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MI __ YOKLAMA 127 

IY — BAŞKANLIK DİYANLNIN CIE-
NEL KURULA SUNUŞLARİ 127 

1. — Manisa Üyesi Doğan Barutçuoğ-
lu'nun, kuru üzüm taban fiyatlarının tes
pitinde yapılacak hataların önlenmesine 
dair gündem dışı demeci ve Başbakan Fe-
rid Melen'in cevabı 127:129 

2. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı' 
nm, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin Gö-
meç bucağında vukubulan sel âfetinin 
vüsatine ve alınması gereken tedbirlere 
dair gündem dışı demeci ve Tarım Bakanı 
ilyas Karaöz'ün cevabı 129:130 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, Baş
bakan Ferid Melen'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/128) 130 

4. — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/127, 
125, 126) 130:131 

Sayfa 
5. — Bütçe ve Plan Komisyonu Baş

kanlığının, Malatya Üyesi Nurettin Ak-
yurt'un komisyon üyeliğinden çekildiğine 
dair tezkeresi (3/133) 131 

8. — içişleri Komisyonu Başkanlığının, 
Danıştay Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı madde
ler ve geçici maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısının havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan geçilecek 4'er üye
den kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair tezkeresi (1/100, 3/134) 131 

7. — Millî Savunma Bakanı Mehmet iz-
men'in, «Yüksek Askerî Şûranın kuruluş 
ve görevleri hakkında» ve «357 sayılı As
kerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunu
nun adı ile bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve üç ek, üç geçici madde eklenmesi 
hakkında» ki kanun tasarılarının, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi ve Askerî Yar
gıtay kanunu tasarılarını görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havale edilme
sine dair önergesi (1/105, 1/102, 4/35) 131 

8. — Genel Kurulun 12 . 7 . 1972 Çar
şamba günü saat 15,00'te toplanmasına 
dâir grup temsilcilerinin önergesi (4/34) 132 
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9. — Cumhurbaşkanınca seçilen üye 

Cihat Alpan'm andiçmesi. 132 

y _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 132 

1. — Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazi
felerine dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 
5805 sayılı Kanunda bazı değişiklikler ya
pılması hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Millî Eğitim komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1 305; 
C. Senatosu 1/88) (S. Sayısı : 114) 132:133 

2. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk 
Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumunun bazı vergilerden, bütün harç 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları (M. Meclisi 2 559; C. Se
natosu 2/20) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 7 .1972) 133:134,189:190 

3. — Yatılı bölge ve özel eğitime muh
taç çocuklara mahsus okullarda döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadî iş
ler, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları (M. Meclisi 1 473; Cum
huriyet Senatosu 1/85) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 7 .1972) 134:135,191:192 

Sayfa 
4. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Mua

fiyetleri Anlaşmasına ek Üçüncü Protoko
lün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 ta
rihli ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1 82; 
C. Senatosu 1 92) (S. Sayısı : 119) (Da
ğıtma tarihi : 10 .7.1972) 135:136,193:194 

5. — Dernekler kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve içişleri komisyonlarından 6'sar üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1 606; C. Senatosu 
1/89) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
5 . 7 . 1972) 136:169 

Yi ___ SORULAR YE PEVAPLAR 169 

A) YAZILI SOKULAR YE CEVAP
LARI 169 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Selâhattin Babüroğlu'nun, bazı ban
kaların kamplarına dair soru önergesi ve 
imar ve iskân Bakanı Turgut Toker'in 
yazılı cevabı (7/19) 169:187 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'de bu
lunan Suriye uyrukluların emlâkine dair 
soru önergesi ve İmar ve iskân Bakanı 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7 36) 187:188 

I - GECEN TUTANAK ÖZETİ 
Gaziantep Üyesi İbrahim Tevfik Kutlar, 

Gaziantep ili ve çevresinde bol miktarda yeti
şen üzüm ve fıstık mahsûlünün mubayaası; 

Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı, buğday ta
ban fiyatlarının artırılmaması karsısında ilâç, 
gübre, traktör ve ekipman fiyatlarının düşürül
mesi için tedbir alınması ve 

İstanbul Üyesi Eifat öztürkeine, soğan üre
timi ve bu yıl üretiminin fazla olması nedeni 
ile ihraç imkânlarının sağlanması konularında 
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Ticaret Bakanı Naim Talû da, gündem dışı 
konuşma yapan Gaziantep Üyesi İbrahim Tev
fik Kutlar, Antalya üyesi Mehmet Pırıltı ve 
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İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'ye cevap ve
ren bir demeçte bulundu. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Naim 
Talû, Sabahattin Özbek ve Halil Tunç, Anaya
sanın 77 nci maddesi gereğince andiçtiler. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
«Ut» işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifinin Gelen Kâğıtlardan 
gündeme alınarak öncelikle görüşülmesi onay
landı, maddeleri kabul olunarak tümü açık 
oya sunuldu ve oyların ayrımı sonunda kabul 
edildiği bildirildi. 

Dernekler kanunu tasarısının da Gelen Kâ
ğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi onaylandı; tasarının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

10/42 ve 10/43 numaralı araştırma önerge
leri ilgili bakanların, 

10/45, 10/2 ve 10/3 numaralı araştırma öner
geleri de; önerge sahibi ve ilgili bakanların; 

Yazdı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh
met özgüneş'ih, Yeşilhisar halkının hayvanla
rına tahsis edilen meraya dair, yazılı soru öner-

T asanlar 
1. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 

148 nci maddesinin (A) bendinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi : 
1/163; C. Senatosu : 1/98) (Millî Savunma 
ve Anayasa ve Adalet komiy onlarına) (Müd
det : 10'ar gün) 

2. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/523; 
C. Senatosu : 1/99) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna) (Müddet : 7 gün) 

3. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı mad
deler ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi ; 1/612; C. Senatosu : 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı ve 

Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2942 sayılı kararlarının Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları da, Komis
yon yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedeni ile gelecek birleşime bırakıldı. 

11 . 7 . 1972 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere, Birleşime saat 16,23'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Diyarbalar 

iskender Cenap Eçje Azmi Erdoğan 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürlc 

gesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/61) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Osman Gümüşoğlu.'nun, Çanakkale ve istanbul 
boğazlarına dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/62) 

1/100) (Anayasa ve Adalet, içişleri ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 
7'şer gün) 

4. — Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 
1/667; C. Senatosu : 1/101) (Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müd
det : 7'şer gün) 

5. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve As
kerî Savcılar Kanununun adı ile bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 1/614; C. Senatosu : 1/102) 
(Millî Savunma, Anayasa ve Adalet ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 7'ser gün) 

SORULAR 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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Teklifler 

6, — Efrada karşı suimuameleden hükümlü 
amer An ve Mehmet Gökmen'in özel affına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi : 2/681; Cumhu
riyet Senatosu : 2 25) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) (Müddet : 10 gün) 

7. — 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
ile eklenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni (M, Meclisi : 2/554; 
C. Senatosu : 2/26) (Sosyal İşler ve Bütçe 
v-3 Plan komisyonlarına) (Müddet : 10'ar 
gün) 

L'aporhır 

3. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu Teşkiline ve vazifelerine 
dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı 
Kanunda bazı değişiklikler yapılması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
içişleri, Dışişleri, Turizm vo Tanıtma ve Millî 
Eğitim komisyonlarından 5'er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/365; C. Senatosu 1/88) (S. 
Sayış : 11) (D. Tarihi : 7 . 7 1972) 

9. — 29 . 7 . 1972 gün ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanu/nunun bazı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, Malî ve 
iktisadî işler ve Bütçe ve Plan komisyonla
rından 4'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/546; 
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C, Senatosu : 1 97) (S. Sayısı : 120) (D. 
Tarihi : 7 . 7 .1972) 

10. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava 
Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun bazı vergilerden, bütün harç ve resimler
den muaf tutulmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî va iktisadî işler ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 2/559; C. Senatosu 2/20) (S. Sa
yısı : 116) (D. Tarihi : 10 . 7 .1972) 

11. — Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - İskân ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 1/623; Cumhuriyet Senatosu : 1/90) (S. 
•Sayısı : 117) (D. Tarihi : 10 . 7 . 1972) 

12. — Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç 
çocuklara mahsus okullarda döner sermaye ku
rulmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve iktisadî işler, Mîllî Eğitim ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/473; Cumhuriyet Senatosu : 1 85) 
(S. Sayısı : 118) (D. Tarihi : 10 . 7 , 1972) 

13. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafi
yetleri Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 , 1961 tarihli ve 353 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 1/82; C. Senatosu : 1/92) (S. Sayısı : 
119) (D. Tarihi : 10 . 7 . 1972) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünal'dı 
KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay) 

» 

BAŞKAN : 74 ncü Birleşimi açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Manisa Üyesi Doyan Barutçuoğln'nun, 
kuru üzüm taban, fiyatlarının tespitinde yapüa-
zah hataların '('»denmesine dair gündem dışı de
meci ve Başbakan Ferid Mel en'in cevabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Sayın Doğan Barutçuoğlu, kuru üzüm 
fiyatları hakkında Hükümeti uyarmak bakımın
dan gündem dışı söz talebetmişlerdir. 

Kısa olması ricasıyle buyurun Sayın Barut
çuoğlu. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

1972 yılı kuru üzüm üretimi önümüzdeki 
günlerde idrak edilecektir. Hububat taban fi
yatlarının hâlâ münakaşaları devam ederken,, 
kuru üzüm taban fiyatlarında yapılacak hata
yı önlemek ve Hükümeti bu konuda uyarmak 
maksadıyle konuyu huzurunuza getirmiş bulu
nuyorum. 

Memleketimizin önemli ihraç maddelerinden 
biri olan bu ürün için gecen yıllarda bazı gi
rişimlerin yapıldığı Yüce Senatonun malûmu
dur. Bu arada bağcılığın modernleştirilmesi 
ve bağcıların kalkınması için hayatî önemde bir 
kanun kabul edilmiş ve uygulamaya geçilmiş
tir. Bağların, yüksek sisteme alınarak mali
yetin azaltılması, verim ve kalitenin yüksel
mesi imkânını sağlayan bu kanun ile bağcılığı
mız modern döneme girmek üzeredir. Sağla
nan krediler bu işe kâfi gelmediğinden, bizzat 
bağcılar, emek ve paraları ile bu çabayı sür
dürmektedirler. Bu suretle, bu yıl, bağcıları
mızın maliyet masrafları yüksek sistem tesis 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

masraflarının ilavesi ile her yıla nazaran bü
yük miktarda artmış bulunuyor. Yaptığım tet
kikler sonucu, destekleme alımı yapan TARİŞ 
ve tüccar elinde 1972 yılı ihracatını etkileyecek 
büyük stok bulunmamaktadır. Bu suretle ra
hatça ihraç olanakları vardır. 

Ayrıca, kuru üzüm ihraç malddesi olduğu 
için hububat taban fiyatlarındaki gerekçe, ya
ni dahildeki fiyat istikrarlını sağlama düşünce
si burada varit bulunamaz. Ege Bölgesinin 
kuru üzümle ilgili kuruluşlarından öğrendiğimi
ze göre, kuru üzüm taban fiyatının 335 kuruş
tan aşağı tespiti halinde telâfisi mümkün olma
yan zararlar olacağı gibi, yüksek sistem uygu
lamasının da birden bire düşeceği anlaşılmakta
dır. 

Bu yılki kuru üzüm taban fiyatının 335 ku
ruşun üzerinde tespit ve ilânını Hükümetin 
dikkatine sunar, Yüce Senatoyu saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Ferid Melen. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Van) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Barutçuoğlu önemli bir konuyu hu
zurunuza getirdiler. Aslımda, bu konuya hiç 
birimiz yabancı değiliz. Türkiye'de ziraat mah
sullerinin himayesi, bizim Hükümetimizi ve 
bizden evvelki hükümetleri de devamlı olarak 
meşgul etmiştir. Cumhuriyet hükümetlerinin 
hemen hepsi ziraî mahsullerin ve çiftçimizin 
himayesi ve ziraat mahsullerimizin değer paha
sı ile, değer fiyatı ile çiftçinin elinden çıkma
sı için çeşitli tedbirler almışlardır. Türkiye' 

ÎENEL KURULA SUNUŞLARI 
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nin muhtelif yerlerinden toplanmış ve Tekir
dağ'da bir kongre yaptıktan sonra Ankara'ya 
gelmiş olan bir Bağcılar Heyeti ile, aynı me
seleyi Idün de müzakere ettik. 

Muhterem arkadaşlar; kabul etmek lazımdır 
ki, bazı mahsullerimizi, piyasa ihtiyacının 
üstünde istihsal etmekteyiz. Bunları değerlen
direbilmek için, bunları değer fiyata satabil
mek için, her şeyden evvel mıüşitoeri bulmak lâ
zımdır. Müşterisi bulunamayan malı Devlet, 
elbette himaye edecektir, mubayaa edecektir, 
taban fiyatı koyacaktır; ama satmadan elinde 
tutacaksa, alacaksa, bu ayrıca Devlet bütçe
sinden bazı zümrelere yardım yapmadır, bir 
yardım yapma vasıltası olur. 

Bu sebeple, bu nevi mahsullerimizin bize 
göre himayesi için, bilhassa ihraç metalarımı-
zın himayesi için, her şeyden evvel bunlara 
müşteri bulmak lâzımdır. Binaenaleyh, çalış
ma istikametimiz bu olimalıldır. Bazı mahsulle
rimizin müşterisi de bir hadde kadar bulunabi
lir; yani piyasası bellidir, dünya istihlâki bel
lidir, omun üstüne zorlaşanız çıkamazsınız. Ni
hayet, dünya istihlâkinin bir kısmını başka ra
kiplerinizin önüne geçerek kapmaya çalışırsı
nız, rolünüz ondan ibaret olur. Üzüm mah
sulümüz de bunlardan birisidir; yani satılması, 
ihraç edilmesi zor bir maddedir, kolay bir mad
de değildir. Bu sebepledir ki, bizden evvelki 
hükümetleri de devamlı surette meşgul etmiştir. 

