğinden bu tertibe 785 nci bölümden tasarrufu mümkün görülen 
30 000 liranın aktarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma Bütçe Komisyonu 23 . 10 . 1962 
Esas No. : 1/245 
Karar No. : 41 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili 
Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de belirtildiği gibi, kendi vazifelerinden maada, sivil havacılık 
ve bununla ilgili olarak NATO ve CENTO taahhütlerinin ifası da üzerine verilmiş olan Genel Mü
dürlüğün artan iş hacmi muvacehesinde yeniden bir bina kiralanması zaruri görülmüştür. 

Kiralanacak olan bu binanın kira bedelini karşılamak üzere 30 000 liralık bir aktarma teklif 
edilmektedir. 

Bir zaruretin icabı olarak istenilen bu ödenek komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. 
Her ne kadar yatırımlar kısmı olan (A/2) işaretli cetvelden cari masraflar kısmı olan (A / l ) 

işaretli cetvele aktarma yapılmasını komisyonumuz prensibolarak doğru bulmamakta ise de, şim
diye kadar yapılan ihalelerdeki tenkisler neticesinde meydana gelen tasarruftan karşılandığı ci
hetle kabule şayan görülmüştür. 

Hükümet teklifi veçhile aynen kabul edilen kanun tasarısı Genel Kurulun tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Adana 
II. Aksay 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

ıHia'kkâri 
A. Türkoğlu 

Konya 
İM. Kılıç 

imzada bulunamadı 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa 

Başkanvekili 
Bitlis 

C. Geboloğlu 

Artvin 
S. 0. AVCA 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Haıfcay 
A. S. Hocaoğlu 

Konya 
M. Obuz 

Manas 
A. Karaküçük 

Van 
F. Işık 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

•Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

İmzada bulunamadı 

Hatay 
Ş. t nal 

Konya 
E. Özal 

imzada bulunamadı 

Muğla 
T. Şahin , 

imzada bulunamadı 

Ybzıgat 
1. H. Akdoğan 

Küt ip 
Kasftaırnonu 
S. Keskin 

imzada bulunamadı 

Balıkesir 
C. Bilgelıan 

imdada bulunamadı: 

Çanakkale 
S. İnan 

Konya 
I. Baran 

imzada bulunamadı 

Konya 
C. Yılmaz 

Siirt 
L. Aykut 

Yozıgat 
C. Sungur 

G.ümüşane 
Bâlzı masraf (tertiplerine muhalifim. 

S. Savacı 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 139 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 785 nci 
(Pist, hangar, meydan yolları, spor sahaları, 
kuyular, ağaçlandırma, otopark yerleri, telefon 
ve telgraf tesisatı, elektrik hatları, havagazı, 
harici su, lâğım, fosseptik ve kanalizasyon te
sisatları yapım, bakım ve idame giderleri) bö
lümünden 30 000 lira düşülerek (A/ l ) işaretli 
cetvelin 305 nci (Kira bedeli) bölümünün 11 
nci (Merkez) maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

23 . 6 .1962 

Başbakan 
İsmet İnönü 
Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

s. ı nan 

Devlet Bakanı ve 
Başib. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/ . Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. G. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I K A R 
M A BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
S. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Ticaret Bakanı 
/ . Gürsan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
§. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. Ya. ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakanı 
K. Evliyaoğlu M. Güven 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 139 ) 





ÖÖnem : 1 
Toplantı: ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin bâzı fıkralarının yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu rapora (M. Meclisi 2/168, C. Senatosu 2 /34) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 281) 

23 . 10 , Î96$ 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinnin 22 . 10 . 1962 tarihli 134 ncü Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilen, Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin bâzı fıkralarının yürürlükten kaldı* 
rılmasına dair, kanun teklifi dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet MedM Başkanı 

Fwd Sirmen 

Not : Bu teklif 28 . S . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku-
ruhin 32 10 1962 tarihli 134 ncü Birleşiminde öncelik VB ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Anayasa - Adalet Komisyonu) raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa- - Adalet Komisyonu 25 . 10 . 1962 
Esas No : 2/34 
Karar No : 20 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

T. Ceza Kanununun 161 nci maddesinin bâzı fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teküfinin, Millet Meclisinin 22 . 10 . 1962 tarihli ve 134 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilik 
ile görüşülerek kabul edilen metnin Millet Meclisi Başkanlığının 23 . 10 . 1962 tarihli 
ve 1532/6932 sayılı yazılan ile C. Senatosu Başkanlığına gönderilmiş olmakla komisyonu
muzca incelenmiş ve Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından ileri sürülen gerekçeler komis
yonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisince kabul edilen metin aynen kabul olunmuştur. 

Öncelik ve ivedilik ile görüşülmek üzere Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

(Bu Kanunda) (Bu Kanunda) 
Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa Ordu Sivas Çankırı 

Ş. Kayalar Z, Kumrvlu A. Çekemoğlu H. Dağh 
tmzada bulunamadı 

C. Bask. Kont C. Bask. Kont. Uşak izmir 
Â. Artus Â. Ünlü K. Coşkunoğhı ö. L. Boecah 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎGÎ 

METÎN 

Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin bâzı 
fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 161 
nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 161. — Harb esnasında âmmenin te
lâş ve heyecanını mucibolacak veya halkın ma
neviyatını kıracak veya düşman karşısında 
memleketin mukavemetini azaltacak şekilde 
asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müs
tenit havadis yayan veya naklden veya millî 
menfaatlere zarar verecek her hangi bir faali
yette bulunan kimse beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Eğer fiil: 
1. Propoganda ile veya askerlere tevcih 

olunarak işlenmişse, 
2. Suçlu tarafından bir yabancı ile anlaş

ma neticesi yapılmışsa verilecek ceza 15 sene
den eksik olmamak üzere ağır hapistir. 

Eğer fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlen
miş ise cezası müebbet ağır hapistir. 

Harb zamanında düşman karşısında mille
tin mukavemetini tehlikeye mâruz kılacak şe
kilde kambiyoların tedavül kıymetini düşür
meye veya resmî veya hususi kıymetli evrakın 
piyasası üzerinde bir tesir yapmaya matuf ha
reketlerde bulunan kimse beş seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis ve üç bin liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle ceza
landırılır. 

Eğer fül suçlu tarafından bir yabancı ileT 
anlaşma neticesi yapılmışsa ağır hapis cezası 
on seneden ve düşmanla anlaşma neticesi işlen-
misse onbeş seneden aşağı olamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini tatbi-
ka Bakanlar Kurulu memurdur. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin bâzı 
fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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