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me bırakılması "hakkındaki önergesi ile 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının ki >-
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Tasarının Millet Meclisince görüşülerek kabu
lünden sonra 

15 . 10.1962 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

(Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 
.Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

ıCumlhuriyet Savcısı ve hâkim adedine dair sözlü 
soru önergesi. Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(•6/435) 

3. — Giresun Milletvekili -Mustafâ Kemal Çi
lesiz'in, tarım müstaihsılının kredi ihtiyacının 
karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşü-
nüldüğıüne dair sözlü som önergesi, Ticaret ve 
Maliye Balcanhkl'afma gönderilmiştir. (6/43*6) 

C -i-' EmırtKû Mille^ekili Qıy&M/m-'K%td' "*:-

. . . . . n »» « • » , » , 
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ca'nın, kuraklık seibc'biyle 1962 yılında dağıtılan 
kredili buğday bedellerinin affının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlık ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
06/437) 

5. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Kes'kin'in, 

Kastamonu ili ve ilçelerinde, kuraklık sebebiyle, 
ektiği tdhumıı dahi elde edememiş olan vatandaş
lara buğday tevzi edilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sözlü soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/438) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — İzmir Mil/et vekili ,Saim Kaygan ve 

11 arkadaşının, Demiz îş Kanunu teklifi (2/314) 
(Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma 
ve Adalet komisyonlarıma) 

2. — Eskişehir Milletvekili S ey fi öztürk ile 
Cumhuriyet »Senatosu Talbiî Üyesi Selâıhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus Terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 ne; 
fıkrasına bir bent ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/315) (Millî 
Savunma Komisyonuna) 

3. — Oumfhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Azmi Erdoğan ve 4 arkadaşının, 7269 sayılı 
Umumi Hayata müessir âfetler dolayiöiyle ahına-
cak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanuni 
teklifi (2/316) (îmar ve İskân, İçişleri, ve Bütçe 
komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Afcalay ve 51 arkadaşınım, Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu kanunu teklifi (2/317) (Ta
rım, Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Muslih Oöreutaş (Van), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Kırklareli Milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Gündeme 
geçiyoruz. 

4. BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ana
yasa. gereğince Hükümetçe siyasi, partilerin faa
liyetini tanzim edecek olan tasarının getirilmesi
ne ve 

0\rta - Anadolu'nun kum erozyonu ile çölleş
mekten ve sefaletten kurtarılması tedbirlerinin 

plânlama içine alınmasına dair gündem dtst de
meci. 

ASIM EREN (Niğde) — Gündem dışı söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
ASİM "EBEN (Devamla) — Sijyasi partiter 

— 39 — 
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^kanununun tedvini lüzumuna, İbir de iç - Anado
lu'nun bâzı illerindeki kuraklığın (beş yıllık 
plân meselesiyle ilgisine ait âcdl bir ihtiyacı arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım; Anayasamızın tedvinini emrettiği 
iki kategori kanunlardan ilk altı ay içinde.. 

BAŞKAN — Sayın Eren, mümkün olduğu 
kadar kısa rica edeceğiz. # 

ASIM EREN (Devamla) — Tedvini gereken
ler tedvin edilmiştir. Büyük Millet Meclisinin 
işe başladığı, açıldığı ilk günden itibaren, iki 
sene içinde tedvini gereken kanunlar için, şim
di ancak İbir sene müddet kalmıştır. Bunların 
başında en zaruri gördüğümüz kanun, 'siyasi 
partilerin faaliyetlerini tanzim edecek olan ka
nundur. Bu kanun hakkında, malûımuâliniz. 
Anayasanın 57 nci maddesinde işaret ve kesin 
bir hüküm vardır'. Burada gösterilen esaslar 
dahilinde, siyasi partilerin her türlü faaliyet
lerinin, gerek Meclis dışında, gerek Meclis 
içinde, tanzimine ait esaslar tedvin edilecektir. 

Büyük Millet Meclisinin dışında ve dâhilin
de bu Meclisin sayın üyelerinin kendi grupla
rında ve teşkilâtları içinde veya vatanın her 
köşesinde cereyan eden faaliyetlerine, son gün
lerde bâzı siyasi parti gruplarınla veya parti 
genel merkezlerince tahditler konmak isten
diği, ezcümle bunların ihraçları, tecziyeleri yo
luna gidileceği basma intikal ederek Sayın 
Üyelerin şahsiyeffeMnıi-, • şereflerini • vev haysi
yetlerini ilgilendirecek kötü yayınlara teşebr. 
büs edildiği görülmektedir. 

Cemiyetler Kanunu, yalnız 15 nci maddesin
de siyasi partilere şöylece bir şahsi temasla geç
miş ; başka hiçbir sarahat getirmemiştir. Anaya
sada ise b i r inc iye üçüncü kısımlarda (Dernek 
İmrma haküı, siyasi partilerin demokratik re
jimindeki kesin lüzumları. Demokratik ve 
lâik Cumhuriyet ilkelerine uygun esaslara bağ
lamaları için özel kanun çıkarılacağı, T. B. M. 
Meclisinde en az on üyesi bulunmak şartiyle C. 
Şena/toşıı.yeıM. Meclisinde siyasi part i grupla
rının'(kurulup yasama çalışmasına katılacakları 
kendi çalınmaları için içtüzüklerini hazırlıyacak-
ları) 'belirtilmiş; fakat, örneğin, 92 nci madde
de (kanun teklifi hakkı) yine ye anoafe•, Millet-
yekili^ ve C;NSenatosu üyelerine ve-Bakanlar Ku
ruluna "eritmiştir , 
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Sayın yasama meclisleri üyelerinin Meclis 

içindeki ve dışındaki) (Fikir, oy ve sözlerine) 
ait ve Anayasada açık ifadesini bulan (So-
rumsuzltıık ve dokunulmazlik) kurallarına ve 
56 nci ve 57 nci maddeler hükümlerine rağ
men siyasi parti yöneticileri bugün dahi bu ku
rallara uymıyacak bâzı tutumlarda buluna
bilmektedirler. Âcil zaruret görülen ve Ana
yasanın 57 nci maddesinin »emrettiği (Siya
si partilere ait Kanun) Ihenüz Hükümetçe ele 
alınmamıştır. Sadece, Sayın Hükümetin bu 
defa Cemiyetler Kanununa ek bir madde getire
rek (İlçe kongreUerinde delege seçiminin usu
lüne dair) ilk defa vuzuhla, fakat ara (etti
ğim ana konuda teferruata mütaallik bir hük
mün Cemiyetler Kanununa sokmak istediği 
bir tadil bugün dolaplarımıza konmuş bulun
maktadır. Yani bundan gayriolarak Ana
yasamızda siyasi pıartilere yol gösterecek, »bun
ları teferruatiyle, Anayasanın 57 nci madde
sinin tesbit «ttiği gayet vazıh esasl'ar dâhilin
de faaliyete sevk edecek hiçbir tedvin edilmiş 
esas yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, insanlar gibi ce
miyetler de muhafazakârdırlar. Kâğıtlar üze
rindeki kanun hükümleri çabuk tadil edilir, 
yerlerine başka hükümÜJer geçirilir, ama, in
san ve insanların kurduğu bâzı toplumlar 
ve siyasi partiler, yalnız bizde değil, bütün 
dünya mille tilerinde, muilıafa^aikâr itiyatlarını 
kolay kolay rahilıarından silemezler. Her siyasi 
partinin, milletin yüksek menfaatleri sınırın
da durması gerektiği aşikârdır. Kaldı iki, de
min arz ettiğim gibi Anayasada kanun tek
lifi yetkisi, parti gruplarına değil, Milletve
killerine ve Cumhuriyet Senatosu üyelerine 
verilmiştir; bu konudaki Anayasa maddeleri 
gayet sarihtir. Binaenaleyh Anayasanın mev-
ı.uıt sarih hükümleri dâhilinde demokratik ve 
ıaik Cumhuriyet esaslarına uygun bir siyasi 
partiler kanununun tedvini âcil zaruret halin
dedir. Zira demokratik bir hayat içine girdi
ği iddia edilen bir toplumun bâzı zümrele
rinin siyasi • kanaatlerini temsil eden siyasi par
tiler birer muhafazakâr esM devirler temsil
cisi zdhniyeti taraftarı, daha doğrusu birer 
antidemokratik gruplar halinde görülmemeli
dirler. Bu kanundan ilk beklediğimdz budur. 

Millet toplumu içinde bu idaale aykırı bir 
hava arz eden, uf aik - tefek siyasi parti grup-
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lamım bulunuşu elbette memleketin demok- I 
ratik havasının henüz tam mânasiyle demok
ratik olmadığının birer işareti sayılmalıdır. 
Bu itibarla bendeniz Sayın Hükümetten istir
ham ediyorum. Sayın Adalet Bakanından da 
rica ediyorum; Siyasi Partiler Kanununu bir 
an evvel tedvin buyursunlar. I 

ikinci istirhamım, Orta - Anadolu'daki bâzı 
illerimiz hakkında, Orta - Anadolu'ya mensup 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve miletvekille- I 
ri tarafından hazırlanıp Hükümete yakın 
günlerde suınuilımıuş olan 'bâzı dileklerimiz 
vardır. Bu dilekler; bugün kum erozyonu 
ile çölleşmiş bulunan bu vilâyetlerin tümünün 
hayati mesel ellerini ihtiva etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin beş I 
yıllık plân devresine girdiği şu günlerde; plâ- I 
nın il'k bir yıllık teferruatiyle, ibeş yıllık tümü
nün tesbit edilmek üzere bulunduğu şu sırada, 
elbette bir plân mevzuunu teşkil eden gerek ta- I 
rım ve gere'k'se sulama gibi hayati mevzularda, 
bu sefil, peşiran olmuş 'halkı ihtiva eden ve 
Türkiye nüfusunun en az üçte birini barındıran 
vilâyetlerin türlü ihtiyaçlarının bir an evvel I 
ele alınmasını Sayın Hükümetten istirHıam edi- I 
yorum. I 

Bakanlar Kurulundan bir komitenin bu I 
hususu 'hemen tezekküre başladığını şükranla I 
duyduk. Bu şüphesiz ki, bir ilk adımdır. Ama I 
bu ilk adımın asıl plânlamanın içinde yerini I 
gördüğümüz .gün, o vilâyetlerin naçiz milletve- I 
killeri ve senatörleri olarak, seçmenlerimize, va- I 
tandaşlarımıza karşı kalbimiz müsterih olarak I 
çıkabiliriz. Aksi takdirde, bendenizin 'bu 'kür- I 
siiye getirdiğim Ibirejok feryatlara ve bu yük- I 
sek toplumun aldığı değerli kararlara rağmen. I 
eğer Hükümet plân içinde bunun yerini tesbit 
etmez ve bizi ikna eylemezse, Türkiye'de Balı I 
illerinin refahı ve Doğu'nun kalkınması yanın- I 
da, Orta - Anadolu fakirleşmeye mahkûm bir I 
vatan parçası olarak kalacaktır. Bundan hepi
mizin, yalnız biz, oranın milletvekilleri ve se I 
natörleri değil, Hükümet dâlhil herkesin sorum
lu •olacağını; hiç değilse 'bu sorumluluğun acı 
ıstırabını vicdanında duyacağını ümidediyo-
rum. Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

2. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi. \ 
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BAŞKAN — Sayın Cihat Bilgehan, zaptı sa

bık hakkında mı konuşacaksınız? 
CİHAT ©ÎLGEHAN (Balıkesir) — Evet, 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlarım, 10 . 10 . 19Ö2 tarihli otu
rumda Yüksek Hâkimler Kurulu yedek üyeli
ğine namzetliğini koymuş olan Maraş Asliye 
Ceza Hâkimi İlhan Ankan'ın, bu namzetliğinin 
vakit geçtiğinden dolayı kabul edilmemesini 
Riyaset Divanı bildirmiştir ve bunu reylerinize 
arz etmek suretiyle bir Meclis karan haline ge
tirmiş ^bulunmaktadır. Haddizatında 45 sayılı 
Kanunda müracaat için her hangi bir müddet 
tâyin edilmediği gibi, bir namzetlik müessesesi 
de mevcut değildir. Kaldı ki, mümasil 'bir hâ
disede Riyaset Divanı aynı şekilde sonradan 
müracaat etmiş ıbulunan bir hâkim arkadaşımı
zın namzetliğini kahul etmiş ve oylamaya işti
rak ettirmiştir. Bu bakımdan daha evvel 
10 . 10 . 1962 tarihli oturumda verilmiş bulu
nan karar usule ve 'kanuna aykırı bulunduğun
dan, bu kararın ref'edilmesi hususunda bende
niz bir takrir vermiş bulunuyorum. Reylerinizin 
bu istikamette kullanılması, bir hatanın tashi
hi bakımından doğru olacaktır. Lütuf 1 arınızı 
istirham ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim; Yüksek Hâkimler 
Kuruluna üye seçimi hakkında 'geçen birleşim
de yapılan muamelenin tashihi hususunda ar
kadaşımızın müşterek imzalariyle verdikleri 
önergeyi ^okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
10 . 10 . .19-62 tarihli celsede Maraş Asliye 

Hâkimi İlhan Ankan'ın, Yüksek Hâkimler. Ku
rulu yedek üyeliğine, Millet Meclisinden aday 
olmak için yaptığı müracaatı, vakti geçmiştir 
düşüncesi ile, Yüksek Meclisin tasvibinden ge
çirilmiş bulunuyor. 

Gerek Anayasa ahkâmı, ıgerekse Hâkimler 
Kurulu Kanununda müracaat için tâyin edilmiş 
bir zaman yoktur. Bu itibarla, bu yoldaki ka
rarın da ref'inin Meclisin oyuna arz edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

İçel • Balıkesir 
Celâl Kılıç Cihat Bilgehan 
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Balıkesir Adana 

Mithat Şükrü Çavdaroğluı Ali Bozdoğanoğlu 
İsparta 

Dr. Ali İhsan Balım 

BIAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımızın 
önergesini dinlediniz. Yüksek Hâkimler Kuru
luna üye seçilmek için müracaatte bulunan bu 
arkadaşın da dilekçesinin nazarı itibara alın
masını isterler. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçime geçiyoruz. 
Üyeliğe namzetliği Meclisimizce kabul edi

len arkadaşın müracaat ve niteliğini okutuyo
rum. 
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Türkiye Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 5 nei 
maddesi gereğince bu kurula Millet Meclisin
den seçilecek olan asıl üyeliğe seçilmek için 
adaylığımı koyuyorum. 

Gerekli muamelenin yapılmasına yüksek 
emir ve müsaadelerinizi arz ve istirham ederim. 

Adres : 
H. îlhan Arıkan 
Maraş Asliye Ceza Hâkimi 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Müracaatçının niteliğini de 

Adı ve soyadı 
Sicil Nio: 
Doğum (tarihi 
Memuriyeti 
Yüksek Malhkeonede hâkimlik yapmış 
onak hakkını kaşanmış mıdır? 

45 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 
dinde yazılı mâni haller var anıdır? 

Hüsamettin ilhan Arıkan 
9068 
10 Teşrinievvel 1338 
Maraş Asliye Ceza Hâkimi 

veya yap- 22 . 6.1962 tarihinde birinci sınıf hâkimliğe ay
rılmış, yüksek mahkemelerde hâkimlik yapmak 
hakkını kazanmıştır., 

2 nci ben- Halen her hangi bir suçtan takip altında değil
dir. Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliğine seçilme
sine engel inzibati cezası yoktur. 

Belgelerine, sicil kayıtlarına ve Ceza işleri Genel Müdürlüğünün işarına uygundur. 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
Efendim, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 

Kanunu gereğince Kurula üye seçimi için mü
hürlü zarflar ve kâğıtlar dağıtılmıştır. Son bir
leşimde yapılan seçimde alman reylerin netice
lerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince Kurula asıl üyelik için yeıdinci tur
da yapılan seçime 287 üye katılmış ve neticede 
aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarımda göste
rilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Siirt 

Cevdet Ayldm 

Üye 
Denizli 

Atıf Şohoğlu 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Üye 
Hatay 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

Ali Şefik Türkdoğan 
Hikmet Lûtfi Sancar 
Tahir Taşer 
Kaya Alper 
Rüşltü Baykal 
Fevzi Peşgirciioğlu 
Baihattin Karaküçük 
Ahmet Oğuz 
Zahit Çandarlı 
Boş pusla 
Muteber olmıyan pusla 

145 
121 

7 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 

BAŞKAN — Şimdi tasnif heyeti seçilecek
tir. 



M. Meclisi B : İS 
Fuat Ümit (Bolu) («Burada» sesleri) 
Zeynel Oündoğdu (Erzincan) («^Burada» 

sesleri) 
ıSelçuk Aytan (Konya) («Burada» sesleri) 
BAŞKAN — Tasnif Heyeti seçilmiştir. Eli

nizdeki mühürlü kâğıda bir asıl üye ismini ya
zacaksınız, arkadaşlar. 

Şimdi, hanıgi seçim çevresinden itibaren oy
lamaya geçileceğine dair ad çekiyorum. 

tstanibül 'milleltvekillerinden itibaren oyla
maya başlıyacağız, efendim. Zarflan kapatma
manızı rica ederiz. 

Oylamaya geçiyoruz, efendim. 
(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen acele etsinler... 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında , Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/404) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 10 .10.1962 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millelt Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Hatay Milletvekili AJbdullah Çilli, 8 gün, 
hastalığına binaen, 4 .10.1962 tarihinden iti
baren, 

Malatya Milletvekili Halit Ziya Özkan, 15 
gün mazeretine binaen, 10 .10 .1962 tarihinden 
itibaren, 

Mardin Milletvekili Vaıhap Dizdaroğlu, 1 ay, 
hastalığına binaen 3 .10.1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oy
larınıza sunacağım. 

Hatay Milletvekili AJbdullah Çilli, 8 gün, 
hastalığına binaen, 4 .10.1962 tarihinden iti
baren, 

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

Malatya Milletvekili Halit Ziya Özkan, 15 
gün mazeretine binaen, 10.10.1962 tarihinden 
itibaren, 

15.10.1962 O : İ 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kalbul edilmiştir. 
Mardin Milletvekili VaJhap Diz^aroğlu, 1 ay, 

hastalığına binaen 3.10.1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN •— Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu gereğin
ce Kurula üye seçimi yapıyorduk. Bu münase
betle oyunu kullanımıyan arkadaş var mı?.. Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın, efendim. 

4. — Burdur Milletvekili Mehmet fizbey'in, 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hakkın
daki kanun teklifinin Hükümet tasarısı gelin
ceye kadar tehirine dair Sağlık ve Sosyal Tar
dım Komisyonu raporu (2/278) 

BAŞKAN —• Raporu oikutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
27 . 6 . 1962 gün ve 2/278 sayılı Başkanlık 

havalesiyle ve aynı günde komisyonumuza tevdi 
edilen Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
(Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hakkın
daki kanun .teklifi) Komisyonumuzun 19.9.1962, 
26 . 9 . 1962 ve 3 . 10 . 1962 tarihlerindeki top
lantılarına Sağlık Bakanlığı ve Maliye temsilci
leri ve teklif sahibinin hazır bulunması ile müza
kere edilmiş ve oy birliğiyle aşağıdaki karar alın
mıştır : 

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin polik
liniklerine müracaat eden ve fakir olmıyan has
talara, mutat poliklinik zamanları dışında' öğle
den sonra; hastane talimatnamesi hükümlerine 
göre alınmakta olan poliklinik muayeneleri üc
retleri dışımda daha yüksek bir tarife ile anütehaiS-
sısflar tarafından muayene edilebilmesini ve top
lanan paraının % 70 nin, muayene yapan hekim
lere, % 15 nin, hekim yardımcılarına ve % 15 nin 
de hastaneye kalımasıuı istihdaf eden Ibu kanun 
teklifinin tümü üzerinde komisyonumuza clavet 
edilen Ankara hastanelerinden üç başhekimin şi
fahi mütalâaları alındıktan sonra Komisyonumuz 
bu kanunun tümünün sistem itibariyle bir yan
dan muayenehanelerini kapamak mecburiyetinde 
kalacak mütehassıs hekimlerin hastane ve hasta 
münasebetlerinin daha sıkı olarak devamını ve 
binnetice disiplin ve hasta bakımı kontrolünün 
daha üstün seviyede tutulabilmesini, diğer yan-
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dan hastaların, istedikleri mütehassısa kendile
rini muayene ettirebilmesine karşılık mütehassıs 
hekimlerin muayenehaneleriyle klinikleri arasın
daki hususi '•• hastalara ait dedikoduları önliye-
bilmesi ve hekimlerin daha huzur içinde çalışma 
sı gerek hastasına gerek şahsına faydalı olabil
mesi gibi Batı memleketlerin bir kısmında uygu
lanmakta olan bir tatbikat şekline müteveccih ol
ması bakımından fikren doğru ve faydalı olduğu 
kabul edilmiş ise de bu teklifin maddelerindeki 
hükümlerin tatbikattaki fayda ve kolaylıkları 
sağlıyacak yeterlikte olmadığı ve halen mevcut 
209 numaralı rehabilitasyon Döner sermaye Ka
nununun 11 nei maddesindeki hastanelerde me
sai saati dışında çalışanlara verilecek para mik
tarı ve 13 ncü maddedeki döner sermayenin işle
tilmesine mütaallik muameleleri ile 3017 numa
ralı Teşkilât Kanununa ve 224 numaralı Kanun
da mevcut sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki hükümlere ve İcra Vekilleri Heyeti
ndin 25.2.1955 tarih ve 4/4502 sayılı Kararnıaınre-
ileriyle meriyete 'giren hastaneler taıliımatnamesıiylc 
tedahül etmekte olduğundan Komisyonumuzun 
bu haliyle kanun teklifinin kabule şayan olamı-
yacağl hükmüne varmış ise de Sağlık Bakanlığı
nın temsilcisi olarak komisyonumuzda bulunan 
iki ımüstegar muavininin bu kanunun prensibi 
üzerinde lehte mütalâa beyan etmeleri ve komis
yonumuzun teklifi ve tasarı sahibi olan Mehmet 
Özbey'itt, ve vekâlet temsilcilerinin muvafakati 
ve talebiyle bu kanun tasarısının noksanları ik
mal edilerek tatbikata daha elverişli ve mevcut 
kanunlarla tedahül etmiyecek şeklinin İçtüzüğün 
36 ricı maddesi mucibince Sağlık Bakanlığı tara
fından hazırlanması ve Hükümet teklifi olarak 
yeniden getirilmesi uygun görülmüştür. 

Bu maksatla Hükümetten gelecek tasarıya in-
tizaren teklif sahibinin de muvafakatiyle müza
keresinin talikine karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Sa. ve Sos. Yar. Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
İstanbul Balıkesir 

Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren Ahmet İhsan Kırımlı 

15.10.1962 0:1 
Bursa 

Ekrem Paksoy 
İsparta 

Sadettin Bilgiç 

Nevşehir 
Hal it Fikret Aka 

İçel 
İhsan önal 

Kars 
Hasan Erdoğan 

Niğde 
Ruhi Soyer 

Kâtip 
Konya 

Selçuk Aytan 
Bolu 

Kemal Demir 

BAŞKAN — Bilginize arz olunmuştur. 

5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerini değştiren ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarılarının ev
velce teşkil edilmiş olan Geçici Komisyona ha
vale edilmesi hususundaki Maliye Komisyonu 
Başkanlığının raporu (2/12, 66, 86, 90, 94, 157, 
158, 171, 172) 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Komisyonu
nun bir raporu var, onu okutturuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad

delerini değiştiren ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldı
rılması hakkındaki kanun tasarısı komisyonu
muza havale buyuruknuş, Millet Meclisinin 
10 . 10 . 1962 tarihli 127 nci Birleşiminde bu 
tasarıyı görüşmek üzere Geçici Komisyon ku
rulmasına karar verildiğinden tasarı Geçici Ko
misyona tevdi edilmek üzere 11 . 10 . 1962 ta
rihinde Kanunlar Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Aşağıda müfredatı çıkarılan kanun teklifle
ri muhtelif tarihlerde komisyonumuza gelmiş, 
hazırlanmakta olan Hükümet tasarısı ile doğru
dan doğruya ilgili olduklarından işbu tasarı ile 
beraber görüşülmek üzere karar alınmış, bu 
kararlar Heyeti Umuımiyeye arz edilmiş ve tek
lifler komisyonumuzda alıkonulmuştur. 