Şimdi, üzümün bir kısmı memleketimizde 
istihlâk ediliyor, en büyük müşterisi de Te
keldir veyahutta şarap imalcileridir. Bunu bir 
ölçüde şüphesiz ki teşvik edeceğiz ve hattâ Te
keli ihtiyacının biraz üstünde üzüım almaya zor
layacağız. Yine Tekelin maliyetlerini de göze
terek, çiftçiyi bilhassa zarardan koruyabile
cek bir fiyat seviyesine ulaşmasına da çalışa
cağız. Ama ihraç metaı kısmı için durum böy
le değildir. Eğer ihraç edeceğiniz üzüme ihraç 
fiyatının üstünde bir değer tespit ederseniz, o 
vakit ihraç imkânını ortadan kaldırırsınız. Bü
tün mallan Devlet alıp ambarlamak ve çürüt
mek durumunda veyahutta yarı fiyatına, aldığı 
fiyatın çok altında satmak ve açığını bütçeden 
kapatmak zorunda kalır. Bu sebeple bu nevi 
mahsulleri himaye ederken, bu türlü problem
lerle karşı karşıya olduğumuzu bilmek lâzım
dır. 

11 . 7 . 1972 O : İ 

Bundan evvelki hükümetlerin hemen hepsi
nin programında aynı şeyler vardı, biz de 
şüphesiz programımızda tekrar ettik. Çünkü, 
bu memleketin ihtiyacıdır. Hülriimetiımiz ziraî 
mahsullerin himayesini, çiftçimizin mallarının 
değerlendirilmesini, değer paha ile çiftçinin 
olinden çıkması için bütün tedbirleri almayı 
taahhüdetmiştir, bunu yapacaktır. Bu yıl 
bilhassa ihraç metalarımızm değer fiyatla satıl
ması için, dış fiyatlar da, dış piyasa da göz 
önünde bulundurularak taiban fiyatlarını mâkul 
bir ölçüde tutmaya çalışacağız; ama «efendim 
maliyetimiz bu sene 350'ye çıkmıştır, illâ 
350'nim üstünde tutun» denirse, o vakit bu 
mümkün olmaz. Eğer 350'ye satamayacaksak, 
300'e satacaksak, 250'ye satacaksak farkını 
prim olarak Devlet bütçesinden versin mânası
na gelir. Şüphesiz bu da bir tedbirdir, zama
nı gelince bu da yapılabilir; ama bu devamlı 
bir politika olmaz. Bu, nihayet fevkalâde za
manlarda, bir sene iki sene, o fevkalâde duru
mu geçirmek için uygulanan bir politika olur, 
ama devamlı bir ekonomi politikası olmaz, bir 
ekonomiyi böyle ayakta tutamazsınız. 

Bir ikinci nokta: «Efendim ziraî mahsulleri 
başka memleketler himaye ediyor, bizde de za
rarına da olsa, Devlet bunları almalı zarar et
meli, farkını bütçeden ödemeli, himayeyi bu 
noktalara kadar getirmeli» denebilir. Ama 
başka memleketlerden farkımız şudur: Dün 
bana gelen Bağcılar Heyetinden bir genç mü
hendis şunu söyledi: «Efendim, İngiltere'de 
sütü Hükümet himaye ediyor. Çiftçiden alıp 
ucuz fiyatla satıyor.» Ama, ingiltere'de millî ge
lirin büyük kısmı, % 80'i sanayiden elde edili
yor. Orada tarımdan elde edilen millî gelir his
sesi % 10'un üstünde değildir, öyle bir memle
kette sanayiden aldığı millî gelirden ayrılacak 
birpayı tarıma verip, yani az gelirli bir züm
reye aktarmak suretiyle bir sosyal adalet poli
tikası takibetmek mümkün ingiltere'de alına
cak yer vardır; ama Türkiye'de millî gelirimi
zin yarısına yakınını tarımdan elde ediyoruz, 
tarımı bu ölçüde, arkadaşlarımızın istediği öl
çüde himaye edebilmek için kimden almak lâ
zımdır? Sanayiciden diyeceksiniz; sanayiciyi 
teşvik ötmeye mecburuz, sanayii kalkındırmak 
için. Ona yüklenmek şöyle dursun, bilâkis 
memleketimizde sanayii geliştirmek için teşvik 
etmek ihtiyacındayız. Bu sebeple oradan da 
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aşırı bir şey isteyemeyiz. Onun dışında kim
den alırız? Alınacak yer kalmaz. Alınacak bir 
tek yer kalır, o da para basmak. Onun da 
manası, herkese vergi salmak ve vergi yoluy
la bu himayeyi yapmaktır. 

Bu izahatı şunun için arz ediyorum. Bu 
himayeyi yapacağız; ama bu himayeyi yapar
ken, arkadaşlarımız her halde akıllarından ge
çen miktarda bir şey yapabileceğimiz ümidine 
düşmesinler. Bunu yapamadığımız takdirde bi
ze; «Efendim, yapmadınız, etmediniz» deme
sinler. Çünkü bunun bir ölçüsü vardır. Bu 
ölçüyü aştığımız takdirde memleket ekonomisi
ni tahribederiz ve himaye ettiğimiz kimseye de 
faydamız olmaz. Çünkü, bunu öteki yolla yap
tığımız takdirde, yani enflâsyona müracaat et
mek suretiyle yaptığımız takdirde, evvelâ hi
maye ettiğimiz kimseler, zümreler bundan mü
teessir olur. 

Bu izahatı arz etmemin söbebi; dediğim gi
bi, himaye yapmayacağız manasına bir şey söy
lemek istemiyorum. Bilâkis dün bana gelen 
heyete de söyledim, bağcılığımızı himaye et
mek lâzımdır, uzun vadeli tedbirler almak lâ
zımdır. Biraz evvel konuşan Barutçuoğlu ar
kadaşımızın da himmetiyle buradan 1311 sayılı 
bir Kanun geçmişti, o kanunu uygulamak için 
tedbirler alacağız, maliyetleri düşürmek, veri
mi artırmak için tedbirler alacağız. Üzüm is
tihlâkini artırmak için tedbirler almak lâzım. 
ihracata yeni mahreçler bulmak, müşteriler 
bulmak için tedbirler almak lâzım. Âcili ola
rak da destek fiyatlarını, taban fiyatlarını 
mâkul bir hadde tutmak için tedbirler alaca
ğız. Bu ölçüde bir himayeyi kabul buyururlar
sa, benim kanaatime göre memleket menfaati
ne uygun olur. Ama bunun üstünde bir şey 
düşünüyorlarsa, şimdiden arz edeyim, bu 
türlü düşünen arkadaşlarımızı tatmin etmeye 
maalesef imkân bulamayacağız. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

^. -— Balıkesir İ'ıjesi Nejat Sarhcalı'nın, Ba
lıkesir'in Burlıaniijc ilçesinin (lömec bucağında 
vukabulaıı sel âfetinin vasatına ve alnutıast ge
reken tedbirlere dair gündem dışı demeci ve Ta
rım Bakanı îlııas Karaöz'ün eev<d)i 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Balıke
sir üyesi Saym Nejat Sarlıcalı; Balıkesir böl
gesinde vukubulan sel âfetinin vüsatini Hükü-
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mete 'duyurmak için gündem dışı söz istemiş
lerdir. Buyurun Saym Sarlıcalı, çok kısa ol
masını istirham edeceğim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Tarım alanında, bugüne kadar teşkilâtlana-
mamış olmanın zararlarını çekmekte devam 
ediyoruz. 

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin Grömeç bu
cağında insanlar gülmekten vazgeçtik, hattâ 
konuşmuyorlar. Geçtiğimiz haftanın başında 
bu belgede 27 dakika süren bir dolu âfeti bü
tün ziraî mahsulü kökünden, temelinden sil
miş, süpürmüştür. Ceviz büyüklüğünde yağan 
dolu 6 bin dönüme yakın pamuk ziraatini % 100 
mahvetmiş, 150 bin civarında zeytin ağacı üze
rindeki mahsulü % 60'a varacak bir şekilde tah-
ribetmiştir. 

Son haftalarda memleketin diğer bölgele
rinde de sel tahribatı gibi, tabiî âfetler tahri
batı gibi hâdiselerle karşılaştık. Bu da onlar
dan bir tanesidir. Bizzat pamuk tarlalarından 
söküp getirdiğim şu elimde gördükleriniz pa
muk fidesidir. Bütün arazideki pamuk mah
sulü bu hale gelmiş tir'. 

Şimdi, Hükümet olarak bu tabiî âfetler kar
şısında, çıkacağız ve tedbir olarak da ziraî kre
dilerin bir yıl ertelendiğini, çiftçinin vergi 
borçlarının da bir yahut iki sene taksite bağ
landığını beyan edeceğiz ve bu suretle zannede-
ceğizki, büyük talhr'ibata uğramış bulunan bu 
bölgelerde gıdasından, bütün varlığından fe
dakârlık ederek bir mahsul idrak etmek iste
yen çiftçinin derdine derman olacağız. Buna 
imkân yoktur sayın senatörler. Bu suretle ken
di kendimizi aldatmaktan öteye bir tedbir ge
tirmiş olmayız. 

Tabiî âfetlerde genellikle % 100'e varan bu 
türlü tahribatta mevcut mevzuatta kısa za
manda gerekli değişiklikleri yaparak çiftçi
nin elde ettiği kredileri en azından iki sene 
uzatmak sureti ile, bir; ikincisi, Ziraat Banka
sından kullanmakta olduğu kredilerin de aynı 
şekilde kullanılmasını imkân dâhiline sokmak 
suretiyle bir ölçüde tedavi getirebiliriz. Bir 
zelzele tahribatında nihayet köyde, kentte bir 
ev yıkılır. Can kaybının dışında o evin enka
zından istifade edilir. Devlet yardımı ile orada 
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vatadaıa yeniden bir ikâmetgâh yapmak im
kânı tanınabilir; ama ziraî afötlerde bugünkü 
mevzuatta çiftçinin bu derdini telâfi etmeye 
imkân yoktur. 

Sayın Tarım Bakanı arkadaşım Karaöz'e 
de bir açıklama imkânı vermek için ve bu fe
ci, feci olduğu kadar çiftçiyi borçlanmak su
retiyle mahsulünü yetiştirirken maruz kaldı
ğı bu acı tahribata Hükümetçe bir tedavi ça
resi bulunması lüzumunu belirtmek için huzu
runuza geldim, teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı Sayın îlyas Ka-
raöz, buyurunuz. 

TABIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (Muğ
la) — Say m Başkan, muhterem senatörler; 

Bu sene maalesef memleketimizin muhtelif 
yerlerinde normalin üstünde vukubulan yağış
lar sebebi ile tabiî âfetler sahası genişlemiş bu
lunmaktadır. Muhtelif vilâyetlerimize bağ
lı ilçelerde, köylerde dolu çiftçinin ekili ara
zisinin bir kısmını tamamen tahribetmiş bu
lunmaktadır. Hasar nispeti % 100'ü bulmakta
dır. Bize gelen hasar tespit raporlarından öğ
rendiğimize göre hakikaten mesele ciddiyet 
arz etmektedir. 

Bizim 7269 sayılı Âfetler Kanunumuz maa
lesef tarım sahasında vukubulan bu gibi ha
sarları karşılayacak nitelikte değildir. Mer'i 
mevzuat hükümlerine göre, Hükümetin elinde 
bulunan yetkilere göre çiftçinin Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir. 
Keza Ziraat Bankasına olan borçları ile ver
gilerinin de ertelenmesi düşünülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; Hükümetimiz bugün 
1571 sayılı Kanuna geçici bir madde eklemek 
sureti ile çiftçinin maruz kaldığı bu zararla
rı telâfi etme cihetine gitme teşebbüsünü gös
termiş bulunmaktadır. Bugünlerde Yüce mec
lislerimize takdim etmiş olacağımız 1571 sayı
lı Kanunla bunu yenme imkânına sahibolaca-
ğız. 

Değerli arkadaşlarım; bundan daha Önem
lisi; Tarım Bakanı olarak bu gibi âfetler sebe
biyle zarara uğramış bulunan çiftçiler için yeni 
birtakım hususlar düşünmekteyiz. Bu mev
zuda Tarım Bakanlığı olarak bir ziraî sigorta 
fonunun tesisi için Bakanlığımda gerekli çalış
malara başlamış bulunmaktayız. Ümidediyorum 
ki; kısa zamanda bu çalışmalar bitecektir ve 

Yüce Meclislerimize ilgili kanun sevkedilecek-
tir. 

Sayın Sarlıcalı arkadaşımızın ifade ettiği 
hususlar doğrudur. Balıkesir ilimizin Grömeç 
Nahiyesi büyük bir hasara uğramıştır. Diğer 
illerde olduğu gibi, mahsulü hasara uğrayan 
bu nahiyemiz çiftçilerine de elbette gerekli 
yardımlar yapılacaktır, arz ederim efendim. 
(Alkışlar). 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Jleüûk Buyülken'e, Başbakan 
Ferid Helen'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/128) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, takdim ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişle

ri Bakanı Halûk Bayülkenın dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Ferid Melen'in 
vekillik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

-i. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/127, 125, 126) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, 
takdim ediyorum: 

G-enel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun G-enel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 10 . 7 . 1972 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
C. Senatosu Urfa Üyesi Hasan Ora!, hasta

lığına binaen 4 . 7 . 1972 tarihinden itibaren 
(15 gün) 

C. Senatosu Hakkâri Üyesi Necip Seyhan 
nıazaretine binaen 4 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren (20 gün) 

C. Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç, 
hastalığına binaen 1 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren (20 gün) 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Urfa 
Üyesi Sayın Hasan Oral'a 4 . 7 . 1972 tarihin
de başlamak üzere 15 gün izin verilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Sayın 
Necip Seyhan'a 4 . 7 . 1972 tarihinden başla
mak üzere 20 gün izin verilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sayın 
Sadık Artukmaç'a 1 . 7 . 1972 tarihinden baş
lamak üzere 20 gün izin verilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler,,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5, — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığının, 
Malatya İl/esi Nurettin Akyurt'un Komisyon 
üyeliğindi, n ç< İtildiğine dair tezkeresi (3/133) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, takdim 
ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuz üyesi (ve Kâtibi) bulunan 
Sayın Nurettin Akyurt'un, Komisyonumuz üye
liğinden istifa ettiğini bildirir dilekçesi ilişik
te sunulmuştur. 

Gereği için bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 

Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

6. - - İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Da
nıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler ve geçici mad
diler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
l er üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair tezkeresi (1/100, 3/134) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştay Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sının havale edilmiş olduğu Anayasa ve Ada
let ile İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan 4 er üyenin katılması suretiyle kurulacak 

bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

içişleri Komisyonu Başkanı 
Ayidın 

Ali Celâlettin Coşkun 
BAŞKAN — Danıştay Kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Anayasa ve Adalet, içişleri 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4 er üyenin 
katılması suretiyle bir Geçici Komisyona hava
lesi istenmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Millî Savunma Bakanı Mehmet Iz-
men'in, «Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve gö
revleri hakkında» ve «357 sayılı Askerî Hâkim
ler ve Askerî Savcılar Kanununun eıdı ile bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve üç ek, üç geçici 
madde eklenmesi heıkkmda» ki kanun tasarıları
nın, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Askerî 
Yargıtay Kanunu tasarılarını görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
önergesi (1/101, 1/102, 4/35) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinde görüşülerek Cumhuriyet 

Senatosuna intikal etmiş bulunan «357 sayılı 
Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanunu
nun adı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
üç ek, üç geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı» ile; 

«Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısı» nın, daha Önce 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi kanunu tasa
rısı ile Askerî Yargıtay kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona hava
le edilmesi hususunda karar ittihazını arz ve 
teklif ederim. 

Mehmet İzmen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Bu önerge ile 357 sayılı Askerî 
Hâkimler ve Askerî Savcılar Kamunu ile Yük
sek Askerî Şûranın Kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısının daha önce kurulmuş 
olan Geçici Komisyona havalesi istenmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8. — Genel Kurulun 12 . 7 . 1972 Çarşamba 
günü saat 15,00'te toplanmasına dair grup tem-
tilcilerinin önergesi (4/34) 

V — GÖRÜŞ 

1. —• Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda 
bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim komisyon
larından 5'cr üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/365; C. Se-
ıtuotm 1/88) (S. Sayısı : 114) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük

sek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin 1 nci fıkrası (K) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısının öne
mine ve mahiyetine binaen bütün işlerden önce 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Niğde 
Hüseyin Avni Göktürk 

BAŞKAN — Efendim, bir açıklama zarure
tinde bulunuyoruz. Burada bir, iki tane önerge 
daha var; Sayın önerge sahipleri bu kanun ta

rz; İli 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

sarılarının 1, 2 maddeden ibaret olduğunu ve 
bunların aradan çıkarılarak büyük kanunların 
müzakeresine öyle geçilmesinde fayda mütalaa 
ettiklerini belirttikleri için Yüksek Heyetin 
kararma sunmak zorunda kalıyorum. 

Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Geçen birleşim

de Sayın Başkan gündemimizde bulunan Der
nekler Kanunu tasarısının 11 . 7 . 1972 Salı 
günü görüşülmesini tebliğ etmişler idi. Sanı
rım bugün görüşülmesine bir önceki Birleşimde 
karar verilmiş bir büyük yasanın müzakeresi 
yapılacak idi... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, arz edeyim. Ka
rar verilmiş değil, Sayın Başkan tefhim etmiş; 
ama biraz evvel aldığımız bir karar var, Cum
huriyet Senatosu gerekirse bütün hafta çalışaca
ğı için ehemmiyetine binaen bu büçük kanun
ların çıkmasını arzu ettiler. Bu bakımdan ben 
önergeyi okuttum. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar... 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan ve gelmesi mukarrer 

olan işler nazara alınarak 12 . 7 . 1972 Çarşam
ba günü saat 15,00'ten itibaren de Genel Ku
rulun mesai yapmasını arz ve teklif ederiz. 
C.H.P. Grup Başkanvekili M.B.G. Başkanı 

Kars Tabi Üye 
Mehmet Hazer Fahri özdilek 

A.P. Grup Başkanı 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

Çarşamba günü saat 15,00'te tekrar toplanı-
lacaktır. 

9. — Cumhurbaşkanınca seçilen üye Cihat 
! Alpan'in andiçmesi. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığıca Cumhuri
yet Senatosu Kontenjan Üyeliğine atanan Sa
yın Cihat Alpan Anayasamızın 77 nci maddesi 

I gereğince andiçecektir. 

I Buyurun Sayın Alpan. 
i 
I (Cumhurbaşkanınca Seçlen Üye Cihat Al-
I uan andiçti). (Alkışlar) 

JLEN İSLER 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 Temmuz 
1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrası (K) bendinde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — Gayri menkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine 
dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin birinci fıkrası (K) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«K) Kültür Müsteşarı, Vakıflar Genel Mü
dürü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel 
Müdürü, imar ve iskân Bakanlığı Planlama ve 
İmar Genel Müdürü bu kurulun tabiî üyesidir -
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte - aleyhte söz 
steyen sayın üye?... Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava 
Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun hazı vergilerden, bütün Jıarç ve resimler
le ıi muaf tutul »lasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadî İsler ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
2/»M; V. Senatosu 2/20) (SI. Sayısı : 116) (1) 

(1) 116 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

İ İ . 7 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Bir takrir var, takdim ediyo* 
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku

rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun, 
bazı vergilerden, bütün harç ve resimlerden 
muaf tutulmasına dair kanun teklifinin, sözü 
geçen kuruluşların bu muafiyetten biran önce 
faydalanmalarının zarureti karşısında, gelen 
kâğıtlardan gündeme alınarak, gündemdeki di
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan gündenıa 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Gündemdeki bütün işlerden önce görüşülme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon Sözcüsü yerlerini al
sınlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Okunmaması kaibul 
edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu 
ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı 
vergilerden, bütün harç ve resimlerden muaf 

tutulmasına dair kanun teklifi 

MaJdde 1. — Türkiye Kızılay Derneği Türk 
Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Ku
rumu; kendilerine tereddübeden vergi, harç 
ve resim mükellefiyeti durumlara aidolduğu 
hallerde, bütün vergilerle, harçlardan, resim
lerden, hisse ve fonlardan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 2. — Millî Savunma Bakanlığı ile 
Jandarma G-enel Komutanlığı ihtiyacına karşı
lık olarak, yurt içi ve yurt dışından temim olu
nacak akaryakıt ve yağlar için, her yıl Bütçe 
Kanunu ile uygulanmakta olan bilûmum vergi, 
resim, hare, hisse, masraf ve zam muafiyeti 
Türk Hava Kurumu için de aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Kanunlarla veya imtiyaz söz
leşmeleriyle Türkiye Kızılay Derneğine Türk 
Hava Kurumu ile Türkiye Çocuk Esirgeme Ku
rumuna sağlanan gelirlerden Hazine hissesi ve
ya inhisar Resmi alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerimde lehte, aleyhte söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Teklifin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Etmeyen
ler. Kabul edilmiştir. 

Teklif açık oya sunulacaktır. Küreler do
laştırılsın. 

3. — Yatılı böl ye ve özel eğitime muhtaç 
c->ruklara- m alı sun okullarda döner sermaye ku
rul'masına dair kanım tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadî İşler, Millî Eğitim ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları (M. 2Ieclisi : 
1/173: Cumhuriyet Senatosu : 1/85) (S. Sayı
sı : 118) (1) 

(1) 118 S. Saydı basmayım tutanağın sonu
na eklidir. 

11 . 7 . 1972 O : 1 
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuk

lara mahsus okullarda döner sermaye kurulma
sına dair kanun tasarısının, okulların yeni öğ
retim dönemine yetiştirilebilnıesi için gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınarak, gündemdeki diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ©derim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Tasarının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınmasını oylarınıza arz efdiyorunı. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bütün işlere takdimen görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocukla
ra mahsus okullarda döner sermaye kurulma
sına dair kanun tasarısı 

Madde 1. — Yatılı bölge ve özel eğitime 
muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencile
re halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kun
duracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli 
tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hu
bubat sapları örücülüğü, demir ve ağaç işleri 
ile açılacak diğer meslek dallarında meslekî 
temrinler yaptırmak ve açılacak kurslarda çev
re halkıma yukarıda sayılan meslekî bilgi ve be
cerileri kazandırmak amacı ile Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesine konulacak ödeneklerden 
30 000 000 liraya kadar döner sermaye verile
bilir. 

Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile bir 
katı kadar artırılabilir. 

Döner sermayenin işletilmesinden elde edile
cek kârlar ödenmiş sermaye miktarı yukarıda 
belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut serma-
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yeje eklenir, ödenmiş sermaye miktarı bu limi
te ulaştıktan sonra kârlar genel bütçeye gelir 
kaydedilmek üzere malsandıklarma yatırılır. 

Hazinece döner sermaye işletmelerine verile
cek malların bedelleri sermayeye mahsubedilir. 

özel ve tüzel kişilerce döner sermaye işletme
lerine yardım ve bağışta bulunabilir. 

Ancak bu yoldan sağlanan gelirler 30 mil
yon liralık limite bağlı kalmaksızın mevcut 
sermayeye eklenir. 

Halen mevcudolanlarla yeniden açılacak olan 
okullardan uygun görülenlere döner sermaye 
vermeye ve bunların birinden diğerine sermaye 
aktarmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 
Yapılan değişikliklerden Maliye Bakanlığına 
bilgi verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Her okul müdürü aynı za
manda döner sermaye işletmesinin de müdürü 
olup yönetim işlerinde tek başına, diğer işlerde 
saymanla birlikte sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Döner sermaye ile yapılacak 
çalışmaların gerektirdiği canlı, cansız demirbaş, 
hammadde ve malzeme bedelleri ile döner ser
maye işlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretleri 
döner sermayeden ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Döner sermaye işlemişleri 1050 
sayılı Muhasebi Umumiye Kanunu ve 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kamunu ile 6964 
sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanunu hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay 
vizesine tabi değildir. Ancak her çalışma Idöne-
mi sonunda düzenlenecek bilançolar, ekleri ve 
bütün gelir ve gider belgeleri ile birlikte malî 
yılın bitiminden itibaren 4 aylık bir süre içinde 
Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin bi
rer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakan
lığına gönderilir. 

Döner sermayenin işletilmesine, hesap usul
lerine; alım, satım, bakım ve onarım işlemleri
ne ilişkin esaslar Maliye ve Millî Eğitim Ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönet
melikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyte söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacaktır. Kü
reler dolaştırılsın. 

4. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 3luafiyet-
lori Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün onay
lanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sa
yılı Kanuna eh hanım tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/82; 
C. Senatosu : 1/92) (S. Sayısı : 119) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve muafiyetleri 

Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının, söz konusu 
cetvelin Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyet
leri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protoko
lün ekleri arasına biran evvel konulmasında 
fayda ve zaruret görüldüğünden, gelen kâğıt-

(1) 119 S. Sayılı basınayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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lardan gündeme alınarak diğer islere taMimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Tasarının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer işlere takdiımen görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî 
Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün onaylan
masına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sayılı 

Kanununa ek kanun tasansı 
Madde 1. — ilişik «Avrupa Konseyi iskân 

Fonuna Üye Devletlerin Katılma Paylarına dair 
Cetvel», «Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto
kol» ün ekleri arasına konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi cetveli ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
rürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaş
tırılsın. 

o. — Dcrıukhr lafına 1:>:-<ır>s\nui UMct 
Mvelisine e kahul olu'nan imini vı Cumhuriyet 
Senatosu- Ananas?! ve Adalet ve İçişleri ko'tnis-
yoularından (i'.şar üye alınma!-: suretimle kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/606; 
('. Senatosu : 1/89) (S. Sayısı : 113) (1) 

BAŞKAN — Dernekler kanunu tasarısının 
tümü üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 
Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 

Söz sırası Sayın özgüneş'in, buyurun efen
dim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; 

Bugün önemli bir kanun tasarısını müzake
re ettiğimiz kanaatindeyim ve bu kanaaatledir 
ki, tasarının gerek gerekçesini, gerekse metnini 
büyük bir itina ile inceledim. 

Kanaatim odur ki, bu tasarı, temelinde iyi 
niyet yatan ve bazı ihtiyaçları gideren bir tasa
rıdır. Bu hali ile hazırlayanlara teşekkür etmek 
isterim. Ancak, gerekçesini ve metnini okudu
ğumuz zaman aradığımız bazı soruların cevap
larını bulamadığımı da burada belirtmek iste
rim. Ben, gerekçeyi okuduğum zaman gönlüm 
çok isterdi ki, Hükümet bu tasarıyı hangi görüş 
altında hazırlamış, derneklerden gerek toplum 
ve gerek fert bakımından neler beklemektedir 
ve nihayet hangi derneklerin gelişmesini teşvik 
etmek istemektedir, hangi derneklerin gelişme
sini önlemek istemektedir; bunlar açıkça orta
ya konulabilsin. Bunun için de tasarının gerek
çesinde kültür bütünleşmesi bakımından, de
mokratik eğitim bakımından ve nihayet kalkın
ma sürecinin etkili bir aracı olmak bakımından 
şu dernekleri Hükümet nasıl görmektedir orta
ya çıksın, itiraf edeyim ki, ne Hükümetin ge
rekçesinde, ne de Komisyonun gerekçesinde bu 
konulara cevap verecek tek kelime bulama
dım. 

(1) 113 S. Sayılı basına yazı 6 . 7 . 1972 tarihli 
73 ncü Birleşim tutanağına (İdidir. 
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Arkadaşlarım; yurdumuz, geniş tarihî za
manlar içerisinde çeşitli ırkların ve medeniyet
lerin gelip geçtiği bir bölgedir. Yurdumuzdan 
gelip geçen her bir ırk ve medeniyet, elbette ki, 
kalıntılarım bırakmıştır. Bu kalıntıları millet 
bütünlüğü içerisinde eritmek ve Türk kültürü
nü memleketin her köşesinden bütünlüğe ka
vuşturmak bakımından derneklerin büyük rolü 
vardır. Bir memlekette eğer dernekler iyi taaz
zuv etmişse, istikametleri iyi tespit edilmişse o 
memlekette kültür bütünleşmesi çabuklaşır. 
Aksi olursa, bu takdirde kültür bütünleşmesi 
gecikebilir. Acaba Hükümet derneklere bu göz
le nasıl bakmaktadır? Bunun cevabını elbette 
ki, ne tasarının metninde, ne de gerekçesinde 
görmek imkân dahilinde değildir. 