Mezkûr teklifler, Geçici Komisyonda tetkik 
ve müzakere edilecek olan Hükümet tasarısı ile 
beraber görüşülmek üzere ilişikte sunulmuştur. 
Saygı ile arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

Cemal Babaç 

İlişikteki kanun tekliflerine ait 
ÖZETLER 1. — Cumhuriyet Senatosu İçel 

Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 51 arkadaşının, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad-
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delerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair 
Zirai Vergi kanunu teklifi (2/86) 

2. — Adana Milletvekili Ahmet Karamüftü-
oğlu'nun, Zirai Gelir Vergisi kanun teklifi 
(2/90) 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıilbraihim-
oğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
68 nci maddesinin tadili hakkında kanun tekli
fi (2/66) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 68 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi (hakkında kanun teklifi (2/94) 

5. — Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya 
ve Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına 
dair kanun teklifi (2/12) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 40 nci maddesinin bir fıkrasının değiştiril
mesine ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine da
ir kanun teklifi (2/172) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozealı'nm, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 64 neü maddesinin 1 ve 5 numaralı 
bentlerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/158) 

8. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ömer 

15.10.1962 0:1 
Lûtfi Bozealı'nm, 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 41 ve 43 ncü maddesine birer fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/157) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 5 ve 7 nci maddelerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/171) 

BAŞKAN —• Maliye Komisyonunun, Geçici 
Komisyona havaleyi tazammun eden bu raporu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İki önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorulardan 

önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Zeki Zeren 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanım teklif ve tasarılarının sözlü sorulardan 

evvel görüşülmesini arz ederim. 
Kırşehir 

Halil ö'zmen 

BAŞKAN — Her iki önerge de kanun teklif 
ve tasarılarının sözlü sorulardan evvel görüşül
mesi hakkındadır, önergeleri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

5. — aÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Toplantı ve gösteriy ürüyüşü hürriyeti 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (1/91) (S. Sayısı : 278) (1) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde bu tasarının 
yedinci maddesinde kalmıştık. Görüşmelere de
vam ediyoruz. 

Bu madde hakkında verilmiş değiştirgeler 
var, onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
Toplantı ve Gösteri 'Yürüyüşleri Hürriyeti 

hakkında Kanunun 7 nci maddesine «Bu üç ki
şiden en az biri toplantının payılacağı yerde ika-

(1) 278 8. Sayılı basmayazı 10 .10.1962 ta
rihli 127 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

metgâlh sahibi olmalıdır.» fıkrası ilâve edilmeli
dir. 

İstanbul 
Eeşit Ülker 

Çorum 
Abdürrahman Güler 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Adalet ve içişleri Komisyonu 
yerlerini aldılar mı?.. Aldılar. 

iSaym Bakanlar?.. Var. Diğer takrirleri oku~ 
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu metnindeki 7 nci madde

nin birinci fıkrasına, «Kullanma yetkisini haiz 
olan» ibaresinden sonra «Toplantının yapılacağı 
yerde oturan» ibaresinin ilâvesinin Yüksek Mec
lisin tasvibine sunulmasına müsaadelerinizi say-
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tgıyİa rica ederiz. 

içişleri Komisyonu adına 
Balkan 

izmir 
Osman ıSalbri Adal 

Sözcü 
Edirne 

ilham i Ertem 

Yüksek iB aşkanl ığa 
7 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 

ve teklif ederiz. 
Giresun Edirne 

Nizam ettin Er'kmen Talât Asal 
Tokat 

Ali Dizman 

«16 nci maddede bahis mevzuu edilen propa
ganda vasıtalarından, tertip heyeti üyelerinin en 
,az birisi tarafından imzalı birer öırnefc, bu be
yannameye .eklenir.» 

Başkanlığa 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak

kındaki Kanunun 7 nei maddesindeki, toplantı
dan 48 saat önce beyanname verilmesi hususunun 
içişleri Komisyonu teklifinde olduğu gibi 24 sa
ate indirilmesinin oya konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Giresun 
Naim Tii'ali 

Millet [Meclisi Başkanlığına 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak

kındaki kanun tasarısının 7 nci maddesinin ha
ber verme müddetinin 24 saate indirilmesi ve no
terlikçe yapılacak ihbarlarda ihbar saatinin note
re tevdi saati olarak kabulü suretiyle aşağıdaki 
şekilde tadil en kabulünü arz ve teklif ederim. 

Konya 
irfan Baran 

Beyanname verilmesi 
Madde 7. — Toplantının yapılmasından en az 

24 saat önce toplantının yaıpılacağı yerin en bü
yük mülkiye amirliğine çal ışına saatleri içinde 
medeni haklarını kullanma yetkisini haiz olan 
tertip heyetinden en az üç kişi tarafından imzalı 
Ibir heyanname verilir. 

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

üyelerini hüviyetleriyle ikametgâhları gösterilir. 

15,10.1962 0:1 
1 Bu beyanname karşılığında ilmühaber veril

mesi mecburidir. 
Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği ta

rafından kabul edilmez veya karşılığında ilmüha-
'ber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tesbit edi
lir. Bu halde noter bulunan yerlerde noter va'sı-
tasiyle ihbar yapılır, ihbarnamenin notere tevdi 
edildiği saat, beyanname verilme saatidir. Noter 
bulunmıyan yerlerde tutanak yeter sayılır. 

ilmühaberde veya tutanakta beyannamenin 
rverildiği gün ve saat gösterilir. Aynı yerde, aynı 
ıgün ve saatte toplantı yapmak üzere ayrı ayrı 
tertip heyetleri tarafından beyanname verilmiş 
ise ilk verilen beyanname muteber sayılır. Sonra 
beyanname verenlere keyfiyet hemen bildirilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere olunan kanunun > 7 nci madde

sindeki «Bu beyanname en büyük mülkiye 
amirliği tarafından veya karşılığında ilmü
haber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tes
bit edilir. Bu halde, noter bulunan yerler
de noter vasıtası ile ihbar yapılır; ihbar saati 
beyanname verilime saatidir.» ibaresinin «Bu 
halde noter bulunan yerlerde noter vasıtası ile 
ihbar yapılır; notere tevdi saati, beyanname 
verilme saatidir.» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 7 nci maddesinin baş

lığındaki (Beyanname verilmesi) kelimesi ye>-
ri/ne, Anayasanın 59 ncu maddesindeki terimi 
tercih ederek; (yazılı bildirim) kelimeleri
nin konmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

G-erekçesi : 
Anayasaya uymak zarureti. 

Niğde 
Asım Eren 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 7 nci maddesindeki 

(ilmühaber) kelimelerinin (alındı belgesi) 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesi : 
öz Türkçeyi tercih etmek. 

Niğde 
Asım Eren 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülen tasarının 7 nei maddesinin alt
tan 4 ncü satırının sonundaki (gösterir) ke
limesinden önce; (ve alındı belgesinde en bü
yük mülkiye amirliğinim evrak kayıt sıra nu
marası) kelimelerimin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Gerekçesi : 
Aynı yere istekli toplantı istek

leri beyannamelerinin öncelik sıra
sını her nevi tarafMıktan koru
mak içindir. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyonun bir değiştirgesi 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesinin birinci fıkra

sına yetkisini haiz olan kelimesinden sonra 
«ve o yerde oturan» kelimelerinin ilâvesini 
arz ederiz. 

Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 
Denizli 

Hüdai Oral 

BAŞKAN — Komisyon değiştirgesi ıttıDaı-
nıtfa sunulur. 

Şimdi Başkanlık, önergeleri birer birer tek
rar okutacak ve oylıyacaktrr, arkadaşların 
dikkatle takip etmelerini rica ederim. 

(Reşit Ülker, Cihat Bilgehan ve Abdurrah-
man Güler'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyir mu1? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak 'etmiyor. De

ğiştirgeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önergenin nazara 
alınması kabul edilmiş ve komisyona verilmiş
tir. 

Diğer önergelerim de nazara alınması ka
bul edilirse onları da komisyona vereceğiz. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Usul hakkın
da söz istiyorum. Oya konuşta bir hata olmuş
tur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem, burada 
konuşun. 
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İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım; oya konuşta hata olmuştur. En 
aykırı önerge, içişleri Komisyonunun vermiş 
olduğu önerge idi. Çünkü, bugünkü metinde, be
yanname verenlerin o yerde oturma mecouri-
yetleri yoktu. Halbuki biz, beyanname veren
lerin üçünün birden o yerde oturması şartını 
koyduk. Şimdi, oylanan takrirde, yalnız bin
isinin o yerde oturması mecburiyeti var. Bina
enaleyh, metne nazaran, en aykırı teklif bizim 
önergemizdir. Zannediyorum ki, Adalet Ko
misyonu da sonradan bu görüşümüze katılmıştı. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin hepsini 
ayrı ayrı okutup tasviplerinize sunacağım. Na
zara alınması, tarafınızdan tasvibedilenleri ko
misyona vereceğim. Yani önergelerin nazara 
alınmasını oylarınıza koyuyorum. Komisyona 
gittikten sonra komisyon onu kabul eder veya 
etmez, tekrar buraya getirir veya getirmez. 

(içişleri Komisyonunun değiştirge önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — içişleri Komisyonunun değiş
tirge önergesinin nazara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... içiş
leri Komisyonunun değiştirge önergesinin de 
nazara alınması kabul edilmiş ve komisyona ve
rilmiştir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜ-
DAl ORAL (Denizli) — Söz istiyorum efendim, 
işler karıştı. 

BAŞKAN — Karışan bir şey yok efendim. 
Bu madde üzerinde pek çok değiştirge önergesi 
verilmiştir. Bunları birer birer okutup nazara 
alınmasını oylarınıza sunacağım. Komisyon etüt 
eder, getirir. 

(Nizamettin Erkmen, Ali Dizman ve Talât 
Asal'm Önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız tarafından ve
rilen değiştirgenin nazara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

(Naim Tirali'nin Önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Naim Tirali'nin değiştir

ge önergesini dinlediniz. Nazara alınması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili irfan Baran'm önerge
si tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? | 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜ

DAİ OEAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in 

önergesi tekrar okundu.) 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Önergemi 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergelerini geri 
alıyorlar. 

(Asım Eren'in birinci önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye iştirak 
ediyor nlu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Diğer kanunlarda da be
yanname tâbiri vardır. 'Bu bakımdan «bildirim» 
kabul edilirse, yeni başta tedvire 'gitmek lâzım
dır. Onun için iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak e'tmiyor. De
ğiştirgeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Asım Eren'in ikinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu ? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Asım Eren'in üçüncü önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De

ğiştirgeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bül eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Bu suretle madde, kalbul edilen önergelerle I 
komisyona verilmiş'tir. 

5 nci madde komisyonda idi. Şimdi gelmiş 
bulunuyor. Maddeyi gerekçesi ile birlikte oku
tuyorum. I 

— 48 

15.10.1962 O.İ 
Yüksek Başkanlığa 

5 nci maddede mevcudolan «Cumhurbaşkanı, 
Baş'ba'kan ve Bakanların Devlet ve Hükümet iş
leriyle ilgili konuşmaları, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin halkla yapacakları has
bıhaller» ibaresinin tatlbikatta bâzı karışıklık ve 
zorluklar doğurması muhtemeldir. 

öte yandan, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 
hattâ ica'bmda sair resmî vazife sahiplerinin 
Anayasa ve kanundan aldıkları yetki ve görev 
icabı olarak halkla yapacakları temaslar ile yi
ne halkla temas etmek için Anayasa ve kanun 
gereğince yolluk alan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin yine görevlerinden doğan bu 
gibi temaslarında ve nihayet, alelıtlak vatan
daşların normal olarak aralarında yaptıkları 
sohbetlerde bu kanunun uygulanmasını sağla
mak da zaruridir. 

Bu gerekçeyle, komisyonumuz, 5 nci madde
yi aşağıdaki şekilde değiştirmeyi uygun gör
müştür; arz olunur: 

«İstisnalar : 

MADDE 5. — Siyasi partiler, dernekler, 
sendikalar, şirketler ve sair tüzel kişiliği haiz 
teşekküllerin kanunlarına ve kendi tüzüklerine 
göre yapacakları kapalı yer toplantıları ile ka
nuna veya örf ve âdete göre (yapılacak karşıla
ma, uğurlama ve hasbıhaller, düğün, balo, eğ
lence ve cenaze töreni gibi toplantılar pazar ve 
panayır yerlerinde iktisadi ve ticari maksatlar
la yapılan toplantılar, resmî teşekküller ve 'okul
lar tarafından yapılan toplantılar ile millî 'bay
ram şenlikleri, ilmî konferanslar ve spor faa
liyetleri için yapılan toplantılar bu kanun hü
kümlerine tabi değildir.» 

Adalet Komisyonu adına 
'Sözcü 

Denizli 
Hüdai Oral 

TALÂT ASAL (Edirne) — Efendim, anla
şılmadı yeniden okunmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim, yeniden okutu
yorum. - 1 

(Komisyondan gelen 5 nci madde gerekçesi 
ile birlikte yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyondan gelen 5 nci mad
de hakkında söz istiyen var mı efendim? Bu
yurun Reşit Ülker. 
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REŞÎT ÜLKER — (îstan!bul) — Muhterem 

arkadaşlar, bu haslbıhal kelimesinin tatbikatta 
dar mânada anlaşılması ihtimali olduğunu ge
çen toplantıda arz etmiştim. Bendeniz, madde
de değişiklik İstemiyorum. Yalnız muhterem söz
cü arkadaşımız, zapta geçmek üzere, bize beyan 
etsinler ki, miletvekillerinin, senatörlerin va
tandaşlarla yapacakları temasların tümünü bu 
«hasbıhaller» kelimesi ihtiva etmekte midir1? 
Bunu beyan e'derlerse iş tamam olur, şayet be
yan etmezlerse bu «hasbıhalleri» kelimesinin 
tatbikatta hâdiseler çıkarabileceğini huzurunuz
da beyanı ıbir vazife bilirim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Komisyon, yaptığı değiştirişe bir 
de teferruatlı gerekçe eklemiş. Gerekçesinde 
diyor ki, bundan önceki maddede olduğu gibi, 
bu kanuna tâbi olmıyan hasbıhaller, münhası
ran Cumhurbaşkanı, Hükümet üyeleri ve T. B. 
M. M. üyeleri bakımından değildir; bunlar dâ
hil olmak üzere diğer vazifelilerin de, bilfarz 
bir kaymakamın da böyle bir hasbıhal yapması 
ioabe'defoilir. Metin bütün bunları içine alır 
tarzda tadil edilmiştir. Kanuna, örf ve âdete 
göre yapılan hasbıhaller, ilâve ne? Örf ve âde
te göre karşılama ve uğurlamalardan gayrı, ka
nuna göre karşılama ve uğurlaıma yapanlarla 
hasbilhaller. Gerekçesinde diyor ki, bir T. B. 
M. M. Üyesi Anayasa ve kanunu gereğince, esa
sen halkla temas vazifesini yapmak üzere yol
luk alır. Ve nihayet yaptığı iş yani hasbıhal 
Anayasa gereğince haiz olduğu vazifeden doğ
maktadır. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri ve Hükümet üyeleri • diye tasrihe 
haklı olarak lüzum görmüyor. Bu tarzda yapı
lan hasbıhaller başka vazife mensupları için de 
vâridolabilir. Zannederim Reşit Ülker arkada
şımın arzusu da böylelikle yerine gelmiş olu
yor. Çünkü, biraz evvel madde gerelkçesiyle be
raber okundu. 

BAŞKAN — Efendim, İçişleri Komisyonu 
Sözcüsü görüşlerini açıklamak işitiyorlar. Buyu
run efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaş
larım, şimdi okunan yeni madde gerekçesinde 
her ' şey hakikaten etrafiyle yazıldığı halde 
ttija$d& BafctâİHitf ^g^a^ite^MfdeTti $sd8h:. çefcinil-
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diğinıi anlıyanııyorum. içişleri Komisyonu met
ni üzerinde uzun münakaşalar yapıldı. Görüşle
rimiz de izah edildi. Biz bu maddenin, tatbi
kat bakımından, gerek idare, gerekse milletve
killeri bakımından içişleri Komisyonu metni 
tarzında kabulünün çok faydalı olduğunu mü
lâhaza ediyoruz ve beşinci maddenin Komisyon 
metinlerindeki şekilde kabulünde ısrar ediyo
ruz. 

BAŞKAN —• Giritlioğlu, buyurunuz. 
FAHRİ GlRlTLlOĞLU (Edirne) — Muhte

rem arkadaşlar, temas etmek istediğim husus
lardan birisine Sayın içişleri Komisyonu Söz
cüsü arkadaşımız temas ettikleri için ben buna 
dönmiyeceğim, bu hususa ayniyle iştirak elttiği-
nıl arz etmek isterim. Benim 5 nci madde üze
rinde durmak istediğim başka bir nokta var. 
5 nci madde istisnaları mümkün olduğu kadar 
geniş tutmuştur. Ben bir noktanın bu istisna
lar arasına alınmaması talebinde bulunuyorum. 
O da; partilerin yapacakları kongrelerdir. Top
lantı vie gösteri yürüyüşü hürriyeti Kanununun 
en çok tatbik edileceği saha siyasi partilerin 
temerküz etmiş oldukları parti kongreleridir. 
Parti kongreleri 5 nci maddenin şümulü içeri
sinde metine sokulmuştur. Bu suretle, parti 
kongreleri için idari makamlara müracaat edil-
miyeceği mânası çıkmaktadır. Mevzuatımızda 
bir hüküm daha vardır; o da Cemiyetler Ka
nunudur. Hepinizin yüksek malûmları olduğu 
veçhile bu kanun çok eski bir kanundur. Zan
nediyorum bu kanun 1935 - 1936 senesinde çık
mıştır. Bu kanun ile Toplantı ve gösteri yürü
yüşü hürriyeti Kanununun bağdaşamıyacağı 
maddeleri mevcuttur. Cemiyetler Kanununda 
partilerin mahallî idare âmirlerine müracaatı 
mecburiyeti zaten varıdır. Madem ki, Cemiyet
ler Kanununda idare âmirlerine müracaat edi
leceğine dair hüküm mevcuttur, bu da bâzı for
maliteler tahmil etmiştir. Şu halde beşinci mad
dede parti kongreleri lehine bir kayıt koyma
mış oluyor, bilâkis mevzuatta bir karışıklık 
meydana getirilmiş oluyor. Bu durumda ileri
ci e birtakım tatbikat nizaları meydana gelebi-
liv, arkadaşlar. 

Bir nokta üzerine daha, Muhterem Heyötî-
nizin dikkatini çekmek isterim. 

Kanunun son maddesi, 24 . 7 .1953 tarihli ve 
('ü'S? 's&yıîi Vicdan v*e itoplaaıtı hütriyeti ^Ka»nu-
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nunun bir maddesinin ilga edildiğini, binaena
leyh kanunun tümünün meri olduğunu âmir bu
lunmaktadır. Bu kanunun siyaset lügatmdaki 
ismi... 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde ko
nuşacaksınız. 

FAHRÎ GİRİTLÎOĞLU (Devamla) — Af
federsiniz, kanunun siyaset lügatmdaki ismini 
arz edecektim, hatırlıyamadım, bu kanun meri
dir. Her toplantıda, Hükümetin, bir mümessil 
•bulundurma mecburiyeti vardır. Bu meri bulu
nan kanuna, yani 24. 7 . 1953 tarihli ve 6187 sa
yılı Kanuna göre Hükümetin mümessil bulun
durma mecburiyetinde olduğu böyle toplantılar
da, yani siyasi toplantılarda Hükümetin haber
dar edilmemesi gibi bir hükmü, 5 nci maddeye 
koyarsak yine tezada düşmüş olcağız. 5 nci 
madde partilerin yapacakları toplantılar için 
ihbar mecburiyetinin olmadığını âmirdir, ama 
6187 sayılı Kanunun tatbikle mükellef olan, Hü
kümet Komiserinin, mutlaka siyasi toplantılar
da bulunma mecburiyeti vardır. Bizler vicdan 
Ve toplantı hürriyet Kanununun hükümlerini 
de tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh 
ilki hüküm arasında bir tezat mevcuttur. İstis
nalar arasında partilerin yapacağı toplantıların 
çıkarılmasını ve bunların normal bir surette 
ihbara talbi tutulmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Efendim, bu be

şinci madde, komisyona biraz daha vuzuh kes-
betmesi için tevdi edilmişti. Biz komisyonun 
yapmış bulunduğu teklifi bundan tamamen uzak 
ve son derece muğlak buluyor, tatbikatta çok bü
yük karışıklıkların meydana gelmesini âdeta te
min edecek bir tedvin tarzında görüyoruz. Bu 
itibarla komisyonun bu tadil teklifini alıp yeni 
baştan tedvin etmesinde5 fayda vardır. Aksi hal
de geçen beğenmediğimiz beşinci maddeyi aynen 
kabul etmek bundan çok daha büyük faydalar 
temin edecek ve tatbikatçıları zorluklarla karşı 
karşıya bırakmaktan kurtaracaktır. Beşinci 

maddenin taşandaki metninde kanuna göre «Kar
şılama» diye bir şey mevcut değildir, örf ve âde
te göre karşılamadır. Komisyon bir de «Kanuna 
göre karşılama» demiş. Kanuna göre karşılama
dan neyin kastedildiğini bir türlü anlıyamadım 
ve bunun arkasındaki sebebin ne olduğunu da 
merak t̂me«dkû,--.Âmâ/V''lû;tffedeTİeree; kanuna "gö- , 
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re karşılamadan neyin kastedildiğini ve tatbi
katta, bunun zorluk çıkarıp çıkartmıyacağmı 
izah buyurmalarını rica edeceğim. 

Bir ikinci nokta da, Coşkun Kırca arkadaşı
mızın temas etmiş olduğu noktadır. Buyurdular 
ki, «Kanunun gerekçesinde var, kanunun gerek
çesinde olduğu için metinde bulunmasına sebep 
yoktur. Metin kâfi derecede vuzuhludur, çünkü 
gerekçeye müracaat edilirse mesele aydınlanı
yor.» Eğer böyle bir kanun tedvin tarzı dün
yada kabul edilmiş bulunsaydı, gerekçeler mad
deler halinde getirilirdi. Yani ayrı bir madde 
gerekçesi yazılmış, aynı gerekçeyle kanunlar ya
pılırdı, ondan sonra da bu, kanundur, denirdi. 
Ancak mesele kazai mercie gittiği zaman, vâzıı 
kanunun asıl maksadını öğrenebilmek için kazai 
organ bu gerekçelere kadar iner, bu müzaakere-
lere kadar iner. Onun içindir ki, Paralâmento 
kürsülerindeki konuşmaların zapta geçirilmesi 
bundan dolayı arzu edilir. Bu kanun Türkiye'nin 
dört bir tarafında tatbik edilecektir. Tatbikat
ta bir şehrin hududundan diğer bir şehrin hudu
duna kadar gidilecek, tatbik edilecektir. Her tat
bikatçının eline maddenin gerekçesini vermeye 
imkân yoktur. Bu sebeple biz burada kanunu ted
vin ederken tatbikatçıyı literatüre, gerekçele
re inmeye ve Meclis zabıtlarını tetkik etmeye 
zorlamamalıyız. Tatbikatçı vuzuhla, katiyetle ka
nunu tatbik mevkiine koyabilmelidir. Bundan 
dolayı tedvin tarzını son derece muğlak ve ihti-
lâtlara sebebiyet verecek mahiyette görüyoruz. 
Onun için beşinci maddenin daha anlayışlı yazıl
ması lâzımdır. Yoksa bendeniz beşinci maddenin 
eski haliyle kalmasına rıza gösteriyorum. 

BAŞKAN — Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, Coş

kun Kırca arkadaşımız gerekçenin yeterli oldu
ğunu ifade ettiler. Muhterem Meclis hatırlıya-
caktır ki, İçişleri Komisyonuna izafeten konuşan 
sözcü arkadaşımız, bir kalabalık toplanmış, top
lantıların, elbette mebus hasbıhali, milletvekili 
hasbihali sayılamıyacağı yolunda, buna benzer 
bir ifadede bulundular, bunlar zabıtta yazılıdır. 
Şu anda, bizim tahmin ettiğimiz ihtilâf burada 
bağlıyacaktır. Anlayış tarzı değişiktir. Mecliste, 
bir komisyon böyle anlamaktadır, diğer komis
yon şöyle anlamaktadır. Binaenaleyh gerekçenin 
yukarısmdaki umumi tâbirlerin hiçbir vuzuh 
vermitfraeeğiıai burada tekrar -arz etmek isterim»', ... 
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Şunu da ilâve etmek isterim ki, muhterem 

arkadaşlarım, ne eski kanunlarımızda, ne de ya
bancı memleketlerin kanunlarında, parlâmento 
üyelerinin yaptıkları toplantıların kanun şümulü 
dışında kaldığına dair bir sarahat yoktur. Nite
kim, senelerce Parlâmento üyeleri Anayasadan 
aldıkları kuvvetle bu işleri yapmışlardır. An
cak işler karıştığı zaman bir kısım zorlamalarla, 
toplantının yapılıp yapılmıyacağı hususu müna
kaşa konusu olmuştur. Bu madde tedvin edilme
miş olsa dahi, Parlâmento üyelerinin asırlardan 
beri kabul edilmiş teamüllerinde bu işlerin yapıl
ması hususu belli bir hukuk kaidesi olarak bü
tün dünyada yaşamaktadır. Getirilmiş olan mad
deye, milletvekilleri arkadaşlarımın belirttikleri 
gibi, vuzuh vermek lâzımdır. Yani komisyonun 
açıkça; milletvekillerinin, senatörlerin vazifeleri 
içerisinde yapacakları bütün toplantıların, ne şe
kilde olursa olsun, vazife toplantısı olduğunu, bu 
toplantıların vazife içinde bulunduğunu beyan 
etmesine lüzum vardır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — ismail Hakkı Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) -_ 

Çok muhterem arkadaşlar, bu maddenin komis
yona iadesi şekli üzerinde bir parça durmak isti
yorum. Daha evvel burada müzakereler cereyan 
ederken Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız, kür
süye çıkmış ve Hükümete tanınan hakların da
ha fazla olduğunu milletvekillerine tanınan hak
ların ise daha az olduğunu belirtmiştir. Hükü
met için konuşma tâbirinin kullanıldığı, millet
vekilleri için hasbıhaller, tâbirinin kullanıldığı, 
bunların her ikisinin aynı mânada tedvin edilme
si lâzımgeldiğini söylemiş, bâzı misaller vererek, 
milletvekillerinin, bir kahvehanenin dışında yüz, 
ikiyüz, üçyüz kişiyle beraber bir hasbıhal yapı
labileceğini ifade etmişti. Bütün milletvekilleri
ne bu hasbıhal haklarının daha geniş mânada ta
nınması hiçbir tahdide uğramaması için, tasrih 
edilmek üzere bu maddeyi komisyona iade etmiş 
idik. Bugün görüyoruz ki, komisyon, bu gayeden 
tamamen uzaklaşmış, lâalettayin hasbıhal içine 
bizi sıkıştırmıştır. 