İkincisi; demokratik eğitim bakımından der
nekler çok önemlidir. Demokrasi taazzuv etmiş 
toplumların rejimidir. Eğer bir toplum taazzuv 
etmemişse, bu topluma demokrasi zorlaması ne
tice vermez. Şu halde bir memlekette eğer de
mokrasi isteniliyorsa, demokrasinin yaratılması 
ve idamesi isteniliyorsa, mutlaka o toplumun 
taazzuv etmesine yardım etmek zaruridir. Top
lumun taazzuv etmesinde önemli etkenlerden 
birisi de derneklerdir. Hiç şüphe yok ki, demok
rasinin vazgeçilmez unsurları siyasî partilerdir; 
ama yegâne unsurları değildir. Eğer bir toplum 
taazzuv etmemişse, o memlekette siyasî partiler 
er ve geç menfaat kolektif şirketleri haline gel
mek zorundadır. Bir memleketin taazzuvunu sa
dece siyasî partilerden beklemek yanlıştır. Bi
naenaleyh, siyasî partilerin yanında, siyasî ter
biyenin yanında mutlaka toplumun dernekler 
yolu ile de demokratik eğitime tabi tutulmasın
da büyük faydalar vardır. Maalesef ben gerek
çede bu konuya da cevap göremedim. 

Arkadaşlarım, üçüncüsü; kalkınma süreci
nin etkili bir unsuru olarak dernekler önem ka
zanmıştır. Bir toplumda kalkınma arzusunun 
yaygınlaşması, kalkınmanın moral atmosferinin 
teşekkülü bakımından dernekler büyük rol oy
nar. Biz tasarının gerekçesini okuduğumuz za
man Hükümetin yine derneklere bu gözle bak
tığını görmedik. Ne gördük ya? Tasarının ge
rekçesini açtığımız zaman A, B, C, D, E diye 
sıralanan fıkralar içerisinde gerekçede sadece 
dernekleri yönetme fikrinin hâkim olduğunu 
gördük, sadece emniyet noktai nazarının hâkim 

1 olduğunu gördük. Daha açık bir fikirle, tabiri 
caizse, derneklere, sadece polis gözü ile bakıl-

I dığmı gördük. Derneklere sadece polis gözü ile 
bakmak, bunların yönetimini bu yönden ele al-

hadise çıkmasın, kimsenin sesi çıkmasın, 
bu kürsüde sık sık bir senatörün söylediği gibi 

I tenekeler tıngırdamasın fikri ile dernekleri yö
netmek mümkün değildir. Aksine dernekler 
mutlaka eğitsel bir görüşle, mutlaka sosyolojik 

I bir görüşle ele alınmalıdır ve memleketin te
mel kurumları olduğu bilinmelidir. Bunların 
memleketin aleyhine çalışan veya çalışması 
muhtemel kısımları mutlaka önlenebilmeli, ak-

I sileri de mutlaka teşvik edilebilmelidir. 
Şu hale göre, şu saydığım unsur bakımm-

I dan ne gerekçede, ne de metinde aradığımızı 
I bulamadığımızı ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Öyle ise biz, Dernekler Kanunu dediğimiz 
zaman neyi arzu ediyoruz? 

I Arkadaşlarım; benim kanaatim odur ki, bir 
I dernekler kanunu şu iki unsuru mutlaka temin 

etmelidir. 
Birincisi; Anayasaya uygun fikir ve eylem-

I lerin müesseseleşmesini kolaylaştırmak, bunları 
düzenlemeli. 

I İkincisi; Anayasaya aykırı fikir ve eylemle-
I rin müesseseleşmesini önlemelidir. 

I Zaten bir Ceza Kanunu mevcut iken, bir 
I memlekette birtakım fiiller, eylemler kanunlar

la önlenmiş iken, bir Dernekler Kanununa ihti-
I yaç buradan doğar. Birtakım fikirlerin müesse

seleşmesi mutlaka kolaylaştırılmalı, bazı fikir
lerin müesseseleşmeleri mutlaka önlenmelidir. 
Çünkü müesseseleşmiş fikir, büyük bir güç ka
zanır, manivela kazanır. Büyük bir güçtür mü
esseseleşmiş fikir. Demek ki, Anayasaya uygun, 
Anayasaya paralel fikir ve eylemlerin mutlaka 

I müesseseleşmeleri kolaylaştırılmalıdır; aksi fi-
I kirler, Anayasaya aykırı fikirler ve eylemler 
I mutlaka müesseseleşme bakımından önlenmeli-
I dir. 

I Bu bakımdan da tasarıyı incelediğimiz za-
I man, bazı uygun maddeler, bazı uygun hükümler 
I görüyoruz. Ben bunları vaktinizi almak için 
I uzun uzun saymayacağım. Çünkü zannediyorum 
I ki, Komisyon ve Hükümet burada getirdiği müs-
I pet, faydalı, yerinde hükümleri uzun uzun an-
I latacaktır. Ve ben de o hükümler için sadece 
I Hükümete de, Komisyona da teşekkür etmekle 
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iktifa edeceğim. Ben, uygun bulmadığım kısım
ları burada birkaç kelime ile belirtmek istiyo
rum. 

Arkadaşlarım, evvelâ gecen Perşembe günü 
söylediğim gibi, 4 ncü maddeden başlayacağım. 
Kurulması yasak dernekler, 4 ncü maddede ele 
alınmış; ynni derneklerin faaliyetlerini değil, 
faaliyet halinde işlediği suçlar veya yaptığı işle
ri değil; daha dernek kurulurken acaba neler 
olmaz, neler yapılamaz hususlarını Hükümet ve 
yine Komisyonun getirdiği metin, (Birbirlerin
den zaten çok az farkı var) ele almış. 

Şimdi, bakalım bunlara : 
«Madde 4. — a) Türk Devletinin ülkemi ve 

milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak..-» 
Gayet güzel; yani son derece isabetli getiril

miş bir fikirdir, bunun üzerinde bilhassa durmak 
isterim. Çünkü, hatırlayacaksınız, son samanlar
da bazı meczuplar, bu memlekette «Türkiye halk
ları» diye bir sloganı yaymaya gayret etmişler
di. Ta Sivas Kongresinde karar altına alınmıştır 
ki, bu memlekette yalnız bir millet vardır. Bu 
milletin halkı bir bütündür ve bir millettir. 
Kendi hür rızalarıyle, kendi hür arzularıyle Si
vas Kongresine memleketin dört tarafından ge
len bütün delegeler demişler ki; bu yurtta yalnız 
bir millet vardır, hepsi bir bütündür. Buna rağ
men, bazı dış etkilerle Türkiye'yi içinden parça
lamak için birtakım şu veya bu şekilde farklar; 
mezhep farkları, ırk farkları, etnik farklar, şun
lar bunlar iddia etmek, elbette ki bir ihanettir. 
Bu. ihanetin müesseseleşmesini önlemek, elbette 
ki bu kanunun çok isabetli bir tarafıdır. 

«b) Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına 
dayanarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cum
huriyeti ortadan kaldırmak, 

c) İnsan hak ve hürriyetlerini ortadan kal
dırmak, 

ç) Kanunlara, kamu düzeni veya genel ahlâ
ka aykırı faaliyette bulunmak,». 

Bu da, gayet tabiî ki faaliyet hanesine girme
si lâzım gelen bir hüküm. Çünkü, hiç bir kimse, 
ben genel ahlâka aykırı harekette bulunacağım 
diyerek, bu amacı zikrederek dernek kurmaz. 
Amaç hanesi (G-eçenlerde de belirttiğim gibi) 
iyi yazılmamış bir maddedir. Nelerin faaliyet 
hanesine doğru götürülmesi, nelerin bu amaç 
hanesine doğru getirilmesi iyi tahlil edilmemiş. 
Bir kısım faaliyet maddesine gitmesi lâzım ge-
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len hükümler amaç maddesine, bir kı^ım amaç 
maddesine gelmesi lâzımgelen kırımlar da faali
yet kısmına doğru kaymıştır. Bu hüküm, kana
atimce bunlardan biridir. 

«d) Bölge, ırk, sınıf, din veya ruezhep esa
sına veya adına dayanarak herhangi bir böl
genin veya ırkın yahut sınıfın veyahut din veya 
mezhep saliklerinin diğerlerine Ir'ıkim veya di
ğerlerinden imtiyazlı olmasını sağlamak,•> 

Kanaatimce, yme bu da amaç kısmmda kala
bilir; ama mutlaka yine faaliyet fosmına inti
kal etmesi lâzım. Oihıkü, kimse dernek kurar
ken amacında, ben falan ırkı. falan meseleyi di
ğerinden üstün tutacağım, diyemem. 

Kaldı ki, burada bir eksiklik de vardır. Bir 
ırkı veya bir mezhebi üstün tutmanın dışında, 
bir ırk veya mezhebin mevcudiyeti devamlı imle
mektir. 

Meselâ Müslümanlığın, Hıristiyanlığın veya 
herhangi bir dinin, bir mezhebi ele alınabilir; 
o derneğe devamlı olarak o mezhebin elemanla
rı alınır. Bu insanların bir arada toplanmaları 
ve bu fikrin taazzuv etmesi bu dernek içinde 
kalabilir, ama hiç bir zaman amaç maddesine bu 
yazımlayabilir. Bunlar bir üstünlük sağlamak 
değil; fakat onun memlekette mevcudiyetini 
idame ettirmektir, bir menfi faaliyettir. 

Türkiye Cumhuriyetinde çok partili nizama 
girinceye kadar Türkiye'de mezhep farkları 
âdeta unutulmuştu. Lâik devlet anlayışının son 
derece hayırlı bir gidişi, son derece hayırlı bir 
etkisiyledir ki, Türkiye'de mezhep farkları unu
tulmuştu. Fakat çok partili nizama gidildiği za
man, maalesef, (1945'ten bu yana) birtakım po
litikacılar, mezhep farklarını körüklemekte ken
dileri için siyasî menfaat gördüler ve ne yazık 
ki bazı insanlar, bazı politikacılar seçim kürsü
lerine çıkarak; açıkça mezhep farkları iddia et
tiler ve o mezhep sahiplerinin haklarını Parla
mentoda koruyacaklarını söylediler ve arkadaş
larım, o günden bugüne maalesef Türkiye'de 
bazı mezhep meseleleri bayağı su yüzüne çıkmış
tır, bayağı mücadeleler olmuştur. Ben bunları 
bir defa daha burada tazelemek istemiyorum; 
ama kanaatim odur ki, herhangi bir mezhep 
ayrılığını (Yalnız üstünlük sağlamak bakımın
dan değil) tahrik etmek için de dernek kurula-
mamalıdır; yani Türk Milletini, mezheplere böl
mek için yapılan fikir ve .gayretler müesseseleş
me imkânını bulamamalıdır. 
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Kanaatimi tekrar edeceğim; bundan sonra 
bazı isabetli fikirler geliyor ki, bunlar mutlaka 
faaliyet hanesine intikal etmelidir. Amaç hane
sinde bulunsa bile, bunlar mutlaka faaliyet mad
desine de intikal etmelidir. Tasarıda bir madde 
var : «Amacının dışında faaliyet gösteren der
nekler kapatılır.» Ama, bu mutlaka onun zıd
dına bir faaliyet olmayabilir. Kanaatim odur 
ki, faaliyet hanesinde şu amaç maddesinde zik
redilen ve müesseseleşmeleri önlenmek istenilen 
fikir ve eylemler, mutlaka su yüzüne çıkmama
lıdır. Dernekler, bunları teşvik ve tahrik ede
memelidir. 

Arkadaşlarım, önemli sandığım bir noktaya 
geliyorum, (h) fıkrasında şöyle bir hüküm var : 

«h) Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini 
yahut hâtırasını kötülemek veya küçük düşür
mek,» amacını güden dernekler kurulamaz. 

Arkadaşlarım, benim ilk sorum şu olacak. 
Türkiye bu hale geldi mi? Yani Türkiye'de, 
Atatürk'ün hâtırasını, eserlerini, sahsım kötüle
mek maksadıyle dernek kurmak için içişleri 
Bakanlığına dilekçe verecek hainler bu memle
kette çoğaldı mı? Acaba bu ihtiyaç nereden du
yuldu bu kadar? Peki, Atatürk'ün sahsım kü
çültmek için, kötülemek için dernek kurulamaz 
da, acaba eserlerini küçültmek için, devrimleri
ni küçültmek için, kötülemek için dernek kuru
labilir mi? Ben, Komisyonun neden bunu bu ka
dar böyle yalın koyduğuna hayret ediyorum. 

Sonra bir şeye daha geliyorum arkadaşla
rım. Atatürk'ün şahsını küçültmek için dernek 
kurulamaz da, Fatih'in şahsını küçültmek için 
dernek kurulabilir mi? Bunun mânası bu mu? 
Yani bu memlekette, bu millete hizmet etmiş 
insanların şahsını tahkir etmek için dernek kur
mak servet midir? Komisyonun bu fıkrasından 
bu mu anlaşılıyor? 

Arkadaşlarım; bu fıkrayı getiren arkadaşla
rımın hüsnüniyetlerine, memlekete ve Atatürk'e 
hizmet etmek için, içinde taşıdıkları büyük his
siyata can ve gönülden inanarak bir noktayı 
söylemek istiyorum : Şu fıkra kadar Atatürk'e 

daha ağır bir hakaret yapılamaz. Atatürk'e ya
pılacak hakaretlerin, onu küçümsemelerin, onu 
kötülemelerin en büyük yolu, getirip kanuna 
şu fıkrayı koymaktır. 

Tasavvur edin arkadaşlarım, anlatmaktan 
sıkılıyorum; Türkiye'nin yarısından daha ço
ğu istilâ edilecek, Türk Devleti yer yüzünden 
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kaldırılacak, Türkiye mahvın ta eşiğine kadar 
girecek, bir kahraman çıkacak, Türkiye'yi kur
taracak. Yalnız orada bitse, yani kurtarsa da 
bitse, bu zatı ebediyen kahraman olarak tanı
mak için, ebediyen milletçe saygı duymak için 
kâfi iken, yetmeyecek bu, bu kahraman çıka
cak bir Devlet Başkanı olarak bu memleketi 
geri bir toplumdan alacak, çağdaş bir toplum 
haline getirmek için bütün hayatını verecek 
ve bu zatın, bu büyük kahramanın ölümünden 
çeyrek asır sonra bir kanun hükmü gelecek; 
bu kahramanı tahkir etmek için, bu kahramanı 
küçültmek için dernek kurmak yasaktır, dene
cek. 

Arkadaşlarım, işte bu fıkra Atatürk'e haka
rettir. Bu amaçla dernek kuracak hain anasın
dan doğmamıştır. Kurdukları gün altını üstü
ne getiririz. Kanuna ihtiyaç yok arkadaşlarım. 
Ben size bir şey söyleyeceğim; eğer hükü
metler, eğer içişleri Bakanlığı, eğer Millî Eği
tim Bakanlığı Atatürk sevgisini yeteri kadar 
Türk çocuğunun kalbine sokamadı ise, eğer 
halk eğitimi Atatürk sevgisini, Atatürk'ü 
halkın huzurunda işlemedi ise, eğer bu memle
ketin bütün kurumları ile Atatürk bu millete 
anlatılmadı ise, aksine Atatürk'ü tahkir eden, 
annesinin ismetine dil uzatan, kendisinin na
musuna dil uzatan yayınlar, bu memlekette İç
işleri Bakanlığının da, şunun da, bunun da 
gözünün önünde, Türkiye'de Ankara'nın göbe
ğinde rahat satılabiliyorsa ondan sonra siz bu
raya kanuna bu hükmü getireceksiniz ve vatan
perverlik vazifenizi, Parlamanterlik vazifenizi, 
bakanlık vazifenizi yaptığınız kanaatine vara
caksınız arkadaşlarım. Bu mümkün değil. Ata
türk kanun fıkrası ile korunamaz. Bu fıkrayı 
buraya getirmek Atatürk'e hakarettir. Bunda 
ısrar ediyorum. 

Düşünüyorum arkadaşlar, bizden sonra gele
cek nesiller ne diyeceklerdir? Diyecekler ki, 
bir kahraman çıkmış, ama çeyrek asır sonra 
hakaret edilmemesi, küçümsenmemesi için ka
nun konmuş ve ancak kanunla önlenebilmiş. 
Bu ağır bir hakaret arkadaşlar. Yalnız Ata
türk'e hakaret değil, Türk Milletine 
hakarettir. Kanaatim odur ki, Atatürk'ü 
böyle kanun fıkraları ile korumak yan
lıştır. Kanaatim odur ki, Atatürk'ü evvelâ Dev
let olarak millete sevdirmeye, Devlet olarak mil-
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îete anlatmaya ihtiyaç vardır. Türkiye sathın
da herhangi bir fert Atatürk'ü anladığı gün 
sevmemesine imkân yok. Mümkün değildir. Ben 
51 yaşıma geldim, Atatürk'ü anladığım zaman 
sevmeyen, cahil, âlim, aydın veya aydın olma
yan kimseyi görmedim. Eğer bir insan Ata
türk'ün aleyhinde ise, hiç şüphe yok ya hain
dir, veyahut da cahildir, zavallıdır, bilmiyor-
dur, aksi anlatılmıştır. 

Siz bu kanuna bu amaçla dernek kurula
maz diye hüküm koyarsanız, bu ne kadar ağır 
bir hükümdür arkadaşlar? Demek ki, kurula-
biiecekmiş... Ben Hükümetten soruyorum; aca
ba bu maksatla müracaat eden mi olduk ki, 
Atatürk için böyle bir fıkra koymak zorureti 
hâsıl oldu? Acaba hükümetler bütün gücü ile 
Atatürk'ü anlatmak için gayret sarf etti de, 
muvaffak olamadı da, bu mmelekette dernek 
kurarak Atatürk'ü küçültmek için «faaliyetler 
mi var ki, bu fıkra buraya geldi? Arkadaşla
rım, tarih huzurunda ben bu fıkraya müspet oy 
vermekten utanırım. 

Arkadaşlarım; 35 nci maddede yasak faa
liyetler var. Kanaatimce bu son derece umumî 
laflarla geçiştirilmiş. Aksine bence, tafsilâtlan-
dınlmasma. ayrıntıları ile konmasına ihtiyaç 
var. Binaenaleyh., bu madde gönlüm, çok isterdi 
ki daha ayrıntılı getirilsin. Esas siklet merkezi 
baranın üzerine binsin. Çünkü, amaç meselesi 
şu veya bu şekilde rahat gözlenebilen bir şey
dir. Ama. faaliyet mevzuunu daha ayrıntılı 
ortaya koymak ve böylelikle tekrar edeyim ki, 
Anayasaya aykırı fikir ve eylemlerin, memleke
tin hayrına olmayan fikir ve eylemlerin mües
seseleşmelerin}. önleyecek fikirleri veya sapma
ları mutlaka burada mahkûm etmek faydalı 
olur kanaatindeyim. 

Efendim, bir de 38 ncı madde var. Deniyor 
ki, «Dernekler, askerliğe, savunma ve sivil sa
vunma hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eği
tim faaliyetlerine girişemezler.» Ancak, Bakan
lar Kurulu bazı derneklere bu müsaadeyi ve
rebilir. 

Zannedelim ki, buraya bir de «Genelkurmay 
Başkanlığının olumlu görüşünden sonra verile
bilir» kaydının konmasında fayda vardır. Çün
kü, burada askerlik var, silâh verilecek, sivil 
savunma hizmetleri yine aynı şekilde. Böyle 
hizmetleri üzerine alacak derneklerin mutlak 
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Genelkurmay Başkanlığı tarafından bilinmesine, 
ne kadar silâh verilecek, ne çeşit silâh verilecek 
bunların Genelkurmay Başkanlığında kaydı bu
lunmasına ve hele Genelkurmay Başkanlığının 
müspet görüşünün mutlaka alınmasında büyük 
fayda olduğu kanaatindeyim. Bunun sadece 
Bakanlar Kuruluna verilmesine ben şahsen kar
şıyım. 

Denilebilir ki, zaten Bakanlar Kurulu da bu 
kararı vermeden evvel Genelkurmay Başkanlı
ğından sorar. Arkadaşlarım, sorar veya sormaz, 
sormayabilir de... Binaenaleyh, ben tekrar o 
kanaatteyim ki, buraya Genelkurmay Başkan
lığının olumlu görüşüne dayanarak verilmesi 
ibaresinin konulması lâzımgelir. 

Arkadaşlarım; bir diğer nokta, deniliyor ki, 
«Dernekler gayrimenkul" mal edinemez. Eğer 
her hangi bir şekilde kendisine bağışta bulunul
muşsa, içişleri Bakanlığının tayin edeceği bir 
süre içerisinde bunu mutlaka nakde çevirmek 
zorundadır. Ancak bazı derneklere bu hususta 
müsaade edilebilir.» bu bazı dernekler hangileri
dir? Şimdi benim şahsî kanaatim odur ki, mut
laka dernekler dilencilikle veya Devlet yardımı 
ile yaşamamalıdır. Aksine, kendi üyelerinin 
yardımı ile, gelirleri ile yaşamalıdır. Ataları
mızın kurduğu sistem de budur. Bütün vakıf
lar, istisnasız bir yerde bir medrese yapılmışsa, 
bir yerde bir eeşme yapılmışsa, bir yerde ker
vansaray yapılmışsa mutlaka ona birtakım gay
rimenkul mallar verilmiştir. Onların gelirleri 
bunu idame ettirmiştir. Binaenaleyh, bir derne
ğin kendisine kâr getiren, gelir getiren birtakım 
gayrimenkullere sahibolması kanaatimce nor
maldir, Bunu bütünü ile yasaklamanın hatalı 
olduğu kanısındayım. Ben bunun gerekçesini 
iyice bulamadım. 

ikinci husus; hangi derneklere müsaade edi
lecek, hangi derneklere müsaade edilmeyeck? 
Bu hususta da maalesef hiçbir kıstas yoktur. 
Şu halde burada da eğer bazılarına müsaade 
edilecek, bazılarına müsaade edilmeyecekse, bu
nun bir kıstasa bağlanmasında büyük fayda ol
duğu kanaatindeyim. Hiç değilse, derneklerin 
malik olacakları gayrimenkulun tabanı tespit 
edilsin. Şu miktara kadar gayrimenkul elde 
edebilirler, şu kadar gelir getiren gayrimenkul-
ler elde edilebilir demek gerekir; fakat büs
bütün yasaklamanın yanlış olduğu kanaatind-
yim. 
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Arkadaşlarım, bir diğer husus kamu yara
rına çalışan dernekler meselesidir. Türkiye'de 
çok suiistimal edilmiş, eşit değil aksine tamamen 
eşitsiz bir muameleye tabi tutulmuşlardır. Mi
sâl olarak arz ediyorum; bakıyorsunuz falan 
şehrin güzelleştirme derneği kamu yararına ça
lışan dernekler arasına girmiş; ama onun yanın
da daha faal, daha geniş bir dernek kamu yara
rına çalışan dernekler arasına bir türlü gireme
miştir. Çünkü öteki bir yolunu bulmuş girmiş, 
öteki bulamamıştır. 

Sayın Komisyon gerekçesinde diyor ki, zan
nederim Hükümet gerekçesinde de var, «Bun
ları tanzim ettik.» ne yaptınız? Hiçbir hüküm 
yok; yani son derece umumî bir hüküm. Getiri
len hükmün aslında eskisinden hiçbir farkı yok. 
Sadece bir yıl çalışmış olma şartını getirmiş. On
dan sonra umumî bir hükümle bırakmış. Acaba 
bu dernek kamu yararına çalışır olması için, 
Türkiye çapında mı çalışması lâzım, yoksa ma
hallî de olabilir mi? Ben bunu okuduğum za
man şüpheye düştüm. 

Benim kanaatim odur ki, eğer Komisyonun 
kanaati bir derneğin kamu yararına bir çalışan 
dernek olması için mutlaka yurt çapında çalış
ması mevzuubahis ise, yanlıştır. Meselâ, Si
vas'taki Selçuk Eserlerini Koruma Derneği yal
nız Sivas içinde, çalışır, ama kamu yararına 
çalışan bir dernektir. Çünkü, Sivas'taki Selçuk 
eserleri yalnız Sivas'ın değildir, bütün Türki
ye'nindir. Şu halde, bazen bir bölgede çalışan 
bir dernek dahi, yurt menfaatleri için çalışa
bilir. Gönlüm çok isterdi ki, Komisyon şu ya
rayı deşsin ve kamu yararına çalışan dernekle
rin şartlarını daha genişletsin. Getirdiği hü
kümler hep, nasıl müracaat edileceği, hangi 
belgelerin gönderileceği hakkında. Bu hu-
hususlarda tafsilât var, fakat hangi dernek
ler kamu yararına çalışan derneklerdir, bu hu
susta ayrıntılı bilgi yok; umumî hükümlerle 
geçiştirilmiş. Bunun hatalı olduğu kanaatin
deyim. 

Arkadaşlarım, dernekler konusunda bir di
ğer yara da, çoğu Hükümete ait kurumların 
derneklere yardımlarıdır. Herkes bilir ki, Tür
kiye'de bir besleme dernekler grubu vardır. 
Bunlar ne yaparlar, parlamantelere. Hükü
mete yanaşırlar ve kendilerine daima bir 
kısım para koparma imkânı bulurlar, fakat; 

öbür taraftan çok iyi çalışan ve memlekete 
çok iyi imkânlarla hizmet etmek isteyen der
nekler bu imkânlardan mahrum kalırlar. 

Yine, gönlüm çok isterdi ki, şu tasarıda 
hangi derneklere Devlet tarafından yardım 
edilebilir, şartları nedir, nasıl yapılır; bun
lar bütünüyle buraya konsun. 

Arkadaşlar, şu memlekette hiç politikaya 
karışmaması gereken ve politikayla hiç ilişiği 
olmayan bir dernek varsa, o da Halkevleri-
dir. Dikkat edin; 1965'e kadar Halk Partisi 
veya ortakları iktidardadır, Halkevlerinin ba
şında bir Halk Partili senatör vardır, 1965'te 
Halk Partisi iktidardan çekilmiş, Adalet Par
tisi iktidara gelmiştir; bir bakıyorsunuz ki, 
Adalet Partili bir senatör, Halkevlerinin ba
şındadır. Allahtan ki, Sayın Kadri Kaplan bu 
mevzuu politikanın dışına çıkardı da böyle
likle iktidar değiştikçe genel başkan değiş
mesi, sanıyorum ki, şimdilik önlendi. Şimdi, 
ben bunu misal olarak verdim, daha yüzlerce 
misal verebilirim. Hiç politikayla ilgisi olma
yan bir yardım derneğinin genel başkanı, 
idare heyeti, şu veya bu şekilde iktidar de
ğiştikçe değişir. Hatta, öyle ki, hanım der
nekleri vardır. Daima, başbakanların hanımla
rını, şu bakanın veya bu bakanın hanımla
rını ne yapıp yapıp k?ndi derneklerine üye 
yapmaya başkan yapmaya çalışırlar; ondan 
sonra o bakan veya başbakan iktidardan düş
tükten sonra, bir de bakarsınız ki, hanımları 
da iktidardan düşmüştür. Çirkindir, iğrençtir 
bu arkadaşlar. 

Binaenaleyh; ne yapıp yapıp, Devlet kasa
sından yapılan yardımları bir nizama bağ
lamak zaruridir. Hangi derneklere yapılır, 
ne miktar yapılır, nasıl yapılır, kendi aidatı
nın kaç misli yapılır, bütün bunların bu ta
sarıda ortaya konması son derece uygundu; 
fakat, maalesef olmadı. 