«Hasbıhalden kasıt nedir?..,» diye düşündü
ğümüz zaman, üç, beş kişinin bir araya gelerek 
konuşmasından ibaret olduğunu müşahade ede 
riz. Biz, gerekçeyi, ne kadar geniş yazarsak, tat
bikatta, Talât Asal arkadaşımızın huzurunuzda 
belirttikleri gibi, hiçbir faydası olmıyacaktır, 
tatbikatçılar bk-kanun mefei' hükmün© göc^ka-
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rar verine yoluna gideceklerdir. Celp ve tatbik 
bakımından belki de bu gerekçelere iltifat gös-
termiyecekler, iltifat gösterseler dahi durum ay-
dmlanıncaya kadar vatandaş nezaret altında in-
liyecektir. Bu bakımdan kanuna sarahat vermek 
ve milletvekillerinin, Sayın Coşkun Kırca arka
daşımızın daha evvelki konuşmalarında belirt
tikleri gibi, aıriz ve amük vatandaşlarla hasbı
hal yapmalarına imkân verecek bir maddenin 
hazırlanması için maddenin tekrar komisyona 
iade edilme zarureti vardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Aziz Zeytiııoğlu. 
AZlZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlar, diğer arkadaşımın söylediği 
gibi geçen oturumda bu nokta üzerinde dur
muştuk. iktidarla muhalefet partileri sözcüleri
nin ayrılmaması ve Anayasa muvacehesinde bü
tün milletvekillerinin aynı hakka sahibolduk-
larmı belirtmek için verdiğimiz takrir komis
yona havale edilmişti. Fakat bugün, burada gö
rüyoruz ki, içişleri Komisyonu sözcüsü arkada-
daşımız; milletvekilleri için «hasbıhal», Hükü
met azaları için «konuşma» şeklinde tedvin edi
len kendi maddelerinin kabulü için ısrar ediyor
lar. Biz de bu madde üzerinde duruyoruz. Ta 
ikisi de «konuşma» olmalıdır veyahut da ikisi 
de «hasbıhal» olmalıdır. Bu çok önemlidir. 

Arkadaşlar, ilerde her hangi bir karışıklığa 
mahal kalmamak üzere, bu kelimelerin düzeltil
mesi ile sanıyorum ki, gerek içişleri Komisyo
nunun maddesine ve gerekse Adalet Komisyo
nunun raporuna bir açıklık verilmiş olur. Her 
ikisi de ya konuşma veya hasbıhal olmalıdır. Fa
kat gerek Hükümet üyeleri ve gerekse T. B. M. 
Meclisi üyeleri eşit olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Halil özmen. 
HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanunu sizler tatbik edecek de
ğilsiniz ; bu kanun Yüce Heyetinizden çıktıktan 
sonra, onu Doğu Bayazıt'ta bulunan bir jandar
ma başçavuşu, bir jandarma çavuşu, hattâ bir 
onbaşı, bir kaymakam, bir vali tatbik edecektir. 
Binaenaleyh, mesele şahısların anlayışı ve ka
biliyetlerine bağlıdır Bizim yaptığımız kanun 
metinleri en ufak bir şüpheye, en ufak bir te
reddüde yer vermemeli, en ufak bir ihtilât bu
lunmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, senelerce Yüksek 
Heyetinizden. çıkan kanunları tatbik eden "bir,. 
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arkadaşınız olarak arz ediyorum : Sizlerin yap- i 
tığınız kanun, her yerde anlaşılabilmeli, her 
türlü ihtilâttan âri olmalı, vazıh olmalı, açık ol
malı, bir jandarma çavuşu bile bu kanun mad
desini okuduğu zaman, Yüksek Heyetinizin ne 
demek istediğini açıkça anlamalı, ona göre tat
bik etmelidir. Çünkü, memleketimizin her ta
rafı hepinizin bildiği şekilde değildir. Doğu Ba-
yazıt'tan Edirne boylarına kadar memleketin 
birçok köşelerinde bu* kanun tatbik edilecektir. ı 

Şu hale göre istirham ediyorum, Başvekil | 
memleketin bir köşesinden diğer bir köşesine j 
sayahate çıktığı zaman, vâsıl olacağı yerlerde ı 
karşılanacak, davullar çalınacak, birçok karşı
layıcılar yanında toplanacak, hoparlörle konuş- ı 
ma yapacak ve memleketin işlerini karşısındaki ; 
vatandaşlara arz edecek. Bir milletvekili ise ' 
memleketin her hangi bir köşesine gidecek olur- 1 
sa bir kahvede oturup sadece hasbıhal yapacak. 
Hayır, arkadaşlar, Başbakanın salâhiyeti ne ise, j 
milletvekilinin salâhiyeti de aynıdır. Aynı hak- i 
l an o da haizdir, o da haizdir. Binaenaleyh, ı 
birisi için konuşma, öbürü için hasbıhal olma- j 
malıdır. Madde yazılırken çok açık yazılmalı- , 
dır. Bir milletvekili de vazifesi icabı bir yerde 
halkı başına topladığı zaman hoparlörle mü- j 
kemmelen bir konuşma yapmalıdır; memleketin ; 

dertlerini izah etmelidir. 
Arkadaşlar, Yüce Heyetinizden rica ediyo

rum, bu maddeyi yazarken en ufak bir tereddüt 
olmamalıdır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. ! 

BAŞKAN — Şevket Asbuzoğlu. | 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muh- ' 

terem arkadaşlarım, bu görüşülmekte olan mad
denin, milletvekili için hasbıhal, Hükümet Baş- i 
kanı ve Hükümet üyeleri için konuşma hak
kını tanımasını bâzı arkadaşlarımızın garipse
dikleri görülüyor ve her ikisine de aynı hakkın 
tanınması icabettiği, aksi halde memlekette hu
zursuzluk doğacağı ifade edilmiş bulunuyor. j 

Arkadaşlar, bunun tatbikatından gelmiş, ! 

tatbikatını görmüş bir arkadaşınız olarak şunu . 
arz edeyim ki, eğer bakanlara tanıdığımız bu 
konuşma hakkını, milletvekillerine de tanıya- ı 
cak olursak, bilhassa bir arkadaşımızın teklif 
ettiği gibi, hoparlörle de vermek suretiyle ko
nuşma hakkını tanıyacak olursak, milletvekil- ! 
lerinin her gittiği yerde bu şekilde konuşmasına j 
müsaade edecek olursak, tahmin ederim ki, hele 
tatil-'gaMBTkıdej vatan sathi' •bir.-, mitiaaig; oıeyda- .! 
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nmdan başka bir şeye dönmez. Bakanların bu şe
kilde konuşmaları haklarıdır. Çünkü onlar sade
ce milletvekili olarak değil, Bakan olarak yaptık
ları İşlerin hesabını, parti yönünden değil, mem
leket menfaatleri bakımından, vermek mecburi
yetini hissederler. Bunun için de gittikleri ma
halde o bölgenin idare âmirlerinin tertibedeceği 
bir yerde, bizim anladığımız mânadaki parti ya
rarına olan konuşmaların haricinde, kendi parti
sinin propagandasını yapmak için değil, sadece 
Hükümetin mesul bir üyesi olarak, kendi Bakan
lığına ait veya Hükümetin genel görüşüne ait iş
leri aydınlatmak için konuşması vazifesidir. Fa
kat milletvekili öyle değil, milletvekili her tarafa 
gider, hasbıhallerde bulunur; fakat böyle hopar
lörle konuşma hakkı tanındı mı, otomobilinin içi
ne bir hoparlör koyan bir milletvekili ( «Olmaz 
'böyle şey» sesleri) Müsade buyurun arkadaşlar, 
olur böyle şey; bunlarla çok karşılaştık. Bu, va
tanda, vatandaşlar arasında büyük bir huzursuz
luğa sebebiyet verir. Madde çok güzel tedvin edil
miştir. Ne diyor madde? Milletvekillerinin yapa
cağı hasbıhaller diyor. Eğer, milletvekili kendisi 
bakımından bir toplantı ve konuşma yapmak is
terse, bu kanun zaten bu hakkı kendi mensubol-
duğu partiye vermiş. Ama bu maddede konuşma 
hakkı verilirse; otobüsten, trenden inecek, araba
sına hoparlör koyacak, ben milletvekiliyim, ko
nuşma hakkına sahibim diye her gittiği yerde ulu 
orta hoparlörle konuşma yapmaya kalkışacaktır. 
Arkadaşlar, bu, idare ve zabıta teşkilâtını çok 
yıpratır, çok zor durumlara sokar. Maddenin ay
nen kabulü, işlerin normal olarak yürümesini te
min sadedinde, çok yerinde olacaktır. Bu bakım
dan, gerek Adalet Komisyonu, gerek içişleri Ko
misyonunun getirmiş olduğu bu maddenin lehine 
•oy kullanmanızı istirham edeceğim. Aksi halde 
>çok karışık durumlar olabilir. 

Bâzı arkadaşlar, geriden hayır olmaz diye işa
ret ediyorlar. Ben bu işlerden çıkmış, gelmiş bir 
arkadaşınız olarak arz ediyorum. Bu işin içine 
girmeden belli olmaz. Hariçten gelen bir millet
vekili «Ben her şeye sahibim, binaenaleyh Ana
yasanın bana verdiği yetkileri kullanacağım.» 
dediği andan (itibaren bizim Mlanmak istedi
ğimiz bu şekildeki bir hürriyet, cemiyeti anar
şiye götürür. Bu bakımdan dikkatinize arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Başka konuşacak arkadaş yoksa 
l*omis&*mflr$z:yvti$pmm. 
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Adalet Komisyonu. I 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

OJML (Denizli) — Muhterem arkadaşlar, kıy- I 
metli arkadaşlarımızın mütalâalarını dinlemiş bu- I 
lunuyoruz. 

«Siyasi partiler, dernekler, şirketler, sendika- I 
lar ve sair tüzel kişiliği haiz teşekküllerin kanun- I 
larına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları ka- I 
palı ye r toplantıları» tâbiri vardır. I 

«Siyasi partiler bu kanuna tâbi olmıyacaksa I 
hanig'i kanuna tâlbi olacaktır?» seklinde bir sual I 
tevcih edildi ve arkadaşımız bu sualin cevabını I 
gene kendileri vermeye çalıştılar. Bu arada, par- I 
tilerin faaliyetinde ve çalışmasında bizzat Cemi- I 
yetler Kanununun tatbik edilmesi lâsımıgelir ka- I 
naatini izhar ettiler. I 

Arkadaşlar, Anayasamızın 57 nci maddesi I 
partilerin iç çalışmaları ve faliyetleri kanunla I 
düzenlenir, demektedir. I 

Partilerin iç çalışmaları ve faaliyetleri hak- I 
kında Yüksek Meclise kanun teklifi veya tasarısı I 
»gelmesi iktiza eder ve bu iş, bu kanunla düzenle- I 
nir; bu kanun hükümlerine göre siyasi partiler I 
iç faaliyet ve çalışmalarını tanzim edeceklerdir. I 

Bu itibarla, bu kanunda veya başka bir ka- I 
nunda, siyasi partilerin faaliyet ve çalışmalarına I 
taallûk eden hükümlerin movcudolup olmadığı I 
yolundaki mütalâanın isabetli olmadığı kanaatin- I 
deyiz. I 

Mulhterem arkadaşlarım, «kanuna» tâibirinden I 
neyin kastedildiğini, hangi kanunun kastedildi-" I 
ğini Talât Asal arkadaşımız sordular ve maddenin I 
vazılh olmadığı noktasında mütalâalarını teksif I 
ettiler. I 

Maddenin komisyonca 'hazırlanan metninin I 
gerekçesinde; «Cumlhurbaşkanı, Başbakan ve ba- I 
kanların ve hattâ, icâbında sair resmî vazife sa- I 
"kiplerinin, Anayasa ve kanundan aldıkları yetki 
ve görev icabı olarak halkla yapacakları temaslar I 
ile yine halkla temas etmek için Anayasa ve ka
nun gereğince yolluk alan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin yine görevlerinden doğan bu \ 
(gilbi temaslarında ve nihayet alelıtlak vatandaş
ların normal olarak aralarında yaptıkları sohbet
lerde bu kanunun uygulanmamasını sağlamak da 
zaruridir.» şeklinde bir sarahat da mevcut idi. 

Arkadaşlar; «Kanuna» tâbirinin metinden 
çıkması ile çıkmaması iarasında esaslı bir fark 
olmamakla beraber, «Kanuna» tâbirinin çıkarıl
ması suretiyle yeniden maddenin tedvini cihe-
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tine gidilmiş bulunuyor. Yalnız 'burada şu nok
ta vardır : «Hükümet veya Türkiye Büyük Mil
let Meclisi •üyelerinin yapacakları hasbıhaller.» 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi teşriî fonk
siyonu ifa eder ve teşriî vazifenin zaruri icabı 
olarak halkla temas eder. Esasen Milletvekili
nin vazifesinin içinde mündemiç olan bu unsur 
halkla temas etmesidir. Milletvekilinin hajkia 
temasını takyit edici 'bir ıhüküm Anayasa ve ka
nunlara aykırıdır. Bu itibarla, burada maksat; 
Milletvekilinin, hasbıhallerin (hududunu aşmak 
•suretiyle, bir miting, büyük bir toplantı mahi
yetinde .bir faaliyete tevessül etmesi mümkün 
müdür, değil midir? Konuşma bu noktada te
merküz etti. 

Milletvekili, bir kazaya, bir vilâyete geldi; 
belediyeye hoparlörleri açın, ben halkla temas 
edeceğini, halkla hasbıhal yapacağım, halkı fa
lan yere toplayın, konuşacağım, dedi. Bu müm
kün müdür? 

Arkadaşlar, bunu mümkün kılarsak, bu ka
nunun hikmeti vücudu kalmaz. 

Bir Milletvekili, kapalı Ibir yerde oturabilir, 
konuşabilir, vatandaş gelir sual tevcih eder ve 
suale cevap verir. Memleketin yüksek menfa
atleri bakımından, umumi .siyasetin ne oldu
ğundan behıseder, 'bunlar karşısında noktai na
zarını ifade eder. Vatandaşın dertlerini dinler, 
hasbıhal eder. Bu hasbıhalleri yapanken 3 kişi, 
5 kişi, 10 kişi, 30 İkisi, belki de 100 kişi dinlye-
bilir. («Açık yerde de olamaz mı"?» sesi) Açık 
yerde de dinliyebilirler, olabilir. Kahvehanedir. 
yaz günüdür, içeride durulmaya müsait olmaya
bilir. Dışarda, kahvenin önünde oturulur, bir 
ağacın altına oturulur, sohbet edilebilir. Bu 
sohbeti 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi din'liyefoilir. 
Memleket işleri, memleket dertleri hakkında 
noktai nazarını ısöyliyebilir. Bu bir hasbıhaldir. 
Kanun bunu menetmiş değildir. 

Ama, kürsüye çıkacaksın,-ondan sonra hoper 
löıier koyacaksın, doğrudan doğruya bir siyasi 
partinin noktai nazarını müdafaa eder yolunda 
teşriî faaliyetlerinin siyasi veçhesi başka türlü 
ifade edilmek suretiyle, tamamiyle bir toplantı 
mahiyetinde, bir miting mahiyetinde konuşma 
yapacaksın. Bu kanun, buna cevaz vermez. 
Cevaz verdiğini kabul etmek, bu kanunun hü
kümlerinin tatbik edilemiyeceğini peşinen ka
bul etmek demektir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu mütalâalarımıza 

uygun olarak maddeyi yeni baştan tedvin ve 
tanzim ettik. Maddeyi Yüksek Başkanlığa vere
ceğini. 

Aynen yüksek ıttılaınıza arz ediyorum : 
«Siyasi partiler, dernekler, sendikalar, şir

ketler ve sair tüzelkişiliği haiz teşekküllerin ka
nunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları 
kapalı yer toplantıları ile; örf ve âdete göre 
yapacakları karşılama...» 

Şimdi arkadaşlarım, burada «'hasbıhaller» 
tâbiri verdir, dikkat nazarınızı çekerim. Mad
de devam ediyor : «ve özellikle Hükümet ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yapacak
ları hasbıhaller...» 

Arkadaşlar, hasbıhali yalnız Büyük Millet 
Meclisi üyeleri yapmaz; hasbıhali bir kaymakam 
da yapar, bir vali de yapar ve bir ziraat müdü
rü de yapar, teknik bir eleman da yapar. Tek
nik bir elemanın köylüyü toplayıp da teknik hu
suslar hakkında izahat vermesini bu kanunun 
şümulüne sokmak yerinde olmaz. Biz hasbıhal
ler dedikten sonra umumi mahiyette hasbıhal
ler tâbirini aldık. Ondan sonra «özellikle Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin yapacakları hasbıhal
ler» şeklinde tavzih etmiş bulunuyoruz. Bu su
retle öyle zannediyorum ki; bütün arkadaşları
mızın roktal nazarını ihtiva edecek bir metinle 
huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Kabul buyu-
rulmasım istirham ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, bir kifayet önergesi 
vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 nci maddenin müzakeresinin kifayetini arz 

ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

TALÂT ASAL (Edirne) — Takririn aley-
hindo konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem arka

daşlarım, komisyonun tedvin edip getirmiş bu
lunduğu madde üzerinde arkadaşlarımız ve ko
misyon konuştu. Zannediyorum ki, verilen ki
fayet önergesi yeni tedvin şeklinden önce veril
miştir. Komisyon şimdi 5 nci madde üzerinde 
yeni bir tadil yapmak suretiyle geldi. Binaen
aleyh, 5 nci maddenin tadil şekli üzerinde kifa
yeti kabul ettiğimiz takdirde, tadil edilen bu 
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madde üzerinde konuşma imkânı bulanııyacağız. 
Bu sebeple komisyonun yeni tedvin tarzı üzerin 
de konuşma imkânının sağlanmasını istirham ede
ceğim. Bu itibarla kifayet takririnin aleyhınde-
yim. . 

BAŞKAN —• Asal arkadaşımızın konuşma is
tekleri 'içtüzük hükümleri ne uygundur. Kifayet 
önergesi eski tedvin edilmiş 5 nci madde üze
rinde idi. Madde üzerinde yeni bâzı değişiklik
ler yapıldığına göre komisyonun yeni verdiği 
maddeyi okutacağım, ondan sonra konuşmak 
isti yen arkadaşlara söz vereceğim. 

Yeni maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

v İ'stisnalar 
MADDE 5. .— Siyasi .partiler, dernekler, sen

dikalar, şirketler ve sair tüze1! kişiliği haiz te
şekküllerin kanunlarına ve kendi tüzüklerine gö
re yapacakları kapalı yer toplantıları ile örf ve 
âdete gire yapılacak karşılama, uğurlama,ve 
hasbıhaller, özellikle, Hükümet ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin yapacakları has
bıhaller, düğün, balo, eğlence ve cenaze töreni 
gibi toplantılar, pazar ve panayır yerlerinde 
iktisadi ve ticari maksatlarla yapılan toplantı
lar veya resmî teşekküller ve okullar tarafından 
yapılan toplantılar ile millî bayram şenlikleri, 
ilmî konferanslar ve spor faaliyetleri için yapı
lan toplantılar bu kanun hükümlerine tâbi de
ğildir. 

Adalet Komisyonu adına, 
Denizli 

Hüdai. Ora I 

BAŞKAN — Komisyonun getirdiği yeni 
maddeyi dinlediniz, küçük bir değişiklik ya
pılmış; söz istiycnlerc söz vereceğim. 

Buyurun Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Efendim; de

ğişik şekilde gelen metin, aşağı - yukarı üzerin
de tenkit yaptığımız metnin aynıdır. Üstelik 
bizim bahsettiğimiz tehlike burada meydana 
çıkmış bulunuyor. Deniyor ki ; hoparlör kulla-
nılınıyacak. Biz burada hoparlör kullanıyoruz. 
Bu bir alet, kolaylık sağlıyor. Bu beş kişiye 
karşı kullanıldığı gibi beş yüz kişiye karşı da 
kullanılabilir, beş bin kişiye karşı da kullanıla
bilir. Hoparlör kulla.Tiilmiya.cak şeklindeki be-
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yan hâdisata uygun değildir, zorluk çıkarır. 
Bir arkadaşımız olabilir, yüreği tükenmiştir, 
sesi kısıktır, bir portatif hoparlör satmalmış, 
onunla konuşur, işin içine hoparlör girdiği za
man milletvekili bu konuşmayı yapamıyacak. 
Bizim anlayış tarzımız bu değil. Hoparlörü de 
kullanır, hepsini de kullanır. Burada ölçü şu 
olmak lâzımgelir; kanunların aradığı evsafta 
bir toplantı, kanunların tâyin ettiği mânada bir 
propaganda yapılırsa, elbette ki, bu toplantı, 
milletvekilinin vatandaşla münasebeti, toplantı 
havasının dışına çıkmış olur. 

Bunun dışında bir arkadaşımın bu kürsüden 
ifadç ettiği, «milletvekili belediyeye gelip, ho
parlörü kullanabilir mi, kullanamaz mı?» beya
nına gelince, kanaatimce kullanır. Bunu evvel
ce de ifade ettim. Nitekim kullandık. Gittiğimiz 
yerde belediye sevinmiş, her partiden seçmen
ler, koalisyon milletvekilleri geldi, diye toplan
mış. Gittik; hoparlör de kondu, dışarıya da ve
rildi ve halk da dinledi. 

Şimdi komisyonun anlayışına göre bu top
lantılar yapılamıyacak, biz bunu bu şekilde an
lamaya mütemayil olamayız. Bu husus teşriî va
zifemizi, Anayasayı takyidetmeye başlar. Yani 
milletvekillerinin, senatörlerin Anayasada mü
emmen hakkı, bu kanun anlayışı ile takyide 
uğramış olur ve biz vatandaşa'iyi hizmet ede
meyiz. idareler değişir, bir idare şöyle anlar ve 
bu idare böyle anlar, öyle arkadaşlar vardır ki, 
senatör arkadaşımıza ben sizi pencereden tutup 
atarım, der ve bunu da bir gazeteye söylemek
ten çekinmez. Düşünün bunun tatbikatını bu 
ellere tevdi edeceğiz. Komisyon bunu lütfet
sin, geri alsın, ciddî bir müzakere yapsın ve 
bize sağlam bir metin getirsin, işin acelesi yok. 
Acelesi var ama, bu hataların tashihi bakımın
dan yok. 

Bir arkadaşımız da, bana karşı söylediği 
için bunu arz ediyorum, sözcü değilim. Hopar
lörle yayından bahsetti. Bu husus 1950 den beri 
Seçim Kanununda bulunan ve tatbik edilen bir 
husustur. Yani bir yere haporlör koyup konuş
mak. Ben zannetmiyorum ki, bir milletvekili 
bir taksi tutup, içine hoparlör koyup şehrin so
kaklarında propaganda yapsın. Yani bu ayrı 
bir şey, bir propagandadır ve bu kanunun şü
mulüne dâhil değildir. Bu bizim, «açıklık verin» 
teklifini menedecek bir emsal olarak ileri sürü
lemez. Biz bundan bahsetmiyoruz, Elbette, bir 
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milletvekili sokağa çıkıp da böyle bir yaparsa, 
o zaman bu menedilebilir. Fakat, bu konuştu
ğumuz mevzua dâhil değildir. Konuştuğumuz 
kanun, Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
dur. Ve bu kanunda iki husustan bahsedilir. 
Biri, kapalı yer toplantıları, diğeri de açık yer 
toplantılarıdır. Bü kanunda haporlörle gezmek
ten bahsedilmiyor. 