Arkadaşlarım, dokunacağım son konu öğ
renci dernekleridir. 

Tasarı, öğrenci derneklerine rasgele yer
lerde dokunmuş. Benim gönlüm isterdi ki, 
bunu bir hüküm halinde, bir bölüm halinde 
ele alsın; sadece, öğrenci dernekleri için bir 
bölüm ayrılsın. Ayrıca, benim gönlüm çok 
isterdi ki, demekler; kültür dernekleri gibi, 
diğer hususlar gibi bölümlere ayrılabilsin. 
Hayır dernekleri bir bütün halinde gördük. 
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Tamam ama, öğrenci dernekleri «kedi seven
ler^ dernekleri gibi değildir; öğrenci der
neklerinin özelliği vardır, Evvelâ, üniversite
leri çok yakından ilgilendirir. Aslında öğ
renci derneklerimin Üniversiteler Kanununda 
ele abnması lâzım. Hem burada, hem Üniversi
teler Kanununda ele alınması lâzım. Bir bağım
sız bölüm halinde ele alınmasında büyük fay
dalar vardır. Gerçi, ben öğrenci derneklerinde 
çalışmadım, teferruatlı bilmem ama, kanaatim 
odur ki, burada getirilen hükümler en isabet
siz hükümlerdir. 

Yine tekrar edeyim : Getirilen hükümler 
büyük iyi niyetle getirilmiş, son zamanlarda 
memlekette meydana gelen anarşiden alman 
derslerle getirilmiş memleketimizde öğrenci
leri birtakım anarşist hareketlere alet etmek 
isteyenlerin menfur emellerine mani olmak 
için getirilmiş ama, ben bu hükümlerin mut
laka en iyisinin getirildiğine, hatta uygunu
nun getirildiğine, içten hükümlerin getirildi
ği! e kani değilim. Hele bası hükümler var ki, 
nasıl çalışacağını merak ediyorum. Meselâ 
diyor ki : «Bir öğretim kurumunda ancak bir 
dernek kurulabilir.» Şu halde, erken kalkan 
bir dernek kurduğu gün, ondan sonra ikinci 
bir dernek kurmak mümkün değildir. Bundan 
sonra bir iç. mücadele, o dernek içinde şiddetli 
bir iç mücadele başlayacaktır. Bu durum 
acaba anarşiyi engelleyecek midir, yoksa daha 
mı körükleyecektir; bunlar üzerinde düşün-
meye değer. 

itiraf edeyim. k;
; konu hakkında ben pek 

teferruatlı bilgiye sahibolmadığım için bu 
mevzu üzerinde fasla >5z söyleyecek değilim; 
ancak, tekrar edeyim; mutlaka bunun ayn 
bir bölüm halinde ele alınmasında büyük bir 
fayda var. 

Sözlerimi özetlersem arkadaşlarım : 

Kanun iyi niyetle getirilmiştir, herkes elin
den gelen gayreti sarf etmiştir, ama bu yeterli 
değildir. Bizim incelediğimiz zaman, gördüğü
müz manzara şudur ki; sadece emniyet nok
ta: pazarından, polis vasıf e ve salâhiyetleri 
noktai nazarından, inzibat ııoktai nazarından 
mesele ele alınmış, fakat meselenin eğitsel 
yanı, meselenin sosyolojik yanı ihmal edilmiş
tir, Halbuki, dernek?er, kültür bütünleşme
sinde, kalkınmanın bilhassa moral atmosferi-
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nin yaygın hale getirilmesinde ve nihayet 
demokratik eğitimde geniş ölçüde faydalı ola
bilir. 

Bazı hükümleri kanaatimce son derece yan
lıştır, işlemez. Bunlara en uygun örnek, 
«Atatürk'ün şahsını kötülemek veya küçült
mek için dernek kurulamaz, bu amaçla der
nek kurulamaza gibi bir niyetle getirilen hü
kümler cidden büyük bir Atatürk sevgisiyle 
getirilen, fakat tatbikatta, hele tarih huzu
runda son derece yanlış isleyecek bu gibi hü
kümler kanaatimce buradan çıkarılmalıdır. 

Bu hususta birkaç kelime daha söyleyerek 
sözlerimi bitireceğim. 

Arkadaşlar, Atatürk, kanun maddesiyle 
korunulamaz. Sen, alacaksın Saidi Nursi'yi; tu
tup vilâyet vilâyet dolaştıracaksın, ondan 
sonra Atatürk Kanunu çıkaracaksın, Olmaz ar
kadaşlar. 

Sen, tutacaksın; Türkiye'de Atatürk'ün an
nesinin iffetine hücum eden eserin yayılma
sına göz yumacaksın veya işte bir iki yasak
lama tedbiri alıp bırakacaksın; bütün Devlet 
varlığınla üstüne üstüne yürümekeceksin ve 
bu yara bir taraftan devam edip yürüyecek, 
ondan sonra getirip böyle bir madde koya
caksın kanuna, Bununla Atatürk korunmaz 
arkadaşlar. Benim kanaatim o dur ki, Ata
türk'ün kanun maddeleriyle korunmasına ih
tiyaç yoktur, Atatürk; Devletiyle, milletiyle, 
Hükümetiyle; bütüniiyle Türk Milisi; tarafın
dan korunur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — 116 sıra sayılı kanun tekli
fiyle 118 ve 119 sıra sayılı kanun tasarıları
na açık oyunu kullanmayan sayın üyeler 
lütfen kullansınlar, 

Sayım Atalay... 

•SIRRI ATALAY (Kars) — Sözlerime baş
larken Yüce Genel Kurula şükranlarımı ifade 
etmek isterim. 

Hatırlarsınız ki, geçen birleşim, yasanın 
görüşülmesine başlanmış id:'. Ancak, iyice tet
kik imkânı bulunmadığı için itirazlar olmuş 
ertelenmesi istenmiş; Sayın Tığlımın önergesi 
üzerine, tetkik edilme fırsatı hazırlanmak 
üzere yasanın görüşülmesi bugüne bırakılmış 
idi. 
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Şimdi gönül rahatlığıyla tetkik fırsatını 
bulduğumuz yasa tasarısı üzerinde görümlerimi 
arz etmeye çalışacağım. 

Bizim hukuk mevzuatımızda, toplum ha
yatının çeşitli faaliyetlerini düzenlemek için 
«Cemiyetler Yasası» adı altında bir dernek 
mevzuatı 1933 yılında ancak, hukuk sahasına 
girmiştir. Daha önce Medenî Kanım Saki hü
kümler toplum düzeninin çeşitli tecellileri için 
yeterli bulunmakta idi, 

Gerçekten, insanlar ya sermaye ve kazanç
larım bir araya getirip bir zenginleşme vo 
ticarî amaç gütmek üz?re şirket kurmak su
retiyle bir araya gelirler, yahut belirli amaç
lara ulanabilmek işin bir dayanışma örgülü 
olarak derneklere ihtiyaç duyarlar. Modern 
Devlet, 18 ne! asnn sönun-üa, "bunun ikisinin 
ortası olan bir yolu da bulabilmiştir. Bu da 
kooperatiflerdir. Toplum üç yoldp.n gclhmsyi 
sağlamaya çalışmıştır. 

Bizim, yazılı metinler içerisinde gerekli 
hükümleri taşıyan ilk kanun, Madenî Kanun
du. 

Şimdi, sayıları şuradan şuraya gelmiş ve top
lum düzeni için bazı sakıncalı durumların ya
ratıcısı olmuş veya önleme imkânı olmamış di
ye, Dernekler Yasasında değişiklik istenmek
tedir. 

12 Mart't an önceki Hükümet böyle bir te
şebbüste bulunmuş ve birtakım hazırlıklar yap
mış idi. Sanırım, aşağı yukarı aynı şekilde ol
mak üzere, aynı tasan, kendisini takibeden 
İkinci Erim Hükümeti tarafından hazırlanmış 
ve Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. Gerçi, 
toplumun ekonomik, sosyal gelişmeleri ve siya
sî dalgalanmaları dernekler hukukunda bir dü
zelmeye gidişi; bir çerçeve kanununun iyi bir 
şekilde tanzimini bir ihtiyaç olarak hissettir
miştir. Yani, böyle bir yasanın çıkması pren-
sîbolarak doğru ve yerindedir. Ayrıca, Anaya
sanın 29 ncu maddesinde yapılan değişiklik
ten sonra, düzenleyici hükümlerin bir yasa içe
risinde 'yer alması da gerekli bulunuyordu. Bu 
yönü ile Dernekler Yasası tasarısına karşı çık
mak mümkün değildir; böyle bir yasanın geti
rilmesi yerinde olacaktır, ama, bu niteliği ve 
hüviyeti ile bir çerçeve kanuna gerçekten ihti
yaç var mıydı? Ve, bünyesinde taşıdığı bu hü
kümlerle, hürriyetler î'ejimine; kişinin toplum 

içerisindeki gayretlerini belirli bir amaca yö
neltmesi yolunda, kişilikten gelen özüne do
kunulmaz halklarına, Anayasanın felsefesi ve İn
san Haklan Evren'sel Beyannamesinde belirti
len ırk, renk, cins faikı ne olursa olsun, tüm 
insanlara tanınan temel haklara uygunluk de
recesi nedir? Tam bir uygunluk ve münasip bir 
mutabakat içerisinde midir, yoksa bu, hürriyet
leri kısıtlayıcı, daraltıcı, sınırlayıcı hükümler ta-
makıta mıdır? 

Bu yönlerden tetkik ettiğimiz zaman, bu ta
sarının sakıncalı hükümler taşımadığını rahat
lıkla ifade etmek kolay değildir. 

Bic taraftan zaruretine işaret ediyoruz; 
ama bir taraftan da, ifade ettiğim hususları ile, 
bu tasarının, gelecek günlerin, yarının hukuk 
düzeni iderisdnde tetkik edildiği zaman, hiç de 
ba-.iretli hükümler olmadığı ve bazılarının Ana
yasaya, bazılarının mevcut hukuk düzenine 
aykırı düştüğü, yanlış hükümler taşıdığı ken
diliğinden görülecektir. 

Evvelâ bir şeyi açıkça bilmek lâzımdır ki; 
bugünkü toplum, hayatımızı düzenleyen çeşit
li hükümler arasında dernekler statüsü için kü
çümsenecek ve şekvacı olmamızı gerektirecek 
hükümler hiç de az değildir; çeşitli hükümler 
vardır. 

Modern hukukta, medenî devlet düzeninde 
dernekler için dört temel şart aranır: 

Birincisi, dernekler ve güvenlik tedbirleri 
toplum hayatı içerisinde bir nizam temin et
melidirler. 

Bizim bugünkü mevzuatımızda dernek faa
liyetlerindeki bazı sakıncaları giderecek hü
kümler yok mudur? Vardır. Sayayım: Amaçla
rı yasalara, ahlâk ve âdaba aykırı dernekler 
bugünkü mevzuatımıza göre kurulabilir mi? 
Kurulamaz. Türk Ceza Kanununa göre kuru
lamaz, Medenî Kanuna göre kurulamaz, Cemi
yetler Kanununa göre kurulamaz. Biraz önce 
Sayın özgüneş'in burada yakındığı husus ger
çekten önemlidir, Atatürk'ün şahsiyetini kötü
lemek için derriek kurulamaz. Bugünkü mev
zuata göre zaten kurulamaz; Medenî Kanunun 
hükümlerine göre bu mümkün değildir. Çünkü, 
amaçları kanunlara aykırı olamayacaktır. Da
ha İ954'te bir kanun çıkarılmıştır; Atatürk'e 
sövmek, Atatürk'ün hâtırasına dil uzatmak 
mümkün değildir ki, bunu temin edebilecek 
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cemiyetler kur alabilsin. Amaçları yasalara ay
kırı olan dernekler bugünkü mevzuatımıza gö
re kurulabilir mi? Mümkün değil zaten. Amaç
ları yasalara, ahlâka ve âdaba aykırı dernek
ler bugünkü mevzuata göre zaten kurula
maz ; kurulması da mümkün değildir. 

Yurt bütünlüğünü ve birliğini bozan der
nekler kurulabilir mi? Kurulamaz. Çünkü, Ce
za Kanununda hükümler vardır. Yurt bütün
lüğünün hangi haller ve hangi ahvalde bozul
ması halinde Türk Ceza Kanununun, şu babın
da şu maddesinde cezalar yok mudur? Yasa
lar mevcuttur, ö halde kanuna aykırı bir der
nek kurmaya imkân var mıdır? Mümkün değil
dir. 

Yani, sanki, bütün bunlar bizim mevzuatı
mızda yokmuş, giıbi Komisyon veya Hükümet 
bunları yeniden bulmuş da, getiriyor ve bunlar
la tedbir alınacak,.. Biraz sonra söyleyeceğim, 
tedbir almak ayrı şeydir, bunda başarı kazan
mak, Devletin düzenine sahibolmak ayrıdır. 
Mevcut mevzuatta noksanlıklar var bir çok hü
kümler de zaten mevcuttur. Bugünkü mevzua
ta göre bölgecilik gayesi güden bir dernek kur
mak mümkün müdür? Ama, kurulmamış mıdır? 
Bu maksadı açıkça tüzüğünde ifade etmesine 
rağmen gizli maksatlı dernekler kurulmuştur. 
Yarın da kurulmayacak mıdır? Kurulması müm
kün. Çünkü, tüzüğünde sarih olarak zaten 
bunu ifade etmeyecektir ama gizli maksatlar 
güdecektir. Bununla bu önlenemeyecektir. Ne 
önleyecektir? Devletin gücü önleyecektir, hü
kümetlerin basireti önleyecektir ve toplumun 
sıhhati önleyecektir. Yoksa bugün de bunlar 
mümkün değildir, öğrenci dernekleri, bugün
kü mevzuata göre politika ile uğraşabilir mi? 
Bugünkü mevzuat •bunları da yasaklamıştır. 
Ama, politikanın en ince taraflarına kadar gi
rebilmişlerdir. Acaba kabahat mevzuatın mıdır, 
yoksa yönetimin midir? Birden fazla amaç gü
den dernek kurmak bugün mümkün müdür? 

O halde, mevzuatımızı çeşitli yönleriyle tet
kik ettiğimiz zaman, görülecektir ki hükümle
rin büyük bir kısmı zaten mevcuttur. Modern 
hukukta, toplum düzenini koruyabilmek için 
derneklerin ve onu teşkil eden kimselerinin so
rumluluklarının belirsiz kalmaması lâzımge-
lir. Belirli bir sorumluluğun dernek tarafından 
yjiklc-i-nasi lâzımdır. Bunun için mevcut hükiim-
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ler mevzuatımızda yok mudur? Vardır. Bugün
kü -hükümlere göre, hem Cemiyetler Kanununa 
göre, hsm de Türk Medenî Hukukuna güre, tü
zükte bir amacı güdebilmek için, iradelerini iz
har ettikleri takdirde, ikiden ziyade kimsenin 
bu irade izharları ile bir dernek kurulabilir. 

Demek ki, evvelâ bir tüzük mevcut; onda 
niyetler var. Tüzüğü ilgili mercilere vermek zo-
zıınluluğu bugünkü mevzuatta var. Adını, mer
kezini, çalıştığı yeri en yüksdfc mülkî âmire bil
dirmek zorunluğu mevcut ve bazı defterleri de 
tutmak zorundadır. 

O halde, dernekler hukuku için önemli olan, 
modern hukukun aradığı sorumluluğun belir
siz kalmaması hususudur ki, bu bugünkü mev
zuatımızda gayrimevcut değildir, ilgili hüküm
ler vardır. 

Üyelerin yükümlülükleriyle ilgili hükümler 
bugün modern hukukta aranır. Cemiyete gir
me, cemiyetten ayrılma, aidat hususları Mede
nî Hukukumuzda da, Cemiyetler Kanununda da 
bugün için mevcut ve işler durumdadır. Modern 
hukuk dernekler için diğer !bir hukukî mahiyet 
ve mesnet aramaktadır. O da, durgun bir zen
ginliğin toplanması hususuna dikkat edilmesi
dir. Devlete ödenecek vergilerin «dernekler» 
adı altında kaçırılması hukukî yönü ile, bugün 
de mümkün değildir, fakat, «kulüpler» adı al
tında Devlete ödenecek vergilerin kaçırıldığı 
da bilinmektedir. Bunun kabahati mevzuattaki 
noksanlıklar veyahut yanlışlar mıdır? Değil
dir. Tatbiktedir. Bugün için de bu mümkün de
ğildir, hiçbir nam altında, hiçbir şekilde der
nekler, Devlete verilmesi gerekli bulunan ver
gilerin saklanması veya kaçırılması için bir araç 
olamaz ve bu mümkün değildir. Ama, bugün 
gerçek odur ki, bunlar olagelmektedir. 

Yani, bu hükümleri getirdiğimiz takdirde, 
bunları önleyecek miyiz? Zaten hükümler mev
cut. Gerekçede ifade ediliyor: «Dernekler vası-
tasiyle vergiler kaçırılmaktadır, şunlar bunlar 
olmaktadır..» Bugün zaten mümkün değildir. 
Yani, bu gerçekleri getirmekle, (sanki hiç hü
küm yok) bu yeni gelen hükümlerle bunlar ön
lenmişini olacaktır?. 

Gayr'i menkul edinmeme kaydı halen mev
cut; kendi çalışma merkezleri ve şubelerinin 
ikameti için gerekli bulunan hususların dışın
da, d2rne.klerin gayri menkul edinmeyecekleri 
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hususu mevcut. Burada Sayın özgimeş'Ie ay- j 
rılıyoruz. Bunları isletme yoluyle el ele edile- j 
cek gelirler, o zaman ticarî 'bir yöne yönelir ki, j 
bizim Medenî Hukukumuz buna müsaade etme-
inektedir. Yani, dernekler ticarî amaç güde- j 
mezler ve ticaretle iştigal edemezler Bağış yo
luyle yapılacak hususlar tespit edilmiştir, ama 
biraz önce Sayın özgüneş'in de ifade ettiği gi- ı 
bi, eğer hep beraber tetkik edersek görürüz \ 
ki; yasaklanması gereken birçok dernekler, 
hatta faaliyetleri tehlikeli olan derneklere, 
Devlet eliyle bile bağış yapılmıştır. Halbuki, I 
mevzuatta '"bağış miktarı bellidir, (bağışın şek- .1 
îi bellidir ve bunun denetimi de Devlete yük- j 
lenmiş bulunmaktadır, ama buna rağmen çeşit- I 
li hususları görmekteyiz. Kamuya faydalı der- ! 
neklerin istisna edilmesi keyfiyeti, tabiî, ayrı | 
bir durum. -ı 

Modern hukuk, diğer bir şekliyle, dernek- ; 
leri Devletin denetimi altında tutar. Bugün, Ge- i 
nel Kurul toülantılariyle, ilâniyle, daha önce j 
haber vermesiyle, Hükümet komseriyle dernek- i 
ler kâfi miktarda Devletin denetimi altında
dır, ama bütün bunlara rağmen deniyor ki, der
nekler için bir çerçeve kanun getirilsin. O hal
de, getirilecek bir yasanm, ancak modern hu
kukun dernek mevzuatı için aradığı bu şartları j 
daha iyileştirme yolunda olması gerekirdi; yok
sa bazı hak ve hürriyetleri sınırlayıcı mahiyet
te değil. 

Dernekler için hukukî mahiyet ve mesnet, I 
ideal olan hukukta iki yönüyle önem kazanır: 
İzin ve deneJm. İzinde serbesti, denetimde yu
muşaklık; yani baıkı altında olmama. Biraz 
sonra ifade etmeye çalışacağım üzere, ikisini de 
bu tasarı ciddî şekilde sınırlamakta ve tahdit
ler getirmektedir. Tasarı, Hükümetten geldiği 
zaman, biraz daha az sınırlayıcı olmasına rağ
men, Miltet Meclisinde eklenen hükümlerle, ha
le bizim Geçici Komisyonumuzda eklenen hü
kümlerle biraz daha ağırlaştırılmış bulunmakta
dır. 

Gerçekten de, Millet Meclisinde bir siyasî 
parti grubu adına yapılan konuşmada şöyle de
niyordu: «Biz şu maddesi veya bu fıkrasiyle, 
şu kelimesi veya bu kelimesiyle bu kanunu ha
fifleterek çıkarırsak, bu, korumak istediğimiz, 
hoşuna gitmek istediğimiz üç - beş tane anar
şistin, üç - beş tane kötü niyetlinin hoşuna gi- | 

debilir ve fakat milleti yıkabilir. Onun için, şu 
maddenin şurası şöyledir, bu maddenin burası 
böyledir, kanunun tümü şöyledir diye; Türkiye' 
nin iç güvenliğini, iç emniyetini sağlamakta 
büyük rol alan bu kanunun zedelenmemesi çok 
yerinde olur, aynen geçmesini istiyoruz.» 

Bu görüşü paylaşmaya imkân yoktur. Ya 
bir parlamento vardır; görevlerine sahip, yetki
lerini kullanmaya ehil bir parlamentodur; üye
leriyle beraber iyisini ve kötüsünü takdir eder 
ve üç - beş anarşistin hoşuna gider veya gitmez 
ithamlarını elinin tersiyle siler, Anayasaya uy
gunluğunu, hürriyet ve haklarına mutabakatını 
araştırır ve geleceğin kanununu yapar. Bugü
nün reaksiyonlarına göre değil; yasalar reak
siyonlar için yapılmaz, gelecek günler için ya
pılır ve gelecek, gönlere hitabeder... 

Şimdi, bu ifademi teyit için, 1948 yıllarına 
gidip, o tarihte İstanbul Üniversitesi Medenî 
Hukuk Doçenti Dr. Ferit Saymen'in kitabından 
bazı noktaları aynen okuyayım. Cemiyetler Ka
nunu için şu eleştiriyi yapıyor: 

«Medenî Kanunumuz, aynen isviçre'de oldu
ğu gibi, cemiyetleri gayet liberal bir zihniyetle 
nizamlayarak, Hükümet murakabesi ve izni gi
bi bazı tahkik edici hususları mümkün mertebe 
asgarî hadde indirmiştir.» 

Medenî Kanun madde 53 ile 72 arası. 

«Halbuki, Hükümetin ve iktidar partisinin 
takibettiği merkeziyetçi, devletçi ve otoriter si
yasetle, böyle bir nizam kabili telif olmadığın
dan, 1938 senesinde neşrolunan Cemiyetler Ka
nunuyla, Medenî Kanunun sistemi altüst edil
miş ve bu liberal sistem yerine çok sıkı bir dev
let murakabesi tesis eden yeni bir sistem ikame 
olunmuştur. Ancak, demokratik zaruretin bas
kısı altında ve memlekette muhtelif siyasî par
tilerin kurulmasına doğru ilk adımlar atıldığı 
sırada, böyle bir Cemiyetler Kanununun mah
zurları hissedilmiş ve 11 Haziran 1946'da Ce
miyetler Kanununun birtakım hükümleri değiş
tirilmiş, bu hükümlere göre Medenî Kanunun 
liberal sistemine tamamen avdet edilmemiş ise 
de, evvelki tahkik ve murakabe sistemi hissolu-
nur derecede hafifletilmiş tir.» 

Şimdi, 1948 yılında Medenî Kanunun liberal 
sistemine karşı söylenen objektif ve ilmin sözle
ri bunlar. Diğer birçok eleştirilere vaktinizi al
mamak için değinmeyeceğim. 
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Sene 1972. Aradan yıllar geçmiş. 1972'nin 
12 Martına geldiğimiz gün gerçekten Türkiye 
dar bir boğasın içindeydi, Türkiye gerçekten 
ciddî ve karanlık günler yaşamaktaydı ve top
lum büyük tehditlere, büyük tehlikelere ma
ruzdu, ama bunun sebepleri neydi? 

Bugün aradan zaman geçtiği için birçok ne
denlere bağlamaktayız. Bu nedenler içerisinde, 
Hükümetin gerekçesinde de olduğu gibi; gerek 
Millet Meclisi Komisyonunda, gerek Cumhuri
yet Senatosu komisyonlarında da bir hususa 
gayet rahatlıkla sarılınmaktadır: Geniş hürri
yetler rejimi... 12 Marta gelsne kadar yapılan 
bütün anarşik hareketlerin tek sebebi, geniş 
hürriyetler rejimi... 

1961 Anayasası; Kurucu Meclisin bulup ge
tirdiği bir Anayasa değildi; medenî, demokra
tik, insan idealinin müşterek mirasının neticesi 
olan hükümlerdi. Federal Almanya'nın, italya' 
nm, Fransa'nın, Belçika'nın modern anayasala
rından alınan hükümlerdi, hiç birisi bizim icadı
mız değildi, hiç birisi bizim düşüncemizisin so
nucu olan, bünyemize uygun birer giysi değil
di. Bunlar; ifade ettiğim gibi, kendi ekonomik 
ve sosyal hayatlariyle gelişmiş ülkelerin insan. 
zihninin bulabildiği, cemiyet hayatı için hürri
yet garantileri getiren hükümlerdi ve Türkiye' 
nin şartlarına uydurulan hükümlerdi. 1981 Ana
yasasının hiç bir maddesi Batı Almanya'nın, 
Fransa'nın, İtalya'nın veyahut Belçika'nın Ana
yasasından yahut Avusturya'nın anayasasından 
daha ileri daha geniş bir hürriyet rejimi geti
ren maddeler değildi. Bilâkis, bir kısmı Türki
ye'nin şartlarına uygun olarak, azaltılmış ve 
kısaltılmış hükümlerdi. 

Yani bunlar, bir topluma getirilen gökten 
inmiş hürriyet rejimleri değil; bunlar, medenî 
insanların tatbik ettiği, hürriyet rejimlerinde 
tatbik olunan insan haysiyetine uygun hüküm
lerdi. Ama, Türkiye 12 Marttan önce cid
dî tehlikelere mâruz kalmadı mı? Kaldı. Ama 
bunun sebebi bu hürriyetler rejimi, 1961 Ana
yasasının getirdiği dernekler hukuku, 1961 
Anayasasının getirdiği basın hürriyeti miydi? 
Çeşitli sebepleri var. Belki onların içerisinde, 
anarşik olaylardan istifade edenler bunlardan 
da yararlanmıştı. Bu mümkün. Çeşitli sebepleri 
vardır, isterseniz size bir tanesini ifade edeyim. 

Bundan 15-20 gün önce bir arkadaşımız meş
hur zeytinyağı skandali meselesini bu kürsüye 
getirmişti. Gerçekten bu kürsüye bundan çok 
zaman evvel de zeytinyağı skandali konusu gel
miş, geçmişti. Sıkıyönetim izmir'de faaliyete 
geçtikten sonra, zeytinyağı skandalma sıkıyö
netim mercileri elkoymuştu. Bunun üzerine sa
nıkların müdafileri sıkıyönetim mercilerine şu 
savunmada bulunuyorlardı : «12 Mart ile, 
onun getirdiği sıkıyönetim ile ve bu mevzuat ile 
yıllarca önce işlenmiş bu fiilin, bu skandalin il
gisi nedir?» 

Haklı olarak sıkıyönetim savcısı diyordu ki: 
J2 Marta gelen çeşitli olayların sebeplerinden 

biri de bu olayların içeresine karışanların id
dia ettikleri ülkedeki yolsuzluklardır, ülkedeki 
rüşvetlerdir, ülkedeki kredi suiistimalleridir.» 

Yani, 12 Marta gelme olayının içerisinde, 
sebepleri tek olarak alma veya şu veya bu de
meye imkân yok. Tarih ve zaman, o sebepleri 
ileride gerçek hüviyetiyle yazdığı gün, şüphesiz 
ki, bu hususlar daha berrak bir şekilde ifade 
edilecek ve bunların bir veya birkaç sebebe 
bağlanmadığı da açıkça görülecektir. 