Binaenaleyh, bizim mevzuumuzla, konuşma
mızın konusu ile bu teklifin bir ilgisi olmadığı 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, bu maddede bir cümle düşüklüğü 
var, bu bakımdan söz aldım. Virgüllerle çoğul 
olarak kelimeler ayrılmış : «Siyasi partiler, der
nekler, şirketler, sendikalar ve sair tüzel kişi
liği haiz teşekküllerin kanunlarına ve kendi tü
züklerine göre yapacakları kapalı yer toplan-
tılariyle...» Halbuki aşağıda arz edeceğim şekil
de olması Türkçe bakımından ve kanun tekniği 
bakımından daha uygun olur. 

«Siyasi parti, dernek, şirket, sendika ve sair 
tüzel kişiliği haiz teşekküllerin kanunlarına ve 
kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer 
toplantılariyle...» aynı mâna anlaşılır. Meclisi
mizden çıkan bir kanun metninde böyle kulağa 
hoş gelmiyen bir hususun yazılmasını bendeniz 
muvafık görmedim. Şayet komisyon da kabul 
ederse bu cemi edatlarının çıkarılmasının uy
gun olacağı kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Osman Bölükbaşı, şahsı
nız adına mı konuşacaksınız, yoksa grupunuz 
adına mı konuşacaksınız?... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Grup 
adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÎLLET PAETlSl MECLİS GRLTU ADI

NA OSMAN B'ÖLÜKÜM'ŞI (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, demokratik rejimin 'bu mem
lekette yerleşmesi için yalnız Anayasada birta
kım müesseselerin i'hdası ve 'birtakım hakların 
kabul edildiğinin ilân edilmesi kâfi değildir. 
Bundan evvelki Anayasamızda da birtakım 'hak
lar tes'bit edilmiş, ifade edilmişti. Ama tatbikat 
kanunlariyle, 'bu hakların yürüyemez hale (gel
diğinin ıstırabını senelerce çekmiş insanlarız. 
Biraz evvel burada konuşan ıbir arkadaşımız 
tatbikatçı olarak çekilen ıstırabı terennüm etti-
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lef. Biz de nefislerine tatbik edilen insanlar 
olarak çektiğimiz ıstırabı /burada dile getirmek 
isteriz. (IBra/vö sesleri) 

Bir komisyon sözcüsü çıkıyor, bu madde
nin mânası şudur diyor. Bir 'başka milletvekili 
çıkıyor, maddede mevcudolmıyan bir unsuru bu
rada ifade ediyor. Bu kanunun tatbiki bahis 
mevzu olunca karakoldaki onbaşı, filân yerdeki 
(hâkim burada söylenen sözlerden malıımattar 
olmıyaca'k bir, ikincisi; bunlarla âmel etmiye-
cektir. 

ÎBunun tatbikata ait bir misalini arz etmek 
isterim. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanu
nunda «siyasi teşekküllerin, cemiyetlerin kendi 
bünyelerinde 'tüzüklerine göre yapılacak top
lantılar (bu kanun (hükümleri dışındadır» diye 
•bir madde vardır. Bu mesele o zaman müzakere 
edilirken, encümende şöyle bir mesele ortaya 
atıldı: Siyasi partilerin kendi mensupları ara
sında yapacağı toplantılar, diyorsunuz. Bir 
kongre yapılıyor, buraya delegeler 'gelecek. Din
leyici gelecek mi, igelmiyeeek mi? Buna 'göre 
maddeyi tadil edin, diye bir talep ileri sürüldü
ğü zaman, o zamanın komisyon Ibaşkanı ve üye
leri (hazırladıkları rapora iki satır sıkıştırmış
lar ve şöyle demişlerdir: «Kendi mensupları 
'arasında ibaresinde kongrelere samiin ve da
vetli olarak başkalarının da gelmesine mâni bir 
mâna bulunmadığı, rey ve müzakerata iştirak 
etmemek, kaydiyle bu türlü kimselerin 'buluna
caklarını» te'barüz ettirmişler'dir. Buna rağmen 
arkadaşlar, delegelerden başka bir tek kimseyi 
kongre salonlarına sokmadılar, her tarafı kapat
tılar. Yıllarca •çektiğimiz acıları unutmadı isek, 
yaptığımız mücadeleye sadakat .gösterecek- in
sanlar isek, geçmiş kanunlara henziyen kanun
larla, herkesin kendi gönlüne göre mâna verebi
leceği kanunlarla, bu rejimin bir temel mesele
sini bu şekfrlde halledip mefluç bir halle getir-
miyelim. 

i Bir zamanlar Kırşehir Milletvekili olarak hir 
yere gittim. Halk etr affını da toplandı, geldi ça
vuş «konuşamazsınız, (hasbıhal edemezsiniz, da
ğdın.» dedi. Beni milletvekili olarak halkla ko
nuşturmadı. Hasbıhal nedir, konuşma nedir? 
Bunların mânaları Ikatî olarak tesibit edilmiş 
hukukta, litaratürde yerini almış değildir. Hâ
kim medbur değildir esba'bı mucizeyi tetkik et
meye. Kanun metni çıkdıktan sonra bâzılarının 
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telâkkisine göre objektif bir unsur haline ge
lir. Hâkim (bizzat o unsurun taşıdığı mâna üze
rinde durur. Vâzıı kanunun maksadı ne diye 
bir unsuru araştırmaya mecbur değildir. Vâzıı 
kanunun maksadı nedir? Burada bir komisyon 
sözcüsü bir şey söylüyor. Aca'ba o söz 'bütün 
milletvekilleri tarafın'dan benimsenip bir kara
ra bağlanıyor mu? Binaenaleyh işi böyle elâstiki 
tutarsak geçmişteki ıstıraplar tekerrür eder, 
ihtilâflar alır yürür. 

'Memleket meselelerini halkla konuşurken 
b i r milletvekiliyle bir vekilin ne farkı olabilir 
arkadaşlar? Milletvekili teşriî organın bir uzvu, 
bir parçasıdır. Bütün memleket meseleleriMıak-
kında vatandaşlarla konuşmak ilhtiyacındadır. 
Hükümet âzası da nihayet icraya ait şeyleri 
söyler. Bir milletvekili de icranın kötü tarafla
rı var ise, onu da üıaîkla haslbıhal ederken söy-
leyebilmelidir. Kaç kişiyle yapılacak konuşma 
hasbıhal sayılacak? hu da bilinmemektedir. Bir 
kahveye -giriyorsunuz, o 000'kişi alacak bil
kah vey e oturdunuz. Bütün halk-toplanıyor, si
ze sualler tevdi ediyorlar. Suali soranın biri 
karşı köşededir, ona sesinizi duyurabilmek için-
sesiniz kâfi gelmez. Hoparlör kullanacaksınız. 
Hoparlör kullanıldığı zaman kanuna aykırı ola
cak. Eğer sesi davudi olan, duyura'bileeek bi
risi çıkarsa, ayağa 'kalkacak 10 bin kişiye du
yuracak, onunki suç olmıyaca'k. Böyle kanun 
olmaz arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar, bu ka
nun rejimin İteklediği kanun değildir. Geçmiş
teki ıstırapları tekrar yaşatacak, devam ettire
cek bir kanundur. Bunun üzerinde ciddiyetle 
durmak lâzımdır arkadaşlar. Mâruzâtım hu ka
dar. (Alkışlar) 

BAŞ.KAN — Sayın Kırca. 
ÜOŞKÜN KIRCA! (tstanhul) —Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Osman Bölükbaşı pek muh
terem Millet Partisi Grupu adına konuştular. 
Neticede, önümüzdeki kanun tasarısı hakkında 
vermiş oldukları hüküm, bu kanun tasarısının 
rejimin (beklediği kanun olmadığıdır. 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz, milletvekili 
olarak bu kanun tasarısı dolayısiyle muhale
fet partisinden beklememiz lâzımgelen husus. 
hele Anayasada yer alan temel insan hakların
dan 'biri olarak, hu kanun mevzulbahsolduğu za
man, bu kanun 'tasarısının rejimin beklediği ta-
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sarı olmadığı yolunda bir iddia, bir itham ileri 
sürdüğü vakit, bunu ileri süren muhterem mu- j 
halefet sözcüsünün, hangi noktalarda bunun vâ- j 
ridolduğunu, bunu maddeler halinde teker te- j 
ker belirterek göstermesi ve ondan sonra Yüce I 
Meclisin hak ve- hürriyetlere aykırı ibir kanu
nu çıtkarmıyacağını da düşünerek, kendisinin 
ve herkesin bu mevzuda aynı derecede hassas 
Qİduğunu da kaıbııl ederek, hangi noktaların 
tâdil ©dilmesi gerektiğine dair müşahhas teklif
ler getirmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bentteniz, bundan 
evvelki toplantıda konuştum. r 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Siz teklif 
yapm da görelim. Münakaşaya girmiyelim. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Çok muh
terem Et em Kılıçoğlu arkadaşım bilsinler ki, 
geçen oturumdan beri burada bu müşterek ga
yenin dışında başka bir gayret sarf etmedim. 
Geçen birleşimde ben konuştuğum zaman, Cum
hurbaşkanı ve Başbakanın veya Bakanların şu
rada burada Devlet işleri ile ilgili konuşmala-
riyle, Büyük Millet Meclisi üyelerinin halk ile 
yapacakları hasbıhallerde Hükümet üyeleri le
hine bir tefrik yaratabileceği kanaatindeyim. 
Çünkü biz de umumiyetle «Konuşma» dan an
laşılan şey bir hatibin tek taraflı olarak bir 
kütleye hitaib etmesidir. Bu haslbıhal değildir. 
Hasbıhal ise oturarak yapılan karşılıklı konuş
malardır. Binaenaleyih, burada çıkaracağımız 
kanun da, Cumhurbaşkanı ve Hükümet üyeleri 
lehine tefsir edilebilecek bir ibarenin mevcud-
olmaması lüzumuna işaret ettiğimiz için madde 
komisyona gitmişti. 

Şimdi Komisyonun getirdiği yeni metinde 
ne deniyor: «örf ve âdetlere göre yapılacak 
karşılama, uğurlama ve hasbıihaller» bununla 
iktifa edilmiyor, biraz evyel Sayın Reşit Ül
ker arkadaşımızın, Sayın Talât Asal arkadaşı
mızın tenkiidlerinden, ikazlarından ilham alın
mış olarak yapılmış olan yeni metinde, «özellik
le, Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin yapacakları hasbıhaller» beyanı var. 
Eski metinden tamamiyle farklı olarak gerek 
Hükümet üyeleri, gerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin yapacakları, bu kanun dışın
da yapacakları hasbıhaller olduğu bilhassa be
lirtiliyor. 

Şimdi, hasbihal terimi hukukta tarif edil
miş, efradını cami ağyarını mâni bir terim de- | 
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ğildir. Bunu biliyoruz. Fakat acalba dünyanın 
hangi yerinde hangi toplantıya mütaallik, bu
ma benzer kesin tarifler vermek mümkün olmuş
tur. Fransa'da Devlet Şûrasının, toplantının 
ne olduğuna dair pekçok kararları vardır. Ba
na öyle geliyor ki, asıl böyle bir kanunda ke
sin tarifler vermek hürriyeti bağlayıcı olabilir. 

Bugün öylesine bir hürriyeti tanzim ediyo
ruz k i ; burada, hasbılhal denen şey budur, top
lantı denen şey şudur diye kesin birtakım tarif 
ve kıstaslar aramaya kalktığımız takdirde şxt 
Yüce Meclisin birçok unsurları unutması ve do-
layısiyle de kendiımdai birtakım müşkülâtın içe
risine atmamız mümkündür. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun 
ibu hükmü herşeyderi evvel bir içtihat hükmü
dür. Bu kanun tasarısı asla eaki Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri Kanunu ile kıyas edilmeme
lidir. Eski kanunda; «Toplantılar ve gösteri yü
rüyüşleri bu kanun idaresinde serbesttir.:» de
nirken bu toplantıların ancak ve ancak idare
nin izni ile yapılabileceği de söyleniyordu. Bu
gün bu kanunun Anayasaya uygun metnine gö
re sadece bir beyanname verme mükellefiyeti 
yüklenmektedir. Asla idarenin izin vermesi mev-
zuubahjsdeğildir. Eski Toplantı ve göısteri yürü
yüşleri Kanunu görüşülürken dahi Sayın Refet 
Aksoy'dan vâki bir soru üzerine sözcünün bir 
açıklamasına göre, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin halikla temasları icabı yapacak
ları hasbıhaller o kanunun tatbikatı dışında 
tutulur, denmiş idi. Ve o zaman da muhalefet 
partisine mensup arkadaşlar tarafından aynı 
şey ileri sürülmüş idi. Şimdi Sayın Tal'ât Asal 
ve Sayın Reşit Ülker arkadaşımız niçin bu hu
sus metne girmiyor, diyorlar. Komisyon haslbı
hal kelimesini yazdıktan sonra özellikle Hükü
met ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin yapacakları hasbıhaller denmek suretiyle 
Sayın Milletvekillerinin ve Senatörlerin bu hak-

• larını tam bir müsavat plâ't'ormu üzerine oturt
mak suretiyle onlara bir garanti sağlıyor. Şa
yet, «Neden konuşmalar da eklenmiyor» denir
se, o zaman Sayın Asbuzoğlu arkadaşımıza hak 
vermek icabeder. Hakikaten o zaman yapılacak 
konuşmalardan dolayı ne gibi bir tetkikata mâ
ruz kalabileceğimizi düşünmek lâzımdır. Bu ka
nun hükümlerine tâbi olmıyacağı ne demek? 
Yani metael'â, bu tarz hasbıihal güneş battıktan 
sonra da yapılabilecektir. 
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Şimdi, arkadaşlar, güneş battuktan sonra bir 

milletvekilli bir kahvdhaneye gelmiş haslbıfhal 
ediyor; Hatta dışarıya bir kıisım vatandaşlar 
toplanmış; bir el hoparlörü kullanmış veya kul
lanmamış! Her halde bundan maksat bir mey
danın ortasına insanları doldurup, miting ya
par gibi 8 - 5 'bin kişiye hitaibetmek delilidir. 
Bu tarakla hasbılhal güneış battıktan sonra yapı
lırsa ellbette umumi kanunlar tatbik edilecek
tir. Sükûnet ihlâl ediliyor mu? Gürültü yapılı
yor mııl Halkın istirahatı iihlâl ediliyor mu? 
Bunlar nazarı itibara alınacaktır. Hattâ bunları 
milletvekilinin nazarı itibara alması lâzımıdır. 
Şi;m|d'i biz burada eğer konuşma dersek, konuş-
idia bir hatibin, bir kütleye tdk taraflı olarak 
hitabıdır. Maksat bu değil; bu kanun hüküm
leri dairesinde miting terti'bederek, açık hava
da bu hükümlere göre bir ha'tübin konuşmasın
dan- bahsedildikten sonra bu, hasbıhal sayıla
maz. Bunun dışında ne isteniyor, hatibin tarifi
mi? 

MıUhterem arkadaşlarım, toplantı hürriyeti 
gibi bir hürriyejt tanzim ediliyor, Hükümetin 
de (bunun dışında hicjbir hakka salhib'olamıyaca-
ğını Komisyon belirtiyor. Bu kâfi görüldükten 
tfonra dalhi Reşit Ülker ve Talât Asal arkadaş
larımızın izaihı ile şu açıklama yapılıyor Hükü
met ve yasama organı üyelerinin hasbıhaller 
yapabileceği zikrediliyor, bundan sonra dahi, 
yarın kendi kendimizi talhdidedebilecek, türlü 
zorluklar doğuralbilecek unsurları bir tarif içe
risinde cem edersek çok yanlış olur. Birtakım 
teferruatı bu gibi kanunların içine hangi mü
kemmel memleket koymuş ki, biz koyalım. 

Bendeniz, komisyon metnini tamamen kâfi 
görüyorum, bu sebeple daha önce vermiş oldu
ğum takririmi de geri alıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Aziz arkadaşla

rım, huzurunuzu fazla iş'gal ettiğim için özür 
dilerim. Bütün maksadım, güçlük çıkarmıya-
eak bir kanuna sahibolmak çabasından ibarettir. 

Şimdi komisyon sözcüsü Muhterem Hüdai 
Oral arkadaşımız diyorlar ki, Anayasada mev-
cudolan bir hakkı buraya aktarmaktan ibarettir 
vazifemiz. Yani zaten Anayasada milletvekili
nin halkla teması, vatandaşla teması kabul edil
miş bir husustur. Biz bunu buraya şu şekilde 
veya bu şekilde aktarıyoruz, buyuruyorlar. Ve 
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bu da burada teklif ettikleri metnin esbabı mu-
cibesini teşkil ediyor. 

Ben 5 nci maddeyi okumaya devam ettiğim 
zaman bunun neden böyle tedvin edildiğini an-
lıyanıamıştım. Fakat bunun üzerinde durmayı 
zait buldum. Spor temasları yapılırken, yani 
bugüne kadar 19 Mayıs Stadyumunda yapılan 
İnitün futbol maçları için müsaade mecburiyeti 
mi vardı? Bendeniz bunu bilmiyordum. Eğer 
idari makamlara bir müracaat vâki oluyor idiy
se, bunun sebebi emniyet tedbirleri • almak için
dir. Bu sebeple zaten 5 nci madde ile ilgili ola
rak Anayasada tedvin edilmiş bir hüküm bulun
masına rağmen niçin bunu bu şekilde tedvin 
ederler, niçin bu kanun maddeleri içine girer? 
Bunu anlamakta müşkülât çekiyorum. Fakat 

mademki gelmiştir; bu maddeyi daha iyi şekil
de meydana getirmek için gayret sarf edelim 
diyorum. 

Hasbıhalle konuşma arasındaki fark nedir? 
!5 nci maddede «hasbıhal» tâbirini kabul etti
ğimiz takdirde, milletvekilini, Başvekili, hattâ 
Reisicumhuru, birtakım üstü kapalı taktiklere 
'başvurmak mecburiyetinde bırakacağız. Coşkun 
Kırca arkadaşımız, «hasbıihal karşılıklı konuş
madır.» Buyuruyorlar. İBaş'vekil, Reisicumihur 
bir yere gidecek. Konuşabilmek için yani 5 nci 
maddeye muhalif hareket etmemek için, yapıla
cak konuşmayı, hasbıbal şekline dökmek için 
bir taktik kullanmak 'mecburiyetinde kalacak. 
Devlet Reisini, Hükümet Reisini 'böyle bir tak
tiğin içinde sokmaya gönlümüz razı oluyorsa bu 
tadil teklifini böylece kabul edeceğiz. 

Bir milletvekili kahveye oturup seçmen va-
tandaşlariyle konuşmak istese, 'bu 'konuşmayı 
yapmak için birtakım dolambaçlı yollara gide
cek, nasılsınız, iyi misiniz diye 'birtakım sualler 
soracak veya partililere sual sorduracak. Sırf 
hasbıhal yapıyoruz demek suretiyle 'onbaşının 
takibinden kurtulmak için, arkadaşlarım. Bi
naenaleyh, bu noktaya, dikkatinizi çekmek is
terim. 

Bunun dışında, «'bir başka mesele var. Di
yorlar k i ; 'Başvekilde 5 nci madde muvacehe
sinde gece yarısı k'onuşamıyacaktır. Olmaz .böy
le şey arkadaşlar. Bulgun Başvekil C. H. P. sin
dedir. Yarın, Y. T. P. sinden, öbür gün de 
A. P. sinden olalbilir. Yani, bu demokratik dü
zen, sonuna kadar devam edip gidecektir. In-
şaalla'h, böyle bir düzen içerisinde 'birçok (Baş-
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vekiller ve Cumhurbaşkanları geleceklerdir. Bir 
vilâyette korkunç 'bir felâket var, yahut asayiş
le ilgili bir konu var, o vilâyete giden Başvekil 
veya Reisicumhur gece geç vakit otomobilden 
veya trenden iniyor ve konuşmak 'mecburiyetini 
hissediyor. İllâ hasbıhal mi yapacak1:' Saat 5 ol
du diyerek, o felâket hâli üzerinde vatandaşlar
la bir konuşma yapamıyacak mı1? Yani, Başve
kilin hasbıhalinden, Dahiliye Vekilinin hasbıha
linden, milletvekillerinin hasbıhalinden bir şey 
olmuyor da, sadece konuşmalarından mı bir şey 
oluyor? 

Bu istikamette olmak üzere, arkadaşlarımla 
'bera'ber bir takrir vermiş bulunuyorum. 

Coşkun Kırca arkadaşımız gene buyurdular 
ki, «Fransa'da Danıştay toplantı kelimesi üzerin
de duruyor.» Bu benim teklifimin kabul edilmesi 
için bir sebeptir. Çünkü, modern İdare Hukukun
da Fransa, ön plânı işgal ediyor. Fransa idari ta
sarrufu kayıtlamak için Danıştayma büyük yük
ler yüklemiştir. İdare Hukukunda, Fransa'nın ta-
kibettiği yol, umumiyetle takibedilen yoldur. 
Fransa Damstayı, «Toplantı» kelimesi üzerinde 
niçin duruyor? Fransa'nın kabul ettiği istikaa-
mete yönelmiş bir statüsü var, onun için üzerin
de duruyor. Yasama organları, kelimeleri tam ve 
kâmil an ânaısın d a getirmedikleri için, idarenin 
serbest sahada tasarruflarını kayıt altına almak 
için bunu yapıyor, imkân elimizde, muhterem 
arkadaşlarım. Biz kanunu tedvin ediyoruz. En 
güzel kelimeyi koymak elimizde. İdarenin tasar
ruflarını bugünden, kayıtlamak elimizdeyken, 
niçin idari mekanizmanın eline vereceğiz? Çaba
mız bu istikamette. Bendeniz hakikaten hasbihal 
kelimesini tehlikeli buluyorum. Ama, onun ya
nında «konuşma» kelimesini de son derece be
ğenmiş değilim. Fakat «Konuşma» kelimesi, ka
nunun ruhuna, metnine ve gitmek istediğimiz is
tikamete uygun olan bir haldir. Bu itibarla, Re
şit Ülker arkadaşımın beyanlarının tamamına iş
tirak ederim. Hele hele mikrofon mevzuundaki 
beyanına bilhassa iştirak ederim. Jakotin satan 
şahsın elinde mikrofon var. Fakat, sesi çıkma
yan bir milletvekilinin mikrofonu yok. Bu olmaz 
arkadaşlar. Bu bakımlardan Sayın Bölükbaşı'n-
dan istirham edeceğim, liûtfedip kabul etsinler. 
Kendilerinki Türkçeye çok vukufu bulunduğu ka
nısındayım. Bendeniz, «Konuşma» kelimesini be
ğenmiyorum. Kendileriyle birçok noktalardan 
aramızda bir fikir beraberliği vardır. Eğer daha 
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iyi bir kelime bulabiliyorlarsa, kanunun metnine 
konulması için, lütfedip getirsinler ve bu fikir 
taaddüdünden, oynaklığından kurtulalım. Aksi 
halde, vermiş bulunduğum takririn, bu istika
metteki mâruzâtımız mucibince, kabul Duyurul
masını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, grupunuz na
mına mı söz istiyor sunuz ? 

İSMAL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. P. MECLİS GRUPU ADINA t. HAKKI 

AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arkadaş
lar, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanun gündeme alınıp Yüksek Hu
zurunuzda müzakereye başlandığı zaman, Millet 
Partisi Grupu adma görüşlerimizi arz etmiş, ten
kitlerimizi yapmış ve maddeler hakkında görüş
lerimizi de ilerde sunacağımız değiştirge önerge
leriyle arz edeceğimizi bildirmiştik. Birçok de
ğiştirge önergesini Başkanlığa vermiş ve müda
faasını da yapmış durumdayız. Bu itibarla, Sayın 
Coşkun Kırca arkadaşım, zannederim ki, şu an
daki müzakerelerin, kanunun tümü üzerinde 
değil, 5 nci maddesi üzerinde olduğunu müdrik
tirler, bilirler. 

Yine Sayın Coşkun Kırca arkadaşım, Sayın 
Genel Başkanımız Osman Bölükbaşı'nm konuş
malarını dikkatle dinlemişlerdir, buradaki ko
nuşmalarının kanunun 5 nci maddesine matuf ol
duğunu da işitmişlerdir. 5 nci maddenin bâzı hu
suslarına, Sayın Genel Başkanımız, itiraz etmiş 
ve sebeplerini de izah etmiştir. Konuşmalarının 
sonunda; «Bu kanun milletin beklediği bir ka
nun değildir;» şeklindeki cümleyi ele alıp, bunun 
5 nci maddede getirilen hususlara aidolduğu bir 
kenara bırakılarak, kanunun tümü hakkındaki 
görüşlerimizin nelerden ibaret olduğunun sorul
masını bir taaktik olarak kabul etmek mecburi
yetindeyiz. Şunu tekrar, tekrar arz etmek iste
rim ki, M. P. si Grupu olarak, kanunun tümü üze
rindeki görüşlerimizi, Grupumuz «adıma bu kür
süden ifade etmiş, maddeler hakkındaki görüşle
rimizi de, Yüksek Başkanlığa, sunmuş olduğumuz 
önergelerle belirtmiş bulunuyoruz. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Asbuzoğlu, 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, Sayın Osman Bölükbaşı'nm 
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konuşmasındaki 2 noktaya cevap vermek için söz, 
almış bulunuyorum. 

Bunlardan bir tanesini, Sayın Coşkun Kırca 
Arkadaşımız etraf iyi e izah etmiş bulunduğundan 
vaktinizi almamak için bu mevzuda sizleri işgal 
etmiyeceğim. Nitekim, parti grupları adına ko
nuşma. yapan arkadaşlar, beğenilmeyen 5 nci 
maddenin yerine neler getirmek istediklerini 
verdikleri önerge ile belirttiklerini ifade ediyor
lar. Onun için bu nokta üzerinde durmıyacağım. 

İkinci nokta olarak, şahsımı istihdaf eden ko
nuşması dolayısiyle Sayın Bölükbaşı'ndan ve bü
tün arkadaşlardan şunu kabul etmelerini rica 
ederim ki, birinci konuşmada, «Tatbikatını ve 
acılarını görmüş bir arkadaşınızım.» deyişim, 
sadece meslekî olarak tatbikat bakımından çekti
ğim ıstırapları belirtmek için değil, aynı zaman
da sizlerin çektiğiniz ıstırapları görmüş ve bil
miş olmamd andır. 

Hakikaten bundan önceki maddenin valilere, 
polise verdiği salâhiyetleri 'göz önünde tutarak, 
milletvekili olsun, diğer parti liderleri veya par
tide vazife almış arkadaşlar olsun, bu kabil çalış
malarda neler çektiklerini bilen bir arkadaşınız 
olarak bunu karşılıklı tebarüz ettirmeye çalışmış 
ve 5 nci maddedee hem polisi, hem de sizleri bu 
müşküllerden kurtarıcı, tanı mânasiyle idari ve 
zabıta anlayışı içinde hazırlanmış bir madde ol
duğu için, kabulünü rica etmiştim. 

Ben, biraz evvel konuşan arkadaşımın, aynı 
zamanda Adalet Komisyonundan gelen son de
ğişikliğin lehinde değilim. Tsrar ediyorum, cemi
yetimizde, konuşma ayrı, hasbıhal ayrı olarak, 
anlaşılmıştır. Literatürlerimizde bunun tarifleri 
yapılmamıştır. 

Ama, bütün arkadaşlarımız gayet yakincn bi
lirler ki, hasbıhal, nihayet mevzii olarak bir kah
vede, .bir köşdbaşında, umumi yerlerde ve niha
yet maihdut insanlarla yapılan bir konuşma şek
lidir. Ama, konuşma denilince : Bir topluluğa 
hita'bed ildiğini hepiniz bilirsiniz. Bunun yanın
da milleti vekiline hoparlör vermeyi kabul ettiği
niz takdirde, ısrar ediyorum arkadaşlar, memle
kette idare Amirlerini çok müşkül duruma soka
caksınız? Bunu yapmamanızı, milletvekillerine 
'hoparlör verilmemesini rica ediyorum. Milletve
killeri konuşmaktan mahrum değildir, eğer ken
disi konuşma yapmak istiyorsa 4S saat evvelin
den halber vermek suretiyle, acık ve kapalı yerler
de her türlü toplantı vapması mümkündür ve ko-
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nuşmasını da mükemmel 'bir şekilde yapabilir. 
Ama, izin verilmeksizin buradan arabaya atlayıp, 
toplantı yapacağı yere gitmiş, kahveye girmiş, 
hoparlörü kurmuş, «Beni dinleyin arkadaşlar, 
Ankara'dan geliyorum.» diye şu veya bu şekilde 
konuşmaya başlıyor. Bu, istismar edilir arkadaş
lar. Bunu imkân dâhiline sokacak bir hüküm ye
rinde değildir. Bunu yaparsanız, idare âmirlerini 
müşkül durumlara sokarsınız. 

Bir Bakarı, lâalottâyin bir vilâyete gitmez, bir 
ıgeziye çıktığı zaman 5 -10 vilâyeti dolaşır. Daha 
cvıvel, gideceği yerlerde haberdar edeceği kimse
ler va'sıtasiyle muayyen -bir yerde o muhitin hal
kı ile konuşma yapması talbiîdir. Konuşma bakan
lar içindir, hasbıhal milletvekilleri ve senatörler 
için olması lâzımgeliyor. (Binaenaleyh, içişleri 
Komisyonunun tedvin etmiş olduğu 5 nci madde 
metninin ka'bulünü istirham edeceğim. Hürmetle
rimle. 

ıBAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÛDA t 

ORAL (Denizli) — Mulbterem arkadaşlarım, Ko
misyon Hükümet tasarısında değişiklik yapmak 
suretiyle maddeyi Yüksek Huzurunuza sevk et
miş 'bulunuyor. 

(lönül isterdi ki, parti grupları, bu kanun ta
sarısı Meclise sevk edildiği zaman, komisyondaki 
arkadaşlarına noktai nazarlarını teshit etmek su
retiyle göndersinler ve komisyondaki muttıtelif fi
kirler teemmül, tahlil ve münakaşa edilsin ve bir 
netice varılsın. 

Görüyoruz ki, bütün partileri temsil eden 
komisyonun bu noktayı nazarları, bugün muhte
lif partili arkadaşlarımız tarafından tenkid edili
yor ve her arkadaşımız ayrı ayrı noktai nazarı 
müdafaa ediyor. «Konuşma nedir? Has'bihal ne
dir? Hükümet üyesi konuşur da, milletvekili has-
'bihal mi eder? Bu tefrik neden yaratılıyor?» gibi 
hir iddia ile geliniyor. Genel Başkan partisinin 
görüşünü, noktai nazarını tey'bit etmek suretiyle, 
komisyondaki arkadaşlarını, grupları adına tav
zif etmiş olsalardı, mesele bu kadar uzamazdı. 

Muhterem arkadaşlarım; yalnız muayyen bir 
partiye hitabetmiyorum, diğer partilere de hi-
tabediyorum : Biz komisyon üyesi arkadaşları
nız dahi müşkül duruma gelmiş bulunuyoruz. 
Hangi noktai nazarın müdafaa edildiği kesin 
olarak (belli değildir. Hükümet mensuplarının 
yapacağı .'konuşma... Meselâ bir Başbakan Gazi
antep'e veya başka bir yere gidiyor, onun bu-
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rada yapacağı konuşma bir hasbıhal mi telâkki 
edilsin, yoksa edilmesin mi? Bir Milletvekili 
hasbıhal şeklinde konuşabilsin de niçin hopar
lörle konuşamamn?. Bu gibi fikirleri ileri sü
renler var. 

Arkadaşlar; her şeyden evvel bilinmelidir 
ki, tuı kanun, hürriyeıtleri tahdit için sevk edil
miş bir kanun değildir. Bu 'kanun, tamamiyle 
kamu düzeni- mülâhazasiyle, çok küçük, kısmi 
tahditleri ihtiva eden bâzı maddelerle huzuru
nuza gelmiştir. Bu kanunda hürriyetler tescil 
edilmektedir. Bu kanunda hak tescil edilmekte
dir. Bu kanun, bâzı arkadaşlarımızın söyledik
leri gibi, hürriyetleri kısıtlayıcı 6761 sayılı Ka
nunun .mütenazırı hükümler getiren bir kanun 
değildir. 

Mulhterem arkadaşların noktai nazarları şu 
şekilde formüle edilebilir : ' 

1. Hasbıhalin mahiyeti ne olacaktır6; Mad
dede, hasbıhâlin mahiyeti, mânası ve unsuru, 
tavsif edilmeli ve tafsilâtlı olarak yazılmalıdır. 

2. Konuşma ne demektir? Konuşmadan ne 
kaydedildiği metne geçirilmelidir. Hükümet 
üyeleri Büyük Millet Meclisi üyeleri konuşma 
veya hasbıhâl bakımından aynı hükümlere mi 
tabi olmalıdır, yahut ayrı ayrı hükümlere mi 
tabi olmalıdır? Bu noktai nazar üzerinde mü
talâalar teksif edilmektedir. 

Hi'Camız, Adalet Komisyonu olarak biz, bu 
maddenin partilerin tasvibi ile çıkmasında bü
yük fayda mülâhaza etmekteyiz. Onun için 
Çarşaniba günü konuşmak için maddeyi geri alı
yoruz, o gün maddeyi münakaşa ve müzakereye 
açacağız. İstirham ediyoruz, bütün parti grup
larını temsil eden arkadaşlarımız, mücehhez bir 
durumda, bu kanun metnini tetkik ettikten son
ra, lütfetsinler komisyonumuzla gelsinler. Hep 
beraber, hepimizin tasvibine mazhar olacak şe
kilde çıkarahım. Hürmetlerimle. (Al'kuşlar) 

BAŞKAN — Müzakere etmekte bulunduğu
muz kanun tasarısının 5 nci maddesini komis
yon istemektedir. Verilmiş olan önergelerle bir
likte 5 nei maddenin komisyona iadesini oyla
rınıza sunuyirum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 5 ııcd maddenin önergelerle ıbirlikte komis
yona iadesi kabul edilmiştir. 

Yüksetk Hâkimler Kuruluna üye seçiımi neti
celeri geldi. Okutuyorum. 
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Yüksek 'Başkanlığa 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 
gereğince Kurula asıl üyelik için sekizinci tur
da yapılan seçime (;JÜ7) üye katılmış ve netice
de aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Bolu Erzincan 
Fuat Ümit Zeynel Gündoğdu 

Üye 
Konya 

Selçuk Aytan 

Ali: Şerfik Türkdoğan 
Hikmet Lûtfi Sancar 
İlhan Ankan 
Kaya Alper 
Rüştü Baykal 
Fevzi Peşkircioğtu 
A. İhsan Tüzüner 
Bahattin Karaküçük 
Tahir Taşer 

167 
121 

7 
5 
3 
1 
1 
1 
1 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmadığı için, gele-
celk (Birleşimde seçim tekrarlanacaktır. 

Efendim; komisyon, müzakeresini yaptığımız 
ve kendisine iade ettiğiniz, 7 nci maddeyi ted
vin etmiş ve göndermiştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Tasarının 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir, arz ederiz. 
Madde 7. — Toplantının yapılmasından en 

az 48 saat önce toplantının yapılacağı yerin en 
büyük mülkiye amirliğine çalışma saatleri için
de medeni haklarını kullanma yetkisini haiz 
olan ve o yerde oturan tertip heyetinden en az üç 
kişi tarafından imzalı bir beyanname verilir. 

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

üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları gösteri
lir. 

Bu beyanname karşılığında ilmühaber veril
mesi 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 
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noter vasıtasiyle ihbar yapılır; ihbar saati, be- ı 
yanname verilme saatidir. Noter bulunnııyan 
yerlerde tutanak yeter sayılır. 

İlmühaberde veya tutanakta beyannamenin 
verildiği gün ve saat gösterilir. Aynı yerde, ay- I 
nı gün ve saatte toplantı yapmak üzere ayrı, 
ayrı tertip heyetleri tarafından beyanname ve
rilmiş ise, ilk verilen beyanname muteber sayı
lır, sonra beyanname verenlere keyfiyet hemen 
bildirilir. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü Üye 
Denizli izmir 

Hüdai Oral Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım; 
(c) fıkrasından sonra «bu beyanname karşılı
ğında ilmühaber verilmesi mecburidir» şeklin
de bir fıkra olacak. Bir zühul eseri olarak bu
raya yazılmamış. Bu fıkra aynen burada da 
ipka edilmiştir. Keyfiyeti nazarı dikkatinize 
arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, (c) fıkrasından son
ra bu cümlenin ipka edildiğini beyan etmiş-bu
lunuyor. Komisyondan bu şekilde gelen madde 
hakkında söz istiyen var 'mı? Buyurun Sayın 
Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) —Muhterem ar
kadaşlar; bu madde ile ilgili iki tane takrir 
Yüce Meclis tarafından kabul edilmişti. Birin
cisi bendeniz, Oihat Bilgehan ve diğer arkadaş- I 
lar tarafından verilen takrirdir ki, bunda şu 
husus teklif edilmişti : «Bu beyannameyi vere
cek üç kişiden birinin, o yerdo ikamet eden 
şahıslardan olması lâzımgelir.» diye teklifte I 
'bulunmuştuk. Yüce Meclis bunu tasvibetınişti. 
İkinci takriri de Yüce Meclis kabul etti. 48 sa
atin 24 saate indirilmesi için bir tadil teklif 
ettik. Tekliflerimiz komisyona gitti, ıKomisyon-/ 
dan gelen şekle göre, bizim tarafımızdan teklif I 
edilen ve Yüce Meclis tarafından kabul edilen 
teklifimiz, 'komisyon tarafından iltifata mazlhar 

olmamış görünüyor. 
özür dileyerek bir defa daha izah etmek is

terim ; bir toplantı tertip heyetini teşkil eden 
zevatın, o yerde .oturan üç kişiden olması mec-< 
buriyeti tatbikatta mahzur doğurur; önleyici 
zabıta bakımından mahzur doğurur, toplantı 
tertip heyetinin teşkili bakımın'dan da mahzur | 
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doğurur. Dışarıdan, ilin yukarı kademelerinden, 
3 - 4 kişi gelir, 'hukuk ibilir, inak 'bilir insanlar 
oldukları için o ma'halde itibar gösterilir, bun
lardan orada oturmıyan ikisi bu tertip heyetine 
girer, bir de ikametgâhı orada olan zat girer. 

Her ilcisinin terkibi olan Ö kilişik heyet, 'bu 
toplantıyı sevk ve idare eder. Orada oturan, 
ikametıgâlh sahibi olan kimse, oradaki kişileri 
tanır. Halleri ve hareketleri ile sabıkaları var 
mı yok mu, (bilir. Geçmiş durumlarını bilir. Bu 
'bakımlardan bu şallısın tesiri olur. Diğer ilci ki
şi de lıükuku 'bilen insanlar olması hasebiyle, 
iorada oturan kimseye yardım e'der. Tatbikatta 
bunu biz böyle gördük. Yaşadığımız hayatta 
tatbikatın böyle yapılmakta olduğu bir haki
kattir. Şimdi, her üçünün de «orada oturan kim
selerden olması» tâ'biri, tatbik edilirken güç
lükler doğurabilir, çekinen ola'bilir. Bugünkü 
şartlan düşünmiyelim. Öyle iktidar şartları 
olabilir ki, 'bu gibi toplantılara heyet olmaktan 
çekinecek insanlar çıkabilir. Kültürleri az o'L 
duğu için /bu heyete girmek istemiyenler bulu
nabilir. Bu (bakımlardan, ;bu üç kişinin de ora
da oturmakta, olması şartı ağır bir şart (haline 
gelir. O yerde ikamet etmesi, meselesini arz et
tim. 'Binaenaleyh, isimdi yeniden bir önerge ver
mem icabediyor mu bilmiyorum? Eğer yeniden 
bir takrir vermem icabediyorsa hazırlıyorum. 
Şayet, eski önergem oylanabileeekse onun oy
lanmasını istirham edeceğim. 

'BAŞKAN — Sayın Ülker, neyin oylanması
nı istiyorsunuz ? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, ta
dil teklifimin. 

BAŞKAN — Tadil teklifi Heyeti Umumiye-
de nazara alnm'bilir. Biliyorsunuz arkadaşlar, 
nazarı dikkate alman takrirler, komisyonda il
tifat görür veya görmez. O halde yeni 'bir tak
ririniz varsa onu gönderiniz. 

Sayın ismail Hakkı Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Muhterem arkadaşlar; bu maddede müracaatin, 
48 saat evvel ve mesai saati içinde yapılması 
ışart koşulmtı'ştur. 48 saat diye bir müddet ko
nulduğu takdirde, 'buna takaddüm eden gün
lerin Cumartesi veya Pazara, yahut bir bayram 
gününe Taslaması mümkün'dür. Bu sebeple bu 
müddetin dalın fazla uzamaması için Yüksek 
Başkanlığa bir önerge veriyorum. Bu önergem-
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de, yalnız çalışma saatleri içinde değil, tatil 
günleri de dâhil olmak: üzere Iher zaman 9 - 12 
ve 14 - 17 arasında müracaat etmek imkânının 
sağlanması derpiş edilmektedir. Bu hususun da 
Başkanlıkça oya vaz'edilmesini istirham edece
ğim. Aksi takdirde meselâ bir hafta uzayan bire 
bayram tatili ve araya giren Cumartesi, Pazar 
yüzünden 10 - 12 gün içinde izin almak mümkün 
olmıyacaktır. 

Bu husustaki reylerinizi müspet olarak ver
menizi istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

tiyen var mı efendimi. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Bu tutanak kiminle tutulacaktır?.. Madde met
ninde birtutanağyı tanzim edileceği hükmü var
dır. Bunu, müracaat eden tertip heyetinin be
yannamesi alınmadığında, tertip heyeti arasın
da mı tanzim edilecek, yoksa; beyannameyi ver
diği makamla birlikte mi tanzim edilecektir?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ IIÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Efendim, 7 nci maddenin 
4 ncü bendinde «bu beyanname, en büyük mül
ki âmir tarafından kabul edilmez veya karşılı
ğında bir ilmühaber vermezse, keyfiyet bir tu
tanakla tesbit edilir» der. 

'Bu tutanak tanzim edilirken, bir ihtimalle 
kabul etmiyen kaymakam veya vali, bu tutana
ğı imzadan imtina edebilir. Binaenaleyh, tuta
nağın bdheme'hal idare âmirleri tarafından, 
imza edileceği yolunda bir kayıt koymaya im
kân yoktur. Tutanak, tertip heyeti tarafından 
yapılır, Icaboderse tertip heyeti dışında mute
ber vatandaşlardan da imza alarak tutanak 
tanzim edebilir, bilâhara ispatı cihetine gidilir. 
Bu şekildeki bir tutanak, normal ve kanuni ola
rak hakkını kullanmak istiyen tertip heyetinin 
veya hükmi şahsın, bu şekildeki bir talebinin 
tervicedilmemesinden mütevellit husule gelen 
mesuliyet de idare âmirine racidir. Bu sebeple 
kanunda yalnız tutanak tanzim edilmesi hükmü 
ile iktifa edilmiş olmayıp, toplantı yapılabilme
sini derpiş eden hükümler de vardır. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
öncelik sırasının tesbitinde, bu tutanağın da 
hükmü var mıdır? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) —• Vardır, efendim. Tutanağın 
tanzimi tarihi ve saati çok mühimdir, 
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AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, müzakeresini yaptığı

mız madde üzerinde değiştirge önergeleri var. 
Bunları okutup, nazara alınıp alınmamasını oy
larınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 7 nci maddesinin birindi 

fıkrasındaki «çalışma saatleri içinde» tâbirinin 
kaldırılarak yerine «tatil günleri dâhil saat 
9 -12, 14 -17 ye kadar» ibaresinin konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

. BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAt 

ORAL (Denizli) — İştirak etmiyoruz. Tatil 
günleri devamlı surette nöbetçi bir kimse bu-
lunmıyabilir, bulunmaz. Bu, nöbetçi bir mahke
me veya Cumhuriyet Savcılığı değil ki, buraya 
müracaat edilebilsin. Bu şekilde yapılacak top
lantılarda hakiki veya hükmi şahıslar bu duru
mu bilmek suretiyle 48 saat evvel müracaat 
edecekler. Bunun mesai saati içinde olmasının 
sebebi de vazifelileri tedbir almaya sevk etmek
tir. Maksat budur. 

BAŞKAN — Komisyon, müracaatın ancak 
mesai saati içinde olduğu takdirde vazifelilerin 
tedbir alabileceğini düşünerek önergeye iştirak 
etmiyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge reddolun-
m ustur. ' 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7 nci maddede : 
«Toplantı heyetinden en az birinin o yerde 

ikametgâh sahibi olanlardan seçilmesi lâzım
dır.» İba resinin tadilen maddeye konmasını arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Komisyon iştirak etmiyor 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak et
miyor, efendim. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 



M. Meclisi B : 130 
önerge madde ile birlikte komisyona verilmiş
tir. 

8 nci maddeye geçiyoruz. Daha önce başka 
bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde, seçim ve sorularla birlikte 80 i 

aşkın görüşülecek iş bulunması muvacehesinde 
bu haftaki Çarşamba ve Cuma günkü toplantı
ların saat 10 da başlamasını teklif ederim. 

Tokat Milletvekili 
Ali Diz m an 

BAŞKAN — Önerge hakkında konuşmak is-
tiyen var mı? Yok. 

Gündemdeki işlerin fazla olması dolayısiyle 
Çarşamba ve Cuma günlerinde toplantının saat 
30,00 da yapılmasına dair olan önergeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şu duruma göre Çarşamba ve Cuma günleri 
toplantı saat 10.00 da başlıyacaktır. Esasen bu 
hal bizim de işimizi kolaylaştırdı. 

idare heyeti teşkili ve 'görevleri 
'MADDE S. — Tertip heyeti, toplantıdan ön

ce kendi arasından on az üç kişilik bir idare he
yeti t&şkil eder ve Hükümet Komiserine 'bildirir. 
.Bu heyet, toplantının sükûn ve düzenini, beyan
namede yazılı maksat dışına çıkılmamasını sağ
lar; bu maksatla gerekli tedbirleri alır. 

İdare heyeti veya tertip heyeti üyelerinden 
en az üçü toplantı yerinde bulunmadıkça toplantı 
yapı 1 ması ya'saktır. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında ko
misyon söz istiyor, buyurun. 

İÇİŞLERİ KOMİISYONU SÖZCÜSÜ I DUA
MI' ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla
rım; Hükümet tasarısında ve İçişleri Komisyo
nunun kabul ettiği metinde,'tertip heyeti toplan
tıdan önce kendi arasından veya dışardan en az 
üç kişilik idare heyetini teşkil eder, denmiştir. 

Halbuki, Adliye Komisyonu «kendi arasın
dan» ı kabul ederek dışardan idare heyetini seç
me yetkisini kaldırmıştır. Bu ise hiçbir faydası 
olmıyan lüzumsuz bir tahdittir kanaatindeyiz. 
Tertip heyetine, bu toplantıları idare etmek hu
susiyetini haiz tertip heyeti içinden veya dışın
dan idare heyeti soçdbilmek hakkının tanınması 
daha serbest çalışmayı temin edecektir. Çünkü, 
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muhtelif sebeplerle bu tarzda kimseler tertip he
yeti içinde .bulunahilir. 

Onun için biz bir takrir verdik ve Hükümet 
tasarısında olduğu gibi, tertip heyetinin seçeceği 
idare heyetinin, tertip heyeti içinden veya dışın
dan olmasını, bu hususta kendilerine yetki tanın
masını lüzumlu görüyoruz. 

BAŞKAN - - Adalet Komisyonu. 
ADALET KOMİSYONU SıÖZCÜıSÜ HÜDAl 

ORAIr (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, İç
işleri Komisyonunun mütalâalsına iştirak etmiyo
ruz. Tertip heyeti en az üç, kişi olacaktır. 5 kişi 
olabilir, 20 k'işi olabilir, hükmi şahıslar olabilir. 
Tertip heyeti, 15 kişilik, 10 kişilik oldu. İkamet
gâhları bildirilecek, bildirdiler, Bu tertip heyeti 
arasından üç kişilik bir idare heyetinin bulunma
sında fayda mülâhaza ettik. 

'Fayda şu : ı 
Maddede, dikkat 'buyurulursa, «tertip heyeti 

toplantıdan önce» deniliyor. Toplantıdan önce, 
ne kadar zaman önce? önce mitinıg başlıyor, mu
azzam bir topluluk var. Toplantıdan bir dakika 
önce tertip heyeti dışardan Hükümet komiserine 
üç adanı gösterecek. Bu üç. adam kini? İdare he
yeti olarak toplantıda vazifeli olan ve Hükümet 
komiseriyle müştereken hareket edecek olan bu 
üç adamın Hükümet komiserince daha önceden 
bilinmesinde fayda var. Tertip heyeti arasından 
olursa, tertip heyeti 48 saat oVvel beyanname ver
dikleri için Hükümet komiserince önceden tanı
nırlar. İdare heyeti gelişigüzel, şuradan buradan 
gelmiş üç kişi gösterilmek suretiyle değil de, ter
tip heyetinin içinden ve ikametgâhlıları, hüviyet
leri daha evvelce idarece hilinen kimseler ara-
'sından olursa, toplantıdaki, ahenksizliklerin, hoş
nutsuzlukların önüne .geçmek mümkün olur. Şu 
•şu idare «heyetidir, denilir. Tertip heyetinin dışın
dan. olursa, Hükümet komiseri, idareciler onları 
taııımıyacaklarmdan toplantının sükûn içinde 
yapılması için iyi netice almmıyabilir ve iyi 
ahenk teessüs etmiyebilir. Bu bakımdan Adalet 
Komisyonu tertip heyeti üyeleri arasında idare 
heyetinin seçilmesinde fayda mülahaza etmiştir. 