Bu sebeple, geniş hürriyet rejimi bütün bu 
anarşik olayların sebebidir; o halde, hürriyet 
rejimi üzerinde yeni ipotekler koymak suretiyle, 
biz toplum düzenini ilerideki yıllar için sıh
hate götürebiliriz» görüşüne katılmaya imkân 
yoktur. Yani, ceza mevzuatiyle ve bir zabıta 
manzumesini teşkil eden bu tasarının birçok 
hükümleriyle liberal medenî hukuk sistemine, 
Anayasanın hürriyetler rejimine ve insan Hak
ları Beyannamesinin tüm insanlara ve Türk 
toplumuna sağladığı, kendi iradesiyle katıldığı 
bu haklar üzerinde sınırlar çizmeye, sanırsam 
lüzum ve ihtiyaç yoktur. Güçlü ve itibarlı hükü
metler, bir toplumun nizamını, eksik ve kötü 
kanunlar da olsa yürütebilir ve onu daha ile
riye götürebilir ama siz hürriyetler üzerine ne 
kadar ipotek koyarsanız koyun ve ne tedbirler 
getirirseniz getirin, eğer biz bir toplumu rahat
lıkla umumun selâmeti için bir manzume içeri
sinde götürmede birbirimizi sevip gerekli ted
birleri almanın etrafında birleşemiyorsak, bu 
tedbirlerin hiç birisi kâfi değildir ve ileride 
tekrar dönüp bunların kaldırılmasının mücade
lesi yapılacaktır. Türkiye'de; 5, 10, 15 sene son
ra, hürriyetlerin kısıldığı iddiasiyle yeni baştan 
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Medenî Kanunun liberal sistemine dönmek, 
Anayasanın prensiplerine dönmek için mücade
leler yapılacaktır; yeni bastan bu mücadelelere 

Söz buraya gelmişken şunu da ifade edeyim; 
Anayasamıza göre, memur kuruluşları için ele, 
belirli bir sürede, bir yasanın çıkması sorunlu 

gidilecektir. Salık vereyim, bunlar yeni baştan j bulunmakta ılır. Onu henüz getirmeden Bernek-
yapılır, bu hürriyetleri kısmaya lüzum ve 'ihti
yaç yoktur. Çünkü, biraz sonra anlatacağım, 
bu hükümler yeterli ve kâfidir. Biraz önce söy
ledim, mevzuatımızda var, ama bir çerçeve ka
nun getirelim; gerçekten Sayın özgüneş'in de
diği gibi bazı hükümler gerekli, fakat üzerinde 
yeni takyitler getirecek, Anayasaya aykırı hü
kümlere hiç ihtiyaç ve lüzum yoktur. 

Size bir örneğini vereyim. 
Hükümet tasarısındaki ikinci maddenin «b» 

fıkrasının, Millet Meclisi Komisyonunda Ana
yasaya aykırı olduğu ifade ediliyor; Millet 
Meclisi Genel Kurulunda da tasvibediliyor. Bu 
fıkranın biraz sonra ne olduğunu da ifade ede
ceğim. Yani, Millet Meclisi 70 nci Geçici Ko
misyonunda, «Bu fıkra Anayasaya aykırıdır, 
çıkarıyoruz.» deniyor. Millet Meclisinin iradesi 
ile, tasvibi ile de çıkarılıyor. Bizim Komisyonu
muz bunu yeniden getiriyor. Yani, bir Meclîsin 
Komisyonunun bir Meclisin Genel Kurulunun 
Anayasaya aykırı olduğunu kabul ve ifade etti
ği hükümleri yeniden, birer icatmıs gibi Komis
yonumuz getiriyor ve karşımıza çıkarıyor. Ana
yasaya aykırılığı nedeniyle (benim dememle de
ğil, benim ifademle değil,) bir Menisin komis
yonu bir Meclisin tüm iradesinin ovu ile çıkarıl
mış olan hükümler tekrar getiriliyor. 

Şimdi bu çerçeve kanun neyi düzenleyecek-
tir? Bu kanun, siyasî partiler ichı de hükümler ; 
taşıyacaktır. Yani, Cemiyetler Kanunu dediği- j 
miz bu Dernekler Kanununun, Dernekler Yasa- ı 
sının önemini çok iyi bilmeniz lâzım. Siyasî Par- i 
tiler Kanunu vardır; ama Siyasî Partiler Kamı-
nunun bulunmayan hükümlerinin yanı başmda l 
yahut yetişmeyen hükümleri yahut mevcudol- j 
mayan hükümleri için Dernekler Kanunu tatbik ! 
edilecektir. O halde, bu çerçeve yasa siyasî par
tilere uygulanacaktır, sendikalara uygulanacak- i 
tiler Kanunu vardır; ama SiyasîPariiler Kamı- j 
tır, federasyon ve bütün üst kuruluşlarına eleğin i 
kulüplere uygulanacaktır, derneklere uygulana- j 
çaktır, yardımlaşma sandıklarına uygulanacaktır, ! 
spor kulüplerine uygulanacaktır ve memur ku- s 
ruluşlarına uygulanacaktır. Demek ki, kapsamı 
çok geniş bir çerçeve kanunudur. 

lor Yasasını getiriyoruz. Feki. memur kuruluş
ları ile ilgili yasa nerede? Yasaları çıkarırken, 
birbiriyle ilişkisi olanların aı asındaki münase
beti de kurmak ve bilmek İlamdır. 

Bu çerçeve kanun, Medenî Kanunla ilgili, Si-
j yad Partiler Kanunu île ilgili, seçimlerle ilgili, 
| çeşitli yasalarla ilgili, Grev, Lokavt kanunları 
1 ile ilgili, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ka-
! nımlan ile ilgili, onların birçok hükümlerini kaî-
| durmakta; işte böylesine geniş çerçeveli bir ka-
| nun. öeza kanunlarımızla ver ablası lâzım ge-
j len hükümleri alır bu kanun, ama biraz önce ifa

de ettiğim kanunlarla irtibatını kesmez. Bir ta-
' raftan Medenî Kanun, Cemiyetler Kanunu i b 

ilgili olan anakanmı meriyette kalacak; fakat 
Cemiyetler Kanunu onun o hükümlerini kaldır
madan, bir geçici madde ile Medenî Kanunun 
temel hükümlerini lağvedecek; ama onlar yine 
işleyeceklerdir. Bu çelişki ne şekliyle halledi
lecektir, bunu bilmek mümkün değildir. 

Bu çerçeve kanunun anaesprisi ve felsefesine 
I gere, derneklere, mutlaka kötü kişiler tarafm-
I dan. kötü amaçlarla kurulacak bir toplum, faali-
i yeti gözü ile bakılmış, kanun buna göre hazir-
j lanrr/ıştır. Sayın milletvekillerinin Millet Mec-
j iisinda de ifade ettikleri gibi, bu felsefe gerCek-
j ten bu yasanın bünyesinde kendisini göstermek-
i tedi:\ 

Şimdi izin verirseniz, maruzatım biraz uzun 
olacaktır, bağışlamanızı rica edeceğim, 

Bu kanun tasarısı, biraz önce de ifade etti
ğim birçok yasalarla ilgilidir ve toplumun bir
çok veçhelerini büuyosinde toplamaktadır. Bu 
sebeple önemli bir yasadır. 

Bu yasanın şimdi Anayasaya aykırı olan hü
kümlerini ifade edeyim : 

Biraz önce de ifade ettiğim ikinci maddenin 
(a) bendi : «a) 13 . 7 . 1065 gün 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 111 nci maddesinin 
(B) fıkrası gereğince bir siyasî partiden kesin 
olarak çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir siyasî 
partinin kapatılmasına sebebolan narti üyeleri, 
çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin 
kapatma kararının kendilerine yazı ile bildiril-
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meşinden itibaren beş yıllık süre içerisinde der- | 
nek kurma hakkından yoksun bırakılırlar.» 

Siyasî Partiler Kanunu ile ilgili bir husus
tan dolayı siyasî parti ile ilgisi kesilen bir kim
seyi, dernek kurma hakkından, yani ikinci kez 
mahkûm etmek cin bir gerekçe bulmak müm
kün değildir. Nitekim şimdi, Millet Meclisi Ko
misyonunun bu husustaki görüşünü tetkik ede
lim. 

Şöyle : «Bunun yanında dernekler .siyasî 
partilerden belirli hatlarla ayrıldıklarına, sos
yal dayanışma amacıyle kurulduklarına göre; 
suçluluk halleri dışında kapatılan siyasî parti- i 
ler mensuplarına derneklere üye olma hakkının ı 
geçici bir süreyle dahi olsa menedilmesi Ana
yasanın öngördüğü vatandaş hak ve hürriyetle- S 
rine ayakırı bulunmuş ve bu sebeple de tasarı
nın (a) bendi kaldırılmıştır.» Millet Meclisi Ge- i 
cici Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, 
(M. M. S. Sayısı : 561, sayfa 12)» 

Hükümet tasarısının biraz önce okuduğum 
(a) bendini, Anayasada vatandaşlara tanınan 
hak ve hürriyetlere aykırı gördüğünü belirtmiş, 
yani Anayasaya aykırı görmüş ve çıkarmış, Mil
let Meclisi Genel Kurulu da bunu tasvihetmiş, 
Millet Meclisinin metni Cumhuriyet Senatosuna 
gelmiş, bu kez Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu bu fıkrayı getirmiş... Anayasaya aykı
rılığını ben söylemiyorum, Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu ile Genel Kurulu söylüyor. Şimdi, 
bizim Geçici Komisyon bunu getirmiş bulunu
yor. Anayasaya aykırılığı böylelikle bir komis
yonla, bir Meclisin kararı ile sabit bulunmakta
dır, 

15 nei maddeye göre, bir siyasî partiye ka
yıtlı bulunan bir öğrenci, öğrenci derneklerine 
üye olamayacaktır. Siyasî partilere kayıtlı ol
mak bir günah mıdır, bir kabahat midir ve Ana
yasaya aykırı bir husus mudur ki, siyasî parti
ye kayıtlıdır diye, bir Öğrenciyi öğrenci dernek
lerine üye olmaktan mahrum ediyoruz. Vatan
daş hak ve hürriyetinden, yani sahsa bağlı olan 
hak ve hürriyetten kişileri mahrum etmeye hak
kımız yoktur, 15 nci maddenin bu hükmü Ana
yasaya aykırıdır. 

Derneklerin federasyon; federasyonların da 
konfederasyon şeklinde ancak örgütlenebileceği 
ifade edilmektedir. Böylelikle derneklerin ken
di iradeleri ile örgütlenme imkânlarını yasa ya- j 
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saklamaktadır. «Hayır» diyor, «Sen dernek ola
rak konfederasyona gidemeyeceksin.» Niçin? 
Evvelâ bu şekle riayet edeceksin; dernek ola
rak, çoğalacaksın, çoğalacaksın... Halbuki gerek
çede; «1938 yılında şu kadar dernek vardı, 
1971 yılında şu kadar olmuştur.» şeklinde bir 
ifade de vardır. Yani, «Çoğalacaksın çoğalacak
sın, şu kadar dernek olacaksın; sonra bir konfe
derasyona geçebileceksin» şeklindeki hükümle, 
bir yandan gerekçeye aykırı, bir yandan da ira
de izharına aykırı olarak, derneklerin belirli 
bir şekilde örgütlenmesi sınırlandırılmakta ve 
konfederasyon haline gelmesi önlenmektedir. 
Bu husus Anayasaya aykırı bulunmaktadır. 

Yine bu 32 nci maddenin bir hükmüne göre, 
konfederasyon haline gelebilmek için federas
yonların ikisinin aynı amacı gütmesi kâfi de
ğil; Hükümetin teklifinde ise benzeri bir fede
rasyonun olması kâfi. Bizim madde metnine 
göre ise mutlaka tüzükleri aynı olacak, Benzeri 
olduğu takdirde; hayır, olmayacak. Hükümet 
tasarısı bunda sakınca görmüyor. Birbirine ben
zer amaç güden çeşitli derneklerin üst bir t,e-
teşekküle gitme imkânlarının açık olması gere
kir; «Hayır» diyor, «Sadece benzerlik kâfi de
ğil, mutlak bir ayniyeti senden isterim » 

Bu husus da sınırlayıcıdır, Anayasaya aykı
rıdır, Nedir Anayasanın temel hükmü? Herke
sin izne bağlı olmaksızın bir dernek kurması. 
29 neti madde bunu sınırlayıcı hükümler geti
riyor. Devlet sınırlayıcı hükümler koyabilir; 
ama bu hususlar mevcut değilki. Sınırlayıcı 
•hükümlerde, yani benzeri iki federasyonun bir 
konfederasyona gitmeleri hususunda mutlaka 
benzerlik bulunmaması halinde, «Hayır, yap
mayacaksın» şeklinde takyidedici hükümlerin 
koyulması dernek kurma hakkının özüne mü
dahaledir. 

Şimdi Hükümet ve komisyon bir şeyi de iz
har ederler, derler ki; hakların ve hürriyetle
rin özünü Anayasa Mahkemesi çeşitli karar
larında tespit etmiştir. Hükümet gerekçesi de 
buna dayanmaktadır. 

Gerçekten, Anayasa Mahkemesi hürriyetle
rin özünü tarif ederken şu esasa dokunmuş
tur: Hürriyetin, eğer izaç edici veyahut onu 
işlemez hale getirici bir derecesine geldiniz mi, 
özüne dokunuyorsunuz demektir. İşte burada 
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öze dokunuyorsunuz. Nedir? «Sen ancak mut
lak bir ayniyet içinde bulunduğun takdirde bir
leşebileceksin, benzerlik bulunduğu takdirde 
birleşmeyeceksin.» Komisyonumuzun bu şekli 
benimsemesi, Anayasaya aykırı bir görüşü be
nimsemesidir. 

39 ncu maddede gerçekten Anayasaya açık 
bir aykırılık mevcut bulunmaktadır. Bildiri, 
beyanname ve benzeri yayınlar izne ve sansüre 
bağlanmış bulunmaktadır. Bir noktada, herke
sin aklına estiği sırada bir dernek adına bil
diri yayınlaması, gerçekten hukuk nizamı içe
risinde bir