Tertip Heyeti en az üç kişidir, dedik. Bu üç 
kişi de idare heyeti olaibilir. Üç. kişi müracaat 
etmiştir, 10 kişi müracaat etmiş olabilir. Bun
lardan üç. kişisi imza etmiştir, imza etmiyen 7 
kişi bulunabilir. Bu imza etmiyen yedi kişiden 
ide idare heyejtâne seçilebilir. «İdare heyeti ve
ya tertip heyeti üyelerinden en az üç kişi top-
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l'antı yerinde bulunmadıkça toplantı yapmak 
yasaktır.» diye maddenin son bendinde bir ka
yıt vandır. Biz, idare heyetine seçilmiş olan 
kimselerden birisi bulunmasa toplantı yaıpılmaz 
şeklinde bir düşünceye de katılmadık. İdare 
heyetinden kimse olmaza tertip heyetinden üç. 
kişi bulunur ve toplantı devam eder. Bu fayda 
göz önünde tutulmak suretiyle tanzim edilen 
metnin Yüksek Heyetinizin kafoül buyunmasım 
ist'iihranı ediyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, sorun efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Kapalı yer toplantısı deniyor. Bu kapalı yer 
nasıl bir yerdir Geçmişte çok tulhaf tatbika
tına tesadüf ettik. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
ORAL (Denizli) — Madde ile alâkası ydk. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Umumi bakımdan söylüyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
ORAL (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
arkadaşımın sualinin madde ile alâkası olmadı
ğı kanaatindeyim. Alâkalı maddeler geldiği va
kit arkadaşımız aynı suali tevcih buyururlar
sa biz de cevap verebiliriz. 

BAŞKAN — Madde hakkında arkadaşımız 
Reşit Ülker söz istemişlerdir. Buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kısaca arz 
edeyim. 7 nci maddede üç kişiden ibaret bir 
heyetten bahsetmiştik. Ikâmetıgâih salıiibi demiş
tik. Buna mütenazır olarak buradaki toplantı 
heyetinin içlerinden birisinin orada ikametgâh 
salbibi olması- tenazuru temin edecektir. Tekli
fim Ibudur, arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baran. 
İRFAN "(BARAN (Konya) —Muhterem ar

kadaşlarım, Anayasada toplantıların izinsiz ola
rak yapılacağı tasrih edilmiş olmasına rağmen, 
önümüze getirilen bu kanun tasarısındaki bu ka
dar kayıtlamalarla Anayasanın ruhunda, mak
sadından inhiraf edilmektedir. Kanunun tümü 
üzerinde yaptığı konuşmada, belirttiğim birta
kım mahzurlardan birisi de bu metinde göze 
çarpmaktadır. Şöyle ki, bir heyet tarafından bir 
toplantı tertibedilmiş; bu toplantı bir siyasi te
şekkül tarafından da tertibedilebilir ve kendi 
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üyelerinden üçünü, kanuni formalitelerin yerine 
getirilmesine memur edebilir. Bunlar, bu kanuna 
ıgöre idare heyetini teşkil ederler, ilânlar yapıl
mıştır, miting yapılacaktı]1. Biraz evvel arkadar 
şımııı bahsettiği gibi, binlerce kişi, belki de on-
binlerce kişi mitinge gelmiştir. Maddeye göre, 
şayet toplantı saatinde idare heyetinden yahut 
tertip .heyetinden üç kişi o anda tamamı ile top
lantı mahallinde bulunmaz ise, toplantı yapmak 
yasak olacaktır. Halbuki tatbikatta daima görü
lür, bu üç kişiden birisi şu veya bu sebeple iğfâi 
edilebilir ve toplantı mahalline göndermiyebili-
nir. Bu üç kişinin her hangi bir hastalığı çıkabi
lir, mühim bir mazereti olabilir, toplantıya bu 
suretle gelmiyebilir. Bu bir kişinin gelmemesi 
yüzünden, o şehirden ve civar şehirlerden celb-
edilmiş binlerce, onbinlerce, kişinin hazır bulu
nacağı bir toplantıyı akamete uğratmak doğru 
değildir. 

Bu bakımdan, daha evvelce Yüksek Başkan
lığa bir tadil teklifi vermiştim. Kabulünüze maz-
har olursa; Hükümete daha evvelden haber vere
rek gerekli zabıta tedbirleri alındığına ve esa
sen 48 saat evvel beyanname verildiğine, dolayı-
siyle bütün tedbirlerin alınmış olacağına göre, 
hattâ izin kaydı da aranmadığına göre, bu üç. 
kişiden birinin hazır olmaması ahvalinde, orada 
bulunan üç kişiden birisinin. Hükümet komiseri
ne vekâletlerini gösteren bir belge ile müracaat 
ederek toplantının mesuliyetlerini üzerine aldı
ğını ve toplantının maksadı dairesinde, toplantı
yı idare edeceklerini yazı ile beyan etmeleri ha
linde toplantının yapılmasına müsaade edilmesi 
hususunu maddeye bir fıkra ilâvesi suretiyle tek
lif ettim. Kabulünüze ınazhar olursa, bu mahzur 
önlenmiş olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
Bizim Komisyonun metninin, yani, Hükümet 
metninin kabul edilmesi icabettiğini gösteren za
rureti Sayın İrfan Baran arkadaşımız gayet gü
zel ifade ettiler. Eğer, idare heyetinin, tertip he
yetinden seçilmiş bulunması gibi bir mecburiye
ti koymayıp dışardan da üç kişi seçilebilir diye 
bir hak tanınırsa kendilerinin endişelerine ma
hal olnııyacağı gibi bir fıkra eklenmesine de ha
cet yoktur. Bu halde toplantıda, idare heyetin
den üç kişinin bulunması mecburiyeti karşısında 
bu üç kişiden birinin hor hangi bir se^ep ve za-
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ruretle bulunmaması halinde, Hükümet konise
line, orada bulunan münasip bir kimsenin ismi 
bildirilir ve bunun üzerine toplantı devam eder. 
Burada, tertip heyetinin tam mevcut ile bulun
masını istemekteki maksat, kanunun gerek 8 nci 
gerek 11 nci, gerek 14 ncü maddelerinde belirt
tiği veçhile toplantının kanun çerçevesi içinde 
yürümesini temin etmeyi sağlamaktır. Onun için 
toplantı yapılacağı anda vazifeli üç kişinin bu
lunması, bu maksatları temin edecektir. Binaen
aleyh, tekrar noktai nazarımızda İsrar ediyoruz. 
Eğer, tert ip. heyetinden veya dışa rıdatı üç ki
şilik bir idare heyeti seçilebilirse, Sayın Baran 
arkadaşımızın dedikleri mahzur da ortadan kal
kar. Maddeye yeni bir ilâve yapılmaksızın bu 
mesele halledilmiş olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Eren. , 
ASİM EREN' (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım, görüşmekte olduğumuz 8 nci madde esa
sen 9 ucu madde ile birlikte 11 nci maddenin 
son fıkrası hükmü gereğince, gösteri-yürüyüş
lerine de şâmil hükümler mahiyetindedir. 11 nci 
maddenin son fıkrası tetkik edilecek olursa, 
«Toplantılar hakkındaki 8 nci ve 9 ncu madde
ler, gösteri yürüyüşleri için de aynen tatbik 
edilecektir.» denmektedir ki, bunlar (Tertip hey
eti ve Hükümet komiseri) hakkındaki hükümler
dir. 

Henüz 13 ncü maddeyi tetkik etmedik, bu ' 
madde hangi hallerde toplantı ve gösteri yürü
yüşlerinin kanunsuz addedileceğini gösterir? 
14 ncü madde ise zabıtanın kanunsuz sayılamı-
yacak karışıklıklarda veya kanunsuzluk sebep
leri belirince toplantıya veya gösteri yürüyüşü
ne tarzı müdahalesini belirtir. 

Şüphesiz ki hu iki madde yani arz ettiğim 
13 ve 14 ncü maddeler, 8 nci, 9 ncu maddeler 
ve 11 i-ci maddenin son fıkrasiyle ilgili, mur-
t abı t hükümler demektir. O halde, şimdi sa
yın komisyondan rica edij^orum, tenvir buyur
sunlar, üç kişilik, (Gerçi metinde en az üç kişi 
dendiğine göre heyete daha fazla insan da ko
yabilir.) idare heyeti, zâlbıta müdahale etmeksi
zin büyük 'bir kalabalık halinde yapılan gös
teri yürüyüşlerinde muhtelif kanunsuz durum
ları, tutumları başarıyla idare veya kanunsuz
luğu mcnedebilir mi? Bendeniz her halükârda, 
üç kişi ile, başı bir yerde, nihayeti bir yerde 
olan (Hele Ankara'da yapılan son sessiz yürü
yüşlerde olduğu gibi olursa) bir topluluğu, de-
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ğil üç kişi, 30 kişi tarafından dahi zor idare 
edilebilecek bir hal arz edeceği, cihetle üç kişi 
ile böyle toir gösteri yürüyüşü idare edilemez ka
naatindeyim. Bu hüküm gösteri yürüyüşlerine de 
şâmil olduğuna göre 8 nci maddedeki hükmün 
kâfi gelip gelmiyeceğini izah buyursunlar, ricam 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Adalet 'Komisyonu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

OK AL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
Asım Eren arkadaşımıza arzı cevap etmek iste
rim. İdare heyeti, toplantının sükûn ve düze
nini, beyannamede yazılı maksat dışına çıkıl
mamasını sağlar ve bu 'maksatla gerekli tedbir
leri alır. İdare heyeti, Hükümet komiseri ile 
teşriki mesai etmek suretiyle toplantının sü
kûn ve düzenini sağlamaya çalışarak, Hükümet 
komiserine ve zabıtaya da yardımcı olur. Bun
dan başka, idare heyetinin bir mesuliyeti yok
tur. ilerde gelecek olan cezai mesuliyet kısmı
na taallûk eden 'hükümlerde ortaya çıkacağı -veç
hile, burada idare heyeti, toplantının düzen içe
risinde devam etmesi için Hükümet komiserine 
yardım edecektir. Bu setoeplc idare heyetinin, 
toplantının dağıknasiyle, toplantıda, şu veya 
bu sebeplerle suçluları takibetme münasebet
leri, Hükümet komiseri ile olan müşterek çalış
maların içinde mündemiçtir. 

Diğer kısma geliyorum. İçişleri Komisyonu
nu temsil eden arkadaşlarımız, idare heyetinin 
dışardan seçilmesinin daha fazla hürriyet mef
humunu kapsadığını ve toplantıyı takitoeden bâzı 
kimselerin şu veya bu maksatla toplantının 
yapılmasına mâni olacak her hangi toir harekete 
de mâni olacağını, idare heyetinden üç kişinin 
bulunmaması halinde tertip heyetinden 10, 15 
kişi içinde hiçbir idare heyeti azasının bulun
mamalı halinde, dışardan, o anda teslbit edilecek 
üç arkadaşla, binlerce kişinin toplanmış olması 
sebebiyle 'bu toplantının yapılabilmesi bakımın
dan ve hürriyet kapsamı yönünden bu şekli ka
bul edelim, diyorlar. Bunun, toplantının yapıl
masında idare heyetinin olduğu kadar idarenin 
de alacağı tedbirler bakımından kanunun mak
sadına daha uygun olması ve daha çok hürriyet 
mefhumu içine alınması dolayısiyle dışardan 
da bir testoit yapmaya muvafakat ediyoruz. Hü
kümet komiserinin daha fazla çalışmasına yol 
açacak bir hüküm mahiyetindedir ve idareye 
toiraz drha fazla külfet tahmil ediliyor. Bu ba-



M. Meclisi B : 130 
kımdan, «Tertip heyeti, toplantıdan önce kendi 
arasından veya dışardan en az üç kişilik bir 
idare heyeti teşkil eder.» fıkrasına komisyonu
muz iştirak etmektedir. 

BAŞKAN ,— Buyurun sayn Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlarım; son 'olarak sayın Adalet Komisyo
nunun da iştirak ettiği İçişleri Komisyonunun 
görüşüne muarız olduğum için, mahzurları arz 
etmek üzere söz 'aldım. 

Tasarının 7 nci maddesinde bir tertip heyeti 
kabul ediyoruz. Bunun fonksiyonu, mahallin 
mülkiye âmirine (bir beyanname vermekten iba
ret. Bu beyannamenin içerisinde, tertip heye
ti üyelerinin hüviyetleri bildirilecek. Maddenin 
sarahatine göre, bunların (medeni hakları kul
lanmaya ehil olmaları lâzım. 'Şimdi, İçişleri 
Komisyonunun ve netlice alarak Adalet Komis
yonunun iştirak ettiği görüşe gelelim. 

Bir tablo çizmek isterim. Toplantıdan önce 
-bir idare heyeti bildirilecek. Farzedelinı ki, bir 
alkil hastası tam mitinge başlanmadan bir daki
ka evvel, Tertip Heyetine seçilen üç .kişi tara
şında, Hükümet Komiserine bildirildi ve «İdare 
Heyeti işte bunlardır» denildi. Tertip Heyeti 
üyelerinden aranan vasıfların en başında gelen 
bir mitingi sevk ve idare 'kabiliyeti değil midir ? 
Peki, mitingten üç dakika evvel Tertip Heyeti
ne ibir akıl hastası seçilirse Hükümet Komiseri 
bu zat medeni haklara sahip mi, değil mi diye 
tahkikat mı yapacak? Bu mümkün olmadığına 
göre eğer İdare Heyetini muhafaza edeceksek, 

v Adalet Komisyonunun tasarıdaki mevcut tek
lifi gibi, İdare Heyeti üyelerinin aynı hüküm
leri tatbik kabiliyetinde ve Medeni Kanundaki 
hükümlere göre ehil lolmaları, tesbit edilmiş 
grupun içinden olmaları gerekir. Bu hususu 
yapmıyacaksak, dışardan olursa, (bunun arz et
tiğim mahzurları 'vardır. 

Şimdi, bendeniz asıl şunu teklif ederim : 
Madem ki İdare Heyeti var, beyanname veriyor, 
başlıca İdare Heyeti bir mesuliyet demlide edi
yor; ayrıca bir heyete daha ne lüzum var? 
Bunu kaldırmak lâzım. Faıkat, idare heyetinin 
aynen kalması lazımsa, bu takdirde İdare He
yeti tertifaediei olmalıdır. Aksi halde, arz etti- j 
ğim gibi mahzurlar tevlideder, j 

Hürmetlerimle. I 
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BAŞKAN — Buyurun İçişleri Komisyonu. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Takrir verdik, efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen var mı? Olmadığına göre, verilmiş olan 
değiştirge önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu metnindeki 8 nci madde

de «arasından» 'kelimesinden sonra «veya dışın
dan» kelimelerinin ilâvesinin Yüksek Meclislin 
tasvibine sunulmasına müsaadelerinizi saygı ile 
rica ederiz. 
İçişleri Ko. adına Başkan Edirne 

İzmir Sözcü 
Osman Safari Adal İlhamı Ertem 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu filhal işti
rak ediyor mu, efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — İştirak ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu filhal iştirak 
ediyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti 

hakkında Kanunun 8 nci maddesine 'aşağıdaki 
ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir İstanfaul 
Cihat Bilgehan Reşit Ülker 

Eklenecek ibare : 

«Bu heyetten en az biri toplantının yapıla
cağı yerde ikametgâh sahibi olmalıdır.» 

BAŞKAN — IBu önergeye komisyon iştiralk 
ediyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜDAİ ORAL (De
nizli) — Hayır efendim.. 

BAŞKAN — Komisyon iştira'k etmiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmiş ve 'komisyona verilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti ka

nun tasarısının 8 nci maddesinde; toplantı ve yü
rüyüşlerin failâlhara kasıtlı veya mazeret hasefaiy-
•lc yapılmaması hallerinde bu malhzuru bertaraf 
edebilmek maksadiyle aşağıdaki şekilde bir tadil 
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ierasiyle 3 ncü bir fıkra eklenmesinin kabulünü 
arz ve teklif öderim. 

Konya 
îrl'an Baran 

İdare heyeti teşkili ve görevleri 
Madde 8. — Tertip heyeti, toplantıdan önce 

fkendi arasından en az 3 kişilik bir idare heyeti 
teşkil eder ve Hükümet komiserine bildirir. Bu 
heyet, toplantının sükûn ve düzenini, beyanna
mede yazılı maksat dışına çıkılmamasını sağlar; 
'bu maksatla gerekli tedbirleri alır. 

tdare heyeti veya tertip heyeti üyelerinden en 
az 3 ü toplantı yerinde 'bulunmadıkça toplantıya 
'başlanamaz. 

Toplantı saatinde idare veya tertip heyetin
den en az 3 kişinin bulunmaması halinde 'başka
ca 3 kişi Hükümet, komiserine hüviyet ve ikame t-
gâlhlarııu da gösteren'hir yazılı belge ile toplan
tının idaresini ve sorumluluğunu 'üzerlerine al
dıklarını bildirirlerse bunların sorumluluklar] al
tında toplantı yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
Efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 
•OBAL ('Denizli) — İştirak etmiyoruz, efendim. 

BAŞKAN' — Komisyon iştirak etmiyor. Öner
geyi oylarınıza .sunuyorum. Kabul edenler... Et -
miyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

d^kseriyetin olmadığına dair 5 arkadaşımızın 
vermiş olduğu bir 'önerge vardır. Okuyunuz, lüt
fen. 

Sayın (Başkanlığa 
Çok mühim sayılabilecek Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Hürriyeti kanun tasarısının müza
keresi için gerekli ekseriyet yoktur. Arz olunur. 

Novşeb ir 
Ali Baran Nümanoğlu 

Tokat 
Ali Dizman 

15. 10. Ü)fi2 

•Giresun 
Nizamettin E rkm en 

Bolu 
Kâmil İnal 

Nevşehir 
Hal i t Aka 

jBAŞKAN — Önergeyi \vven arkadaşlarımız 
burada. Hfcndim, ziller çalındığı halde salonda 
böyle bir ekseriyet gözükmüyor. 

17 .10 . 1.9*62 Çarşamba glimı saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşimi 'kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

6. SORULAR VE CEVAPLAN 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Konya Milletvekili Kemal Ataman'm, 
Beyşehir Lisesinin ^ durumuna dair yazdı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakam Şevket limit Ila-
tipoğlu'nun yazılı cevabı (7/153) 

Meclis (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve riea ederim. 

Konya Mili etveki 1 i 
Kemal Ataman 

1. Beyşehir Lisesinin bugüne kadar ki, ilmî 
randımanının yüzde nisibeti nedir? Düşük ise se-
h<An araştırılmış mıdır? 

2. Bu lisenin öğretim üyeleri miktar ve vasıf 
Ibakımmdaıı kâfi inidir? Değilse telafisi düşünül
mekte midir? 

3. Bu lisede yalbancı dil dersi var mıdır? 
Varsa öğretmeni mevcut mudur? Yoksa kaç sene
den beri yoktur? 

4. Bu hususlarda halkın ve ebeveynin sızlan
maları ve hattâ bakanlığınıza şikâyetleri vâki mı
dır? Bu arada ilk öğretmenlerden Tahsin Değer 
i'ki telgrafla şikâyette •bulunmuş mudur? Şikâyet
ler vâki ise Bakanlıkça, Ali Durukan/ia bera'ber 
kac defa ve kaç müfettiş ve ne zamanları mahal
line gönderilerek halk dinlenmiştir? Dinlendi ise 
müfettiş raporları şikâyetleri ta'svibeder mahiyet-
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Millî Eğitim Bakanlığı 19 Ekim 1962 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı: 2501 

İlgi: Oenel Sektererlik, Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli, 4 . 9 . 1962 tarih ve 2671 - 13131 7/153 
sayılı yazıları : 
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te midir? Raporlar tasvipkârsa müştekilere ce
vaplar verilmiş midir? Ve bakanlık şimdiye kadar 
(bu hususlarda ne yapmıştır? Ve ne yapacaktır? 

5. Ortaokul Müdürlüğüne getirilen zat, Lise 
Müdürlüğünü yapacak durumda mıdır? Değilse 
bugüne kadar bu makamda tutulmasının sebebi 
nedir? Ve bu zatın bakanlıkta (adamım var) gibi 
mahallen dedikodu yapmakta mıdır? Yapmakta 
ise adamı kimdir? 

*», Lisenin ders malzemesi arasında ve demir
başımda kayıtlı 'bulunan pilâtin halem yerind* 
anidir? 

7. Lise Müdürünün sarhoş 'olarak derslere 
girdiği gibi bir dedikodu veya şikâyet var imidir? 
Var ise tesbit edilmiş midir? Edildi ise; ve ders
lere girmediği hailde 'girmiş gibi 'gösterildiği va
ka mıdır? Vâki ise Bakanlığınızca ne gibi mua
mele yapılmıştır? Yapılmışsa sebepleri ne olabi
lir? 

8. Biyoloji öğretmeni Perihan Kocaer hu li
seden niçin 'ayrılmak istemiştir? Olmayınca da 
istifasına kadar 'gidilmiştir? 

9. Bu lisenin etrafındaki Akseki, Şarkikara
ağaç ve Seydişehir kazaları ile ve o kadar da na
hiye ilk ve orta okuUannı mezkûr lise besliyecek 
dunumda mıdır? Değilse takviyesi »düşünülönekte 
midir? 

10. — Talebelerim ademi 'muvaffakiyeti vâki 
midir? Vâki ise Bakanlıkça nedeni aranmış mı
dır? Bu lisenin orta veya lise kısmından mezun 
olanlar gittikleri mekteplerde 'muvaffak olamı
yorlar diye ebeveyninde bir endişe var mıdır? 
Var ise öğretmen kadrosunun hem iaded hem de 
kalite bakımımdan takviyesi düşünülüyor mu? 

11. Şu haller karşısında bu lisenin hiınter-
lândındaki ilk ve ortaokul mezunları başka okul
lara gitmek istemelerine rağmen Beyşehir lisesi 
vardır diye kabul edilmedikleri 'bir vakıa mıdır? 
Ve ebeveynlerinde bundan dolayı Beyşehir lisesi 
yüzünden çocuklarımızı daha üstün kapasiteli 
mekteplere gönderemiyoruz gi'bi sızlanmaları Ve
kâlete kadar gelmiş midir? 

12. Netice: Bu lisenin 'memlekete nai'i olaca
ğına inanılmakta mıdır? Değilse kapatılması dü
şünülmekte midir? İnanılmakta ise yeni ders 
yılında bu lisenin de diğer liseler gibi ele .'alınma
sı ve, normalleştirilmesi bahis mevzuu mudur? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Milletvekili Kemal Atamanın, Beyşe

hir Lisesine dair yazılı soru önergesinin cevabı, 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini emir ve müsaadelerine arz ederim. 
(Millî Eğitim Bakanı 

ıŞ. R. Hatipoğluı 

1. 1960 - 1961 öğretim yılı sonuçlarıma göre, 
Beyşehir Lisesinin 2 nfei devresinde sınıf geçen 
öğrenciler % 50 yi, kalanlar % 43 ü, okulu terk 
edenlerle devamsızlık yapanlar % 7 yi; orta kı
sımda sınıf 'geçenler % 46 yi, kalanlar % 40 ı 
okulu terkedenlerle devamsızlık yapanlar % 14 ü, 
orta son sınıftan diploma alanlar ise % 48 i teş
kil etmektedirler. 

2. 10 Şubesi ve 608 öğrencisi 'bulunan Beyşe
hir Lisesinin öğretim kadrosu, 1 Edebiyat Gru» 
pu, 3 Fen Grupu, 1 Tabiiye ve 1 Fransızca 
öğretmeni olmak üzere, 6 asil elemandan ibaret
tir. Bahis konusu okul için bu kadro elbette kâfi 
değildir. Ancak, bugün halen 9881 öğretmene ih
tiyacı bulunan orta öğretimimizin Türkiye ölçü-
sündeki öğretmen sıkıntısı 'göz önüne alınırsa, 
honüz yeni bir öğretim kurumu olan Beyşehir 
Lisesinin bu durumunu yadırgamamak gerekir. 

3. Bu lisede yabancı dile olarak Fransızca 
okutulmakta ve okulun bir asil Fransızca öğret
meni 'bulunmaktadır. 

4. Beyşehir Lisesinin öğretim kadrosunun 
takviyesi kounusunda, mahallinden Bakanlığımı
za bâzı müracaatlarda bulunulmuştur. Ancak, 
bahis konusu okula, yukarıda belirtilen imkânsız
lıklar yüzünden yeni öğretmen tâyin edilememiş 
ve imkânlar elverdiği takdirde dileklerinin göz 
önünde bultımdurülacağı, ilgililere duyurulmuş
tur. 

12 öğrenci velisi imzasiyle 'alınan, Beyşehir 
Lisesi Müdürü' Hüseyin Akgün ve Müdür Yar
dımcısı Zeki Sönmez haklarında şikâyeti havi ta-
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rihsiz dilekçe ile, Tahsin Değerim 7 . 12 . .1960 I 
günlü, aynı konu ile ilgili tel dilekçesi, 24.12.1960 
gün ve 410.0(44) -10995 sayılı muciple ve Bey
şehir Emıriiyet Komiseri Mehmet Araş'un Bakan
lığa, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Ortaöğre
tim Genel Müdürlüğüne 'gönderdiği birbirinin 
benzeri, 22 . 1 2 . 1 9 6 0 günlü 3 dilekçesi ile, öğ
renci Yakup Civan ve Kâzım Özkan'ın. Bakanlığa 
ve Teftiş Kurulu Başkanlığına gön derdikleri 
22 . 12 . 1960 günlü, birbirinin benzeri ikişer di
lekçeleri; öğrenci Yakup Civan velisi Mustafa Ye- I 
git'in 19 . 1.2 . 1960 ıgünılü tel dilekçem ile, 10 
öğrenci velisinin imzasını havi 19 . 12 . 1960 gün
lü dilekçe de '24 . 12 . 1960 gün, 3.410 - 10952 
sayılı ımueipie tahkik edilmek üzere Teftiş Kuru
lu Başkanlığına lıavale edilmiştir. Ayrıca Km- I 
•niyet Komiseri Mehmet Araş'ın Beyşehir Kayma- I 
kamllığına verdiği 16 . 1 . 1961 gündü, Bakanlığa 
gönderdiği 17 . 1 . 1961 gündü dilekçeleri ille, Ya
kup Civan'ın Orta öğretim Genel Müdürlüğüne 
gönderdiği 23 1 . 1961 günlü ve Hasan Tahsin 
Değer'in Bakanlığa gönderdiği 23 . 3 . 1961 gün
lü teli dilekçeleri, zamanında ek yadlarla ve ön- I 
cesiyle birleştirilmek üzere keza adı geçen Kurul 
Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Bu arada öğ
rencilerden iSüleymaın iSırrı 'Sorfik ve imzası oku-
namıyanı bir öğrencinin 29 . 12 . 1960, öğrenci 
Fahri Düzel'in 30 . 12 . 1960 ve öğrenci Kâzım 
özkam'ın da 31 . 12 . 1960 tarihlerinde tahkikat 
sırasımtela muhakkik müfettişe birer şikâyet dilek
çesi verdikleri anlaşılmıştır. 

(Dilekçelerinin alınıp işleme konduğu ve sonu
cun ayrıca bildirileceği Mehmet Araş-a 4:1.1961 
gün ve 3.410-213 sayılı, Yakup Civan'a da 
30 . 1 . 1961 gün ve 3.520 - 2857 sayılı yazlarda 
bildirilmiştir. Diğer taraftan topluca öğrenci ve
lileri tarafından imzalamam iki dilekçede şikâyet-
çilere'ait adresler bulunmadığı ve bâzılarının isim 
ve imzaları da okunaaruadığı, ayrıca, öğrencilerin, 
'öğretmenleri ile ilgili şjikâyetlerinde kendileriyle 
yazışmaya girişilmesi meslek 'Otoritesi bakımından 
genel olarak mahzurlu görüldüğü ve bu husustan 
ısakınıılması teamül hallimde 'getirildiği için, «di
lekçelerinin aihndığı» ilgililere tebliğ edilememiş
tir. 

Yuıfcarıda belirtilen şikayet belgelerunde ileri 
sürülen hususlar üzerinde 29.12.1960 - 7.1.1961 
tarihileri arasında mahallinde soruşturmalar ya
pan [Başmüfettiş Ali Durukal tarafından; düzenle
men 3 . 2 . 1961 gün ye 3283 sayılı tahkikat ra- | 
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porunun ve eki (belgelıeri havi dösyanıaı incelen
mesi ısonucundaı : 

a) 2/B sınıfı öğrencilerinin 2 saat mate
matik derslerine girmemek suretiyle yaptık
ları protesto hareketinin tahkiki sırasında, kü
çük yaştaki öğrencilerin müdür odasında mü
dürle, yardımcısı tarafından dövüldükleri ve 
başları sobaya sokulmak suretiyle ifadelerinin 
alındığı; aynı suç için öğrencilere çeşitli ceza
ların verildiği ve tardedilenlerin bulunduğu; 
ücretli matematik öğretmeni Orhan Kapkap'm 
derslerine gelmediği veya geç geldiği halde 
gelmiş gösterildiği; önemli derslerin bâzı ilk
okul öğretmenlerine verildiği; müdürün eşinin 
bir veli toplantısında, 2/B sınıfı öğrencilerini 
kastederek onlara terbiyesiz aile ç/ocukları de
diği; okul idaresiyle asil öğretmenler arasında 
şiddetli bir geçimsizlik bulunduğu; müdürün 
cebir dersinde kitabı yüzünden okutmak sure
tiyle öğretim yaptığı; imtihanlarda ilkokul öğ
retmenlerinin asil öğretmenlere tercih edildiği; 
müdürün, kadroları ehliyetsiz kimselerle dol
durduğu; asil öğretmenlerin liseden ders alma
larına engel olduğu; okul için 'gönderilen öde
neklerin büyük kısmının müdür odasına sarf 
edildiği; 2/A sınıfı öğrencilerinden Kemal De
ğer'in okul müdürü tarafından dövüldüğü; ko
operatifin yönetmeliğine g'öre çalıştırılmadığı; 
müdürün kendi dersinden öğrencileri yetiştir
mek için gayret sarf etmediği; öğretmenler ara
sında birlik sağlıyamadığı; okul idaresinin tu
tumu karşısında 108 saat dersin boş kaldığı; 
imtihanlarda ücretli öğretmenlere tesir ederek 
istedikleri öğrencilere istedikleri notu verdir
dikleri; ücretli öğretmen Orhan Kapkap'm du
rumunun idareye bildirilerek tedbir alınması
nın istenildiği; müdürün eşi ücretli öğretmen 
Feriba Akgün'ün dershanede sakız çiğnediği ve 
leblebi yediği; müdürle yardımcısının binanın 
saçaklarını tamir bahanesiyle Maliyeden 2 000 
lira çektikleri, hakikatte ise saçakların tamir 
edilmediği yolundaki iddiaların delil kifayet
sizliği dolayısiiyle tahakkuk etmediği, 

ıb)j 2/B öğrencilerinin protesto mahiyetin
de 2 saat matematik dersine girmemeleri olayı 
dolayısiyle, suçluların disiplin kuruluna sev'k 
edilmeden, müdürle, yardımcısı tarafından usul
süz olarak ifadelerinin alındığı ve bu sırada 
elebaşıların kimler olduğunu söyletmek için ög-
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mencilerden bâzılarına sert muamele edildiği; ge- I 
çen yıl Orhan Kapkap'm ders ücretinden bir 
saat noksan kesim yapıldığı; müdürün eşine 
zaruret dolayrsiyle orta 2 nci sınıfın Türkçe 
derslerinin verildiği, dershaneden çıkarken ba
şına kâğıt atılan öğretmen Feriha Akgün'ün 
bu hâdiseden üzüntü duyarak bir ev toplantı
sında «bakalım bu şekilde yetişenler diploma- I 
nın I) 'harfini görür mü» şeklinde konuştuğu;'' 
okulun Kızılay kolunun geliri ile fa'kir öğrenci
lere sıcak yemek vermek imkânının mevcudol- I 
madiği; öğrencilerin derse girmemeleri hadi- I 
sesini mütaakıp ücretli öğretmenlerden kaza- I 
nm kaymakamı ile veterineri Orhan Kapkap'm I 
vazifelerinden ayrıldıklarının tesbit edildiği, I 

c). Orhan Kapkap'm öğrencilere takdir I 
ettiği notların zayıf olduğu, ancak, yukarıda I 
soruşturmalardan evvel işinden ayrıldığı belir- I 
tilen l)u ücretli öğretmenin dersleri görüleme- I 
diği için verdiği notların isabet derecesi üzerin- I 
de bir hükme varılamadığı; bu durumdan en- I 
dişe eden öğrencilerden bâzıları tarafından I 
protesto olayından birkaç gün evvel sınıf öğ- I 
retmeni Mehmet Gül'e 'başvurulduğu, 'bu öğ- I 
retmen tarafından 'bu m'üraeaate ilgi gösteril
mediği, olayın zamanında Mehmet Gül tara
fından okul müdürüne intikal ettirilmesi şar- I 
tiyle hâdisenin zuhur etmemesinin mümkün gö
rüldüğü; okulun disiplin durumunun iyi olma- I 
yışının, ders' yılı başında bâzı okullarda öğ
rencilerin bu nevi hareketlere girişmiş olmala
rının psikolojik tesirlerinin sirayetinden de ile- I 
ri gelmiş bulunduğu; kaza idare âmirinin ise, I 
lise müdürü Hüseyin Akgün'ün okul işlerini 
ilgi ile yürüttüğü; çalışmalarından memnunluk I 
duyulduğu; aleyhindeki şikâyetlerin muayyen I 
'kimseler tarafından tertiplendiği beyan ve mü- I 
tablasında bulunulduğu; şikâyetçiler tarafın- I 
dan müdürün başka bir yere nakli isteğiyle ile- I 
ri sürülen iddialardan çoğunun tahakkuk etme
diği; tahakkuk edenlerin de nakil için kâfi se
bep teşkil etmediği, 

/ I 
ç) Okul müdürünün, disiplin temini icMn I 

gereken tedbirleri almadığı; 2/B öğrencilerinin 
protesto hareketlerinin incelenmesini disiplin I 
kuruluna havale etmeden yardımcısiyle birlikle 
bu olay hakkında soruşturma yaptığı ve buna I 
istinaden disipln kurulu toplanmadan bu kuru
lun başkanlığına bir yazı yazarak hâdiseye ka- j 
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tılan 2/B öğrencilerini suçluluk derecelerine 
göre gruplara ayırdığı ve 'her grupta bulunan 
öğrencilere verilecek cezanın nevini tâyin ve 
tesbit ettiği; 

d) İki saat serbest çalışmaya nezaret va
zifesine gelmiyen eşi FcriGıa Akgün'ün yerine 
sınıf ders defterine imza atarak öğretmenin üc
retini kesmediği, derslere bazan geç geldiği ge
rekçesiyle okul müdürü Hüseyin Akgün'ün, 
1702 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca 
i'h'tar ile tecziyesi, sınıf 'öğretmeni .sıfatiyle öğ
rencilerin meselelerine ilgi göstermiyen Fran
sızca öğretmeni Mehmet Gürün dikkatinin çe
kilmesi teklifinde bulunulduğu anlaşılmış ve 
Konya Valiliğine gönderilen 2 . 3 . lö'frl gün ve 
410.0 (44) - 5267 sayılı yazı ile müfettişin tek
lifi yerine getirilmiştir. 

İddialarının tahkikinden sonra gerekli iş
lemin yapıldığı, 19 . 4 . 1961 gün ve 410.0 (44) -
8831 sayılı yazı ile Hasan Tahsin De/ğer'e bildi-'-'* 
rilmiş ve bunun gibi idari, inzibati konuliarda 
imkân nisbetinde öğretmenleri teşhir etmemek 
müblhazasiyle yapılan işlemin mahiyeti açıklan
mamıştır. 

5. Yaşı 37, meslekteki kıdemi 15 yıl olan 
ve 10 yıldan beri de muhtelif yerlerde okul mü
dürlüğü yapan Beyşehir Lisesi Müdürü Hüse
yin Akgün, sicil yönünden durumu müspet, 
meslekine bağlı, çalışkan, tecrübeli bir eleman
dır. Beyşehir Ortaokulu Müdürü iken, lise mü-, 
dürlüğüne tâyinine tekaddüm eden günlerde 
yaptırılan 'bir teftiş sonucunda 23 . 3 . 1960 gün 
ve 797 sayılı müfettiş raporu ile liyakati tesbit 
edildikten sonra, bu göreve getirilmiş ve 1959 -
1960 ders yılma ait talim siciline müsteniden 
'kendisine teşekkür edilmiştir. 

Ancak, okulun üç müfettişten müteşekkil 
bir teftiş grupu tarafından yapılan 1961 - HW)2' 
öğretim yılı genel teftiş sonuçlarına göre dü
zenlenen 1 . 8 . 1962 gün ve 323,184 sayılı ra
pordan, adı geçenin halen meslekine bağlı, tec
rübeli ve iyi niyetli olmasına rağmen, öğret
menleri ile ahenkli bir iş birliği kuramadığı, 
kendisini onlara sevdiremediği, lokulun daha iyi 
bir hale gelmesi için gerekli ihtimam ve gay
reti igöstermediği, şahsi kapasitesinin lise mü
dürlüğüne yeterli görülmediği, kendisine öğret
menler arasında yardımcı 'bulamadığı, müdür-K 

Kik görevinin ortaokula çevrilmesi ve başka bir 
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. ortaokula verilmesinin kendisi ve başında bu

lunduğu müessese için faydalı olacağı tesbit 
edilmiştir. Bunun üzerine; rapor münderecatına 
göre derhal gereMi işleme başlanmış olup, iş 
İhalen tekemmül safhasında, bulunmaktadır. 

6. Lisenin ders âletleri arasında bulunan 
ve demirbaşta kayıtlı oldulğu belirtilen plati
nin halen yerinde olup lolmadığı hakkında Ba
kanlığımızda 'bilgi mevcut değildir. Ancak, 
Beyşehir Hamidiye mahallesi No. : 7 de Ali 
Yen imzasiyle alman ve «lise müdürü Hüseyin 
Akgün'ün kimya lâboratuvarı için gönderilen 
5 gram platini bir kuyumcuya sattığı» iddiası
nı da havi bulunan 26 . 12 . 1961 tarihli ihbar 
dilekçesi, 16 . 2 . 1962 gün ve 410.0 (44) - 3045 
sayılı yazımızla, incelenmek ve düşünceleri bil
dirilmek üzere Konya Valiliğine gönderilmiş, 
fakat halen cevap alınamamıştır. Cevabın ça
buklaştırılması hususu mahalline ayrıca bildiril-

,vsmiştir. 
7. İsmail Savaş ve arkadaşları imzasiyle 

alman, lise müdürü Hüseyin Akgün'ün sarhoş 
olara'k derse girdiği, 'bu >o'kulda bilginin hisle
re ve kişisel kinlere göre değerlendirildiği id
diasını havi 10 . 7 . 1902 günlü dilekçe, 6 ncı 
bentte belirtilen şikâyet dilekçesiyle birleştiri
lerek incelenmek üzere 27 . 8 . 1962 gün ve 
410.0 (44) - 13674 sayılı yazımızla Konya Va
liliğine gönderilmiş ve halen cevap alınmamış
tır. 

8. Tabiiye öğretmeni Perihan Koçaer'in is
tifa hususunda Bakanlığımıza müracaati yioktur. 
Adı geçen öğretmen halen görevi başında bu
lunmaktadır. 

9. 'Grene! durumu yukarıda 'belirtilen bu 
lisenin, realist bir görüşle, tatminkâr bir du
rumda bulunmadığını belirtmek yerinde olur. 

10. 'Teçhizat ve öğretmen yetersizliğinin 
bir 'okulun verimine tesir edeceği gayet tabiî
dir. Beyşehir Lisesinin 'belirtilen şartlar içinde 
yetişen öğrencileri, daha yüksek öğrenim kade
melerinde güçlük çekiyorlarsa, bu, içinde bulu
nulan zaruretin yadırganmıyacak bir sonucu 
sayılmak gerekrir. 

Diğer taraftan Bakanlığımız, memleket öl-
çüsünde'ki üğretmen ihtiyacını karşılama konu
sunu 'belli bir plâna bağlamış 'bulunmaktadır. 
Buna muvazi olarak Bakanlığımızda, öğretmen
lik meslekinin cazip hale getirilmesi için, öğ-
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retmenin ve meslekin bütün problemlerini şü
mulü içine alarak onlara hal »çaresi Ibulaeak olan 
bir kanun tasarısı üzerinde çalışmalar devam 
etmektedir. 

İ l . Genel olarak, her lisenin imkân ve 
şartlarına göre mevcut öğrenci izdihamını ka-
nalize etmek:, her hangi bir lisenin öğrencileri
ni, zaruri nakil sebepleri dışında, diğer bir lise
ye aktarıp o müessesenin de imkânlarını zorla
mak durumunu önlemek gayesiyle, bâzı zaruri 
tedbirler alınmış bulunulmaktadır. Diğer ta-
taftan bu konuda velilerden Bakanlığımıza her 
hangi bir şikâyet vâki olmamıştır. 

12. Benzeri okullarımız ıgibi, nâmüsait 
şartlar içinde faaliyetine devam eden Beyşehir 
Lisesinin imkân nispetinde çevrenin ihtiyacını 
karşılamakta bulunduğuna kaani olan Bakan^ 
lığımız, bu müessesenin kapatılmasını asla dü
şünmemektedir. 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Küre ilçesinde isletilmekte olan ypirit ma
deni ^Müdürlüğünün İnebolu'ya naklinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi 
ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın yazılı cevabı 
(7/159) 

3.8 .1962 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba»şjkanlığma 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanlığı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Alıi özdikmenli 

1. Kastamonu Küre kazasında işletilmekte 
ıolan pirit madenlerinin müdürlük kısmının ine
bolu'ya nakledileceği hususunda Küre İşletme 
Müdürlüğünce konuşmalar mevcuttur. Zaten 
çok fakir olan ve bütün ümidini buna bağlamış 
•olan Küre ıkaza'smm maJhvolması demek olan 
'böyle bir halin meveudolup olmadığı ve böyle 
bir düşünce bulunup bulunmadığı, 

2. işletme binalarının yapılması için para 
ayrılıp ayrılmadığı ve ayrılmış ise miktarı ile 
bu binaların ne zaman ve nereye yapılacağının, 

3. Küre işletmesinde kaç işçi ve amele ça
lıştığının, bunların 'kaçının Küre'den alındığı 
ve 'diğerlerinin de nereden getirildiğinin, 

4. Mevcut işletmeye ait ele'ktrik cereyanın
dan bedeli mukafbildnde kazaya da elektrik ce-
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reyanı verilmesinin mümkün bulunup bulunma- I 
dığı, 

5. -Murgul'da çıkan ve kalite itibariyle çok 
düşük olduğu söylenen pirit maddenlerdnin Ho
pa'dan motor ve saire gibi vasıllarla Ineboluya 
kadar getirilerek Küre'de çıkan pirit madenle
rine yüzde beş nislbetinde katıldığı ve böylece 
bu madenin kalitesi düştüğü ve bu sebeple de 
harice satılan malın , evsafının bozulduğu, îne-
bolulda bu madenin ayrı bir yere boşaltıldığı 
açıkça görüldüğü üzere her iki madenin yüz- I 
de miktarı gereğince karıştırılıp karıştırılmıya-
cağı hususunda alınmış bir kararın mevcudolup 
olmadığı, mevcut değilse müsebbipleri hakkın- I 
da ne düşünüldüğü, 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 8 .10 .1962 

Müsteşarlık Yazı İşleri (Bürosu I 
Sayı: 1/301 

Millet Meclisi Başkanlığına < 
5.9 .1962 tarih, Genel Sekreterlik 7 -159/ 

2743-13903 sayılı yazılarına: 
Küre ilçesinde işletilmekte olan Pirit Ma

deni Müdürlüğünün inebolu'ya naklinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Kastamonu Millet
vekili Ali özddkmenli tarafından verilen yazılı 
tsoru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. I 
Sanayi Baikanı 
Feühi Çelikbaş 

Kastamonu Milletvekili Ali özd'ikmenli'nin 
Küre Piritleriyle ilgili yazılı soru önergesi hak- I 
kında Sanayi Bakanlığı cevabı: 

Soru: 1. Kas'tamıonu Küre kazasında işle'til-
mekte olan pirit madenlerinin Müdürlük kısmı
nın İnebolu'ya nakledileceği hususunda Küre 
işletme Müdürlüğünce konuşmalar mevcuttur. 
Zaten çok fakir olan ve bütün ümidini buna 
bağlamış olan Küre kazasının mahvolması de
mek, olan böyle bir halin mevcudolup olmadığı 
ve böyle bir düşünce bulunup bulunmadığı, 

Cevap: 1. Küre kazasına bağlı Aşıköy Ba
kirli Pirit zuhuratı; rezerv itibariyle önemli 
değildir. Bugünkü istihsal temposuna göre 
10 - 12 senelik bir ömre sahiptir, ve uzun ömür
lü büyük yatırımlara elverişli bulunmamakta
dır. I 
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Madencilik işlerinin istilzam ettiği, ateİye, 

garaj, tamirhane, ambar, revir, işçd yatakhanesi 
ve yemeikhanesi ve tekriilk büro gilbi smai tesis
leriyle maden yerinde ikameti gereken teknik 
ve idari personel için lüzumlu binalar; Aşıköy 
yakınlarında, işletmeciliğin icaplarına uygun 
münasip yerlerde yapılmaktadır. 

Muhtemelen 10 - 12 sene sonra terke veya 
yıkılmaya mahkûm milyonlarca liralık tesisler
den kaçınmak ve kalifiye personel istihdamı 
imkânlarını kolaylaştırmak gayesiyle bir kısım 
idari tesislerin inebolu'da vücuda getirilmesi 
veya tercihan kira ile bina ihtiyacının temini 
cihetine gidilecdktir. Bu suretle, bâzı işletme 
personeli de, kendi paralariyle kendilerine ev 
bulabileceklerdir. 

işletme Müdürlüğünün kırma ve eleme te
sisleri ile yükleme tesislerinin ve santralin bu
lunduğu ve ilerde kurulması mutasavver kon-
santratörün inşa ve tesis edileceği inebolu'ya, 
yani müessesenin en çok ve en yakın nezarete 
ihtiyaç hissedilecek yerine nakledilmesi halinde, 
Küre kazasının mahvolacağı mülâhazası, ger
çeklerle hiçbir zaman uygulanamaz, takdir bu-
yurulur ki; iş sahası, maden yerindedir. Müdü
riyet binasında değil. 

Diğer cihetten iktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin yatırım ve işletmecilik faaliyetlerinde ta-
Idbedecekleri birinci esas, iktisadilik icapları
nın ön plânda tutulması keyfiyeti olup bu hu
sus bugün Hükümetimizin de takibetmekte ol
duğu politikanın bir icabıdır. 

Bir maden işletmesi, bulunduğu yere, otoma-
tikman hayat ve refah getirir. Müdahale mahi
yetine müncer olan tesirler; o madenin inkişa
fını ve dolayısiyle mahallî menfaatleri önlemiş 
olurlar. 

işletme Müdürlüğünün inebolu'ya nakli, ke
sinleşmemiş olmakla beraber, ihtimal dâhilinde 
bulunmaktadır. Ancak; bu nevi bir tasarruf ta
mamen Etibankın takdir ve yetkisi dâhilinde 
bir keyfiyet olup Bakanlığımızın bu hususta 
her hangi bir tesir icra etmesi varit ve doğru 
olamaz. 

Soru : 2. — işletme binalarının yapılması 
için para ayrılıp ayrılmadığı ve ayrılmış ise 
miktarı ile bu binaların ne zaman ve nereye ya
pılacağının, 

Cevap : 2. — Küre işletmesinin smai ve sos
yal tesisleri için, 1962 yılında sarf edilmek öze-
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re 2 200 000,— liralık bir tahsisat kabul edil
miştir. 

Kırma, stokaj ve sevkiyat gibi işlere ait te
sisler, havai hattın müntehası civarında, sınai 
ve mekanik tesisler, Aşıköy ve Küre yakınla
rında yapılmış olacaktır. Diğer idare binaları, 
yukarda arz edildiği üzere, işletmecilik ve ikti-
sadilik icaplarına göre, Etibankça uygun görü
lecek yerde yapılacaktır. 

Bilindiği gibi İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
Yüksek Murakabe Heyetinin daimî kontrolü al
tında bulunmaktadır. Memleket menfaatlerine 
ve iş icaplarına aykırı bir cihet görülürse bun
ların kritikleriyle birlikte, ilgili makamlara in
tikal ettirileceği tabiîdir. 

Soru : 8. — Küre İşletmesinde kaç işçi Ve 
amele çalıştığının, bunların kaçının iKüre'den 
alındığı ve diğerlerinin de nereden getirildiği
nin, 

Cevap : 3. — İşletmelerdeki işçi ihtiyacı; iş 
mevzuatı dâhilinde, müracaat eden işçiler ara
sından ve istenilen evsafı haiz olanları sıra ile 
alınmak suretiyle karşılanır. Doğum yeri ve 
saire gibi sebeplere dayanan bir tercih şeklinin 
tatbik edilemiyeceği tabiîdir. 

Halen; Küre Pirit İşletmesi iş yerlerinde, 
günde 250 civarında işçi çalıştırılmaktadır. Bun
lardan 91 i, kalifiye işçidir ve bunun da 60 ı 
mahallîdir. Mütebaki acemi işçilerin 155 i ma
hallî ve 4 ü ise hariçten gelmedir. 

Soru : 4. — Mevcut işletmeye ait elektrik 
cereyanından bedeli mukabilinde kazaya da 
elektrik cereyanı verilmesinin mümkün bulu
nup bulunmadığı, 

Cevap : 4. — İşletmenin elektrik cereyanı 
takati, kendi ihtiyacına göre kurulmuştur. Bu 
itibarla kazaya cereyan verilmesi imkânına sa
hip değildir. 

Soru : 5. — Murgul'da çıkan ve kalite itiba
riyle çok düşük olduğu söylenen pirit madenle
rinin Hopa'dan motor ve saire gibi vasıtalarla 
İnebolu'ya kadar getirilerek Küre'de çıkan pi
rit madenlerine % 5 nisbetinde katıldığı ve böy
lece bu madenin kalitesi düştüğü ve bu sebeple 
de harice satılan malın evsafının bozulduğu, 
İnebolu'da bu madenin ayrı bir yere boşaltıldığı 
açıkça görüldüğü üzere her iki madenin yüzde 
miktarı gereğince karıştırılıp karıştırılmıyaca-
ğı hususunda alınmış bir kararın mevcudolup J 
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olmadığı, mevcut değilse müteşebbisleri hak
kında ne düşünüldüğü, 

Cevap : 5. — Bu husus Etibank ve müesse
sesinin kendi faaliyet ve vazifelerine mütaallik 
bir cevher stok ihzarı ve sevkı işidir, ve ticari 
mahremiyet mefhumunda yer alan bir konudur. 
Ancak, bankanın burada takibedeceği metot ile 
Küre piritlerinin lehine olarak, cevherdeki ba
kır muhtevasının tamamen kıymetlendiril ebil-
mesinin sağlanmış olduğu söylenebilir. 

S. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, İnebolu ilçesine lise açılması imkânının 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi ve MİM Eğitim Bakanı Şevket Ra§it Hatip-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/160) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki hususların Sayın Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

4 . 8 . 1962 
Kastamonu Milletvekili 

Ali özdikmcnli 

1. inebolu kazasının coğrafi durumu itiba
riyle Cide, Bozkurt, Çatalzeytin ve Küre ile alâ
kası ve yakınlığı bulunduğu cihetle, İnebolu 
kazasında 500 - 700 arasında öğrenciyi barın
dıracak okul mevcudolup leylî talebeyi de ba
rındıracak bina mevcuttur. İnebolu'ya lisenin 
açılıp açılma imkânının aranıp aranmadığı, 

2. Küre kazamızda ortaokul mevcuttur. 
Ancak, burada bir müdür ile bu kere verilen bir 
öğretmenden başka öğretmen yoktur. Bilhassa 
fen dersleri ile yabancı dil derslerinden talebe
nin iyi yetişmesi için takviye edilerek yeniden 
öğretmen tâyin edilip edilıniyeceği, 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9 .10 .1962 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 2500 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 6 .9 .1962 tarih ve 2744/13902-7/160 
sayılı yazıları : 

Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin 
İnebolu ilçesine lise açılması ile, Küre Ortaoku
lunun öğretmen durumuna dair yazılı soru 
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önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini emir ve müsaadelerine arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 

1. Lisesi bulunmıyan ilçelerimiz, ilerde im
kânlar elverdiği takdirde liseye kavuşturulmak 
üzere, nüfus, okul, öğrenci sayıları ve bölge 
özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, 
sıraya konulmuştur. 

Eldeki cetvele göre, inebolu ilçesinin lise 
açılma sırası, 173 olduğundan, mezkûr ilçede 
yakın yıllarda lise açılmasına imkân görüleme
mektedir. 

2. 56 öğrencisi bulunan 3 sınıflı Küre Or
taokulunun halen 1 edebiyat grupu (Müdür) 
1 fen dersleri öğretmeni vardır. 

tmkânlar elverdiği takdirde adı geçen oku
lun öğretmen kadrosu takviye edilecektir. 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri şeddeleri dışında kalan İpsala 
ilçesi Sarıcali köyüne ait ekili arazinin su bas
ması tehdidinden kurtarılmasının mümkün olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı llyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/164) 

özü : Meriç nehri şeddeleri dışında 
kalan (ipsala - Sarıcali köyünün) 
15 000 dekar ekili arazisinin su 
tehdidinden kurtarılması imkânı
nın olup olmadığına dair Bayın
dırlık Bakanlığından yazılı soru 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Bayındırlık Bakanlığına 

Meriç nehri taşkınlıklarını korumak maksa-
diyle Meriç nehri kıyısında inşası ikmal edilen 
şeddeler ipsala'nın Sarıcali köyünün çok geniş 
topraklarını teknik zaruretler sebebiyle hima
yesi altına almamıştır. 

Sarıcali köyünün mevzuubahis mmtakadan 
1962 ekim yılında yetiştirdiği muhtelif cins zi
raat ekiminin kapladığı saha 15 000 dekardır. 
Eylül ortalarına kadar su baskınından kurta
rılması kabil olduğu takdirde, 15 000 dekarlık 
sahadan bu seneye kadar görülmemiş derecede 
bereketli mahsul alınması kabil olacaktır 

Mevzuubahis sahanın su baskınından hima
yesini yapan küçük bir bent 1961 yıllarında 
köylüler marifetiyle inşa edilmiş bulunmak
taydı. 
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Mevzuubahis bent üzerinde halihazırda bâzı 

yarıntılar mevcudolup, köylünün şahsi mesai-
siyle kapatılması gayrikabildir. Bu yarıtnılar 
açık olduğu müddetçe Meriç nehrinin fezeyam 
neticesinde ekili sahayı taşkın sular işgal ede
cektir. 

( ipsala'da mevcut Tarım Bakanlığına bağlı 
Toprak ve Su işleri Teşkilâtı mevzuubahis ya
rıntıları gidermek kudretinden mahrum oldu
ğunu müracaat eden köylülere beyan etmekte
dir. 

Binaenaleyh, konusu itibariyle Devlet Su 
işleri Teşkilâtının vazifesine doğrudan doğru
ya taallûk etmemekle beraber, Ergene şeddeleri 
inşaatmdaki toprak makinalarmdan bir tane
sinin belki bir veya iki günlük vaktini alacak 
böyle bir mesaiye hasredilmesi halinde 15 000 
dekarlık ekili arazinin kurtarılması kabil olaca
ğından Bakanlığınızca Sarıcali köyünün şedde 
ile Meriç nehri arasında kalan mezru araziye 
yardımı olup olamıyacağının yazılı olarak bil
dirilmesini saygılarımla rica ederim. 

31 . 7 . 1962 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 9 . 10 . 1962 

Hususi Kalem 
Sayı :154/436 

Konu : Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu'nun Meriç 
taşkınlarından korunmak 
üzere Sarıcali köyü sedye
sinin takviyesine dar yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . 9 . 1962 gün ve 7 - 164/2791 - 13624 

sayılı yazınız. 

Edirne Milletvekili Sayın Fahir Giritlioğlu'-
mın, İpsala kazasının Sarıcali köyündeki 15 000 
(!*kar ekili arazinin su baskınından kurtarılması 
için evvelce köylüler tarafından yapılmış şedde-
1 erdeki yarıntıların Bakanlığımıza bağlı Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğü vasıtasiyle kapatıl-
lıp kapatılmıyacağı konusunda verdiği 31.7.1962 
günlü, yazılı sanı önergesinde belirtilen hususla-
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ra karşılık aşağıda yazılı cevaplar hazırlanmış
tır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

İlyas Seçkin 

Meriç nehrinin Türk sahillerinden Sarıcali 
köyü civarında muavin şedde yapılması konusu, 
Sayın Fahir Giritlioğlu'nun başka bir yazılı so
rusu münasebetiyle Bakanlığımızca verilen 4 .3 . 
1962 gün ve 100 - 6/420 sayılı cevapta da ifade 
edildiği üzere, Türk ve Yunan teknik ekipleri
nin Meriç nehri boyunca yapacakları çalışmalar 
neticesinde iki tarafça varılacak mutabakata gö
re teknik bakımdan mümkün ve ekonomik ba
kımdan rantabl olan sahalarda plânlanarak önü
müzdeki seneler icraat programına teklif edile
cektir. 

Bu faaliyete başlanılıp ikmali için geçecek 
müddete kadar bu bölgede çiftçiler tarafından 
arazilerini taşkından korumak maksadiyle yapı
lan şeddelerin tamiri mevzuuna gelince; bu şed
deler köylüler tarafından yapılmakta ve sulama 
sırasında Meriç'ten su temin edebilmek maksa
diyle yer yer tahribedilmektedir. 

Bu şeddelerin tahribedilen kısımlarının ta
miri mevzuunun yine mahallî çiftçiler tarafın
dan yapılabilecek vüsatte olduğunu mütalâa et
mekteyiz. 

İçersinde bulunduğumuz yıl programının ic
rasına devam etmekte olan îdaremizce program 
dışı böyle bir mevzu için personel, makina ve 
ödenek ayırmak imkânı mevcut bulunmamakta
dır. 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'
nun, hekimliğin sosyalizasyonu maksadiyle pi
lot bölge olarak, Edirne'nin ele alınmasından 
ne gibi bir sebeple vazgeçildiğine dair yazılı 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Yusuf Azizoğlu'nun yazılı cevabı (7/166) 

m.s. \wı 
özü : Doktorluğun sosyali
zasyonu ile ilgili Kanunun 
tatbikatı hakkında yazılı 
soru. 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına 

.Aşağıdaki .sorumun yazılı olarak 'cevaplandı-
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rılmasmı saygılarımla rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

1. Hekimliğin sosyalizasyonu ile ilgili Ka
nunun tatbikatı münasebetiyle: Millî Birlik Ko
mitesi iktidarı zamanında plöt bölge olarak Trak
ya intihabedilmiş ve bilhassa Edime ilini tercih 
sebepleri üzerinde ısrarla durulmuştur. 

Kanunun tatbiki vesilesiyle : Edirne'nin pilot 
bölge olarak ele alınmasından ne gibi bir mak
satla sarfınazar edilmiştir. 

2. Plot bölge olarak seçilen Muş ilinde bu
güne kadar yapılan tatbikatın mahiyeti nedir? 
İstenilen netice elde edilmiş midir? 

T. O. 
Sa. ve Sos. Yat". Bakanlığı 

Bakan 
699 

10.10.1962 

Millet M'eclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 8 . 9 . 1962 gün 

ve 7 - 166/2800 - 14170 sayılı yazıya. 
Hekimliğin sosyalizasyonu maksadiyle pilot 

bölge olarak Edirne'nin ele alınmasından ne gibi 
bir sebeple vazgeçildiğine dair Edirne Milletve
kili Fahir Giritlioğlu'nun yazılı sorusunun ceva
bının ilişikte takdim edildiğini arz ederim. 

Sa. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. Yusuf Azizoğlu 

Konu : Sayın Edirne Milletve
kili Fahir Giritlioğlu'nun ya
zılı sorularının cevabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 .9 .1962 tarih ve 7-166/2800-14178 

sayılı yazıya. 

S. 1. Hekimliğin sosyalizasyonu ile ilgili 
kanunun tatbikatı münasebetiyle : Millî Birlik 
Komitesi iktidarı zamanında plot bölge olarak 
Trakya intihabedilmiş ve bilhassa Edirne ilini 
tercih sebepleri üzerinde ısrarla durulmuştur. 

Kanunun tatbiki vesilesiyle : Edirne'nin plot 
bölge olarak ele alınmasından ne gibi 'bir mak
satla sarfınazar edilmiştir? 

C. 1. Millî Birlik iktidarı zamanında plot 
bölge olarak hiçbir bölge tâyin edilmemiştir. 
Ancak Millî Birlik Komitesi Sayın Üyesi Sup
hi Gürsoytrak başkanlığında toplanan ve sağlık 

76 — 
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hizmetlerinin sosyalleştirilmesini etüdeden yet
kili zevattan müteşekkil bir grup plot bölge 
olarak, 

a) Ekonomik seviyesi oldukça ileri bir böl
ge (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ vilâyetlerini 
kapsıyan bölge) 

b) Az inkişaf (itmiş bir bölge (Adıyaman, 
Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Malatya, Tunceli vi
lâyetlerini kapsıyan bölge) 

e) Her çeşit ekonomik şartları içine alan 
dağınık bir 'bölge (Elâzığ, Çankırı ve Tekirdağ 
vilâyetlerini teker teker kaplıyan bölge) ele al
mış, A bölgesi 106 683 350 lira, B bölgesi için 
193 032 100 lira, C bölgesi için 90 189 500 
lira ödeneğe ihtiyacolduğunu tesbit etmiştir. 

Bu izahattan sarahaten anlaşılacağı veçhile 
plot bölge olarak tek başına Edirne ili hiçbir 
zaman düşünülmemiştir. 

Plot bölgenin seçilmesi yetkisi 224 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi gereğince Bakanlar Ku
ruluna aittir. 

Bakanlar Kurulu 5 . 4 . 1962 tarih ve 6/352 
sayılı Karariyle Muş ilini plot bölge olarak seç
miştir. 

Muş ilinin plot bölge olarak seçilmesinde 
azalarının az oluşu ve her kazasında sağlık mer
kezi bulunuşu dolayısiylev en az tahsisatla plot 
bölgede sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
imkânını sağlamış bulunması, ayrıca da ger 
kalmış bir vilâyet olarak fakir olan halkının en 

( kısa zamanda sağlık hizmetlerine kavuşabilmesi 
düşüncesi âmil olmuştur. 

5. 2. Plot bölge olarak seçilen Muş ilinde 
bugüne kadar yapılan tatJbi'katm mahiyeti ne
dir? istenilen netice elide edilmiş midir? 

O. 2. Hekimliğin plot bölgede sosyalleşti
rilmesi için 1962 yılı bütçesiyle 10 milyon lira 
tahsis edilmiştir. 

Bugüne kadar bölge için lüzumlu sağlık mü
esseselerinden 9 056 167 lira 55 kuruşluk kısmı 
mütaahhitlere ihale edilmiştir. Mütebaki 943 832 
lira 45 kuruş bölgenin diğer cari masraflarının 
karşılığı olup peyderpey sarf edilmektedir. 

1962 malî yılı içinde tahsis edilmiş bulunan 
10 milyon liranın tamamının sarf edileceğini 
bilgilerine arz ve rica ederim. 

6. — Edirne Milletvekili Fahir (Hritlioğlu-
nun, 1962 yılında bol miktarda ekihn çeltik mah
sulünün normal bir fiyatla satışlarının sağlan-
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ması konusunda ne gibi tedbir düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin yazılı cevabı (7/172) 

özü : 1962 yılında Türkiye'mizde 
mebzulen ekimi yapılan çeltiklerin 
normal bir fiyatla satışlarının sağ
lanabilmesi hakkında ne 'gibi ted
bir düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakanlığından yazılı soru. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Ticaret (Bakanlığına 

1962 Ekim mevsiminde bütün Türkiye'nin yü
zünü güldürecek şekilde bol çeltik ekilmiştir. Bir 
ay sonra idrak edileceği umulan çeltik mahsulü
nün her seneye nazaran dalha fazla miktarda ola
cağı ifade edilmektedir. 

Her sene çeltik ekimi yapıları mûtat sahalar
dan gayri olan 1ı9)61 - 196:2 çel'til ekimi mevsimin
de (Edirne Merkez, İskilip, .Osmancık ve Bafra'
da) geniş çapta çeltik ziraati yapıldığı iftiharla 
löğrenilmiştir. 

1961 Ekim mevsiminde istihsal edilen çeltik
lerden (Bersani, Sezya) gibi İtalyan menşeli lüks 
mal tâbir edilen çeltiklerin senesi içerisinde satıl
madığı ve stok edildiği yeni senede ise istihsalin 
çokluğu göz önüne alınarak bu stok edilen çeltik
lerin Temmuz bidayetinden beri büyük mikyasta 
piyasaya arz edildiği, ve netice olarak henüz is
tihsal mevsimine daha bir ay varken, 'büyük çap
ta çeltik ve prim; fiyatlarında düşme olduğu öğ
renilmektedir. 

Bu durum 1962 yılında çeltiklerini istihsal 
edecekler için şimdiden bir tehlike teşkil etmek
tedir. Fiyatların beher kilo başına isabet eden 
masraf miktarından daha aşağı bir seviyeye düş
mesinden korkulmaktadı r. 

Bu itibarla müstahsil mevkiindeki çeltikçileri 
korumak ve fiyatları muayyen bir seviyeden aşa
ğı düşürmemek için Hükümetin himayokâr poli
tikasının yardımını eelbetmek zaruretine inan
maktayım. 

Filhakika Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
böyle bir maksat uğruna çeltik mubayaasının ya
pılmasının zorluğunu müdrik bulunmaktayım. 

Tarladan rutubetli bir surette çıkarılacak çel
tiklerin, sair hububat misali depolanması kabi! 
olanııyaeaktır. İstanbul'da mevcut 2 kurutma 
fabrikasında işbu çeltiklerin kurutulma ameliye-
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sine talbi tutulması ayrıca masraf .ve külfete va
beste olacaktır. Buna rağmen müstalhsılm zarara 
ve hattâ iflâsa mâruz kalmamasını teminen Top
rak Mahsulleri Ofisinin mubayaalara müdahale 
ıpolitiikasiyle fiyat seviyesinin muayyen bir hu
duttan aşağı düşürülmesi önlenmiş bulunacağın
dan : 

Böyle bir mulbayaanm Ofis tarafından yapıl
masının kabil olup olamıyacağı ve şayet çeltikle
rin kurutulması kabil olamayıp am'barda kırış
ması tehlikesi mevzuubahis ise mubayaa yapıla
cak çeltiklerin yakın Avrupa memleketlerine kısa 
zaman içerisinde Ofis tarafından satışlarının ka
bil olup olamıyacağı konularının yazılı olarak bil
dirilmesini saygılarımla rica ederim. 

30 . 7 . 1962 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 9 . 10 . 1962 

Teşkilâtlandırma Genel 
Müdürlüğü 

Şube remzi ve No. 
Ş. IV 6/11764 

Konu : Edirne Milletvekili Fa
hir Giritlioğlu'nun yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 9 . 1962 - Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 172/2844 - 13625 sayılı 
yazınız. 

1962 yılında bol miktarda ekiMn çeltik mah
sulünün normal fiyatlarla satışının sağlanma-
(sı konusunda ne gibi tedbir düşünüldüğüne 
dair Edirne Milletvekili Fahi/r Giritlioğlu ta
rafından verilen yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Her yıll pirinç kampanyasına girilmeden 
evvel yaptırılmakta olan tetkikat cümlesinden 
olarak bu konuda vâki inceleme neticesinde; 
bâzı bölgelerde susuzluktan mütevellit zayi
at kaydedilmiş bulunmasına rağmen ekiliş 
sahasının geçen yılın çok üstünde olması m-
bebiyille bu yıl iyi bir istihsalin 'beklenildiği, 
bugüne ıkadar derlenen bilgiye göre, çeltik 
fiyatlarının müstarsıl için tehlike teşkil ©de-
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eek bir seviyeye düşmemiş oDduğu anlaşıl
mıştır. 

Yazılı soruda da kısmen işaret edildiği üze
re, bünyesinde fazla rutubet buıDunan çetliı-
ğin muhafazası özellik arz etmektedir. Çel
tik, depolanma ve muhafazası süresince za
ruri olan ve ihtisasa dayanan titizliğe ria
yet edilmediği takdirde, her zaman için kı
zışıp yanma 'tehlikesi arz etmektedir. 

Mamıul idurumda olan pirinç ıdahi Toprak 
Mahsulleri Ofisinin depolarına ancak 250 ton 
konmak suretiyle muhafaza edilebilknektedir. 
Aynı kapasitedeki bir depoda Ofis şartlarına 
göre ancak 150 ton kadar çeltiğin muhafazam 
mümkün görülebilmektedir ki, Ofisin bugün
kü stok, alım ve ithalât durumu karşısında 
çeltik müstahsili bölgelerdeki Ofis depoları
nın bu mevzua tahsisi mümkün olamıyacak-
tır. 

Ayrıca, müstahsili tatmin edici bir fiyat
la çeltik alınması takdirinde bunların yu
karıda açıklanan muhafaza şartları, yekûn 
teşkil edecek fire ve serbest sektör seviye
sinden daha pahalıya maledilecek masraf 
unsurlarına göre, Ofis zarar edeceği gibi; 1962 
yılı içerisinde, standart halde Amerikan piw 
rinçlerinin fiyatları 145 kuruş civarında bu
lunduğunla,, italyan menşeli (birinci kalite 
Vialone) pirinçleriln fiyatları da 200 kuruş 
civarında seyretmekte bulunlduğuna göre, 
memleket dâhillinde müstahsili tatmin edici 
bir fiyatla mubayaa edilecek mahsulün pi
rinç veya çeltik halinde ihracı, ancak, Ha
zineye önemli miktarda zarar kaydı suretiyle 
ımümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan, Amerika'dan ithal edilen 
buğdaylarla, geçen yıla nazaran bu yıl iç alım
ların geniş mikyasta artmış olmasa muvace
hesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin bütün 
malî kaynakları kullanılmış bulunduğundan, 
Ofisin munzam bir mubayaa programiyle müs-
tahsıldan bu devre zarfında çeltik allması anümiT 
fcün bulunmamaktadır. 

Ancak, Ofisin ileride "yapacağı hububat 
satışlarına karşılık Millî Savunma Bakanlı
ğından alınmış bulunan avanstan mahsubu ya-
pılmalk kaydiyle, Millî Savunma ihtiyacı için 
ceman 4 100 ton pirincin Ofisçe mubayaası 
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uygun görülmüş ve gereğine tevessül! olunmuş- I 
tur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 

7. — Kastamonu Milletvekili AU Özdildmen-
li'nin, kuraklık sebebiyle geçimini zor temin 
eden Kostamonu halkına hibe yoliyle veya vadeli 
olarak yardım yapılması hususunda ne düşünül- I 
düğüne dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanı 
Mehmet îzmen'in yazılı cevabı (7/182) 

10 . 9 . 1962 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ziraat Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. Kastamonu Milletvekili 

Ali özdikmenli 

Bu sene (bütün yurtta olduğu gibi Kastamo
nu mmtakası da kurak gitmiştir. Esasen ziraat 
arazisi çok dar olan ve geçimini binbir müşkü
lâtla sağlıyan bu beldenin halkı daha şimdiden 
açlık tehlikesi geçirmektedir. Mahallinden alı
nan yazı ve müracaatlerden hemen hemen bir
kaç ay sonra vatandaş ot yeme tehlikesi ile haş
haşa kalacaktır. Hakikaten durum çok fecidir. 
Bu sebeple hibe veyahut da vadeli olarak ihti
yacı bulunan kimselere yardım yapılıp yapıl
mama imkânının ve bu hususta ne düşünüldüğü
nün yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile ı 
rica ederim. | 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 4 Ekim 1962 

Ziraat iş. Gn. Md. 
Şb. Md: 13-07-000-2740/75321-1147 

Konu : Kastamonu halkının 
yemeklik buğday ihtiyacı 111%:. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 9 . 1962 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 182/2963/14767 sayılı yazı. 
Kuraklık sebebiyle geçimini zor temin eden 

Kastamonu halkına hibe yoliyle veya vadeli ola
rak yardım yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Kastamonu Milletvekilli Ali özdik
menli tarafından verilen ve yazılı olarak cevap- | 
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landırılması istenen yazılı soru önergesi; ilgi
sinden ötürü ve gereği yapılmak üdere Tiiaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Mehmet îzmen 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 12 Ekim 1962 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve No. IV-11887 

Konu : Kastamonu Milletve
kili Ali özdikmenli'nin yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 10 . 1962 - 13 - 36 - 036 /2963 sayılı 

yazıları. 
Kuraklık sebebiyle geçimini zor temin eden 

müstahsıla hibe veya vadeli olarak; yardım ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Kas
tamonu Milletvekili Ali özdikmenli tarafından 
verilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Amerika'dan hibe suretiyle sağlanan 80 
bin ton yemeklik buğday 16 . 2 . 1962 tarihli ve 
6/213 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili 
illere tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

2. Bu meyanda Kastamonu ili için de Top
rak Mahsulleri Ofisine 6/41 sayılı Kararname 
gereğince 1 000, bona ek 6/643 sayılı Kararna
me ile de 340 ton vadeli 'hububat satışı yetkisi 
verilmiş olup halen tevziata devam edilmekte
dir. 

3. Yukarda işaret edildiği üzere, hibe buğ
day dağıtımı, bu konudaki Kararnamelere gö
re yapılmış olduğundan, Kastamonu ili köyle
rine bedelsiz ekmeklik buğday yardımı yapılma
sına imkân yoktur. 

Bununla beraber, mahsulleri tabiî âfetlerden 
zarar görüp çok muhtaç duruma düşen vatan
daşlara yemeklik ve yemlik yardımı sağlanması
nı teminen gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmalardan alınacak sonuca göre Kas
tamonu ilinin durumunun da bu meyanda göz 
önünde tutulacağı tabiîdir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 
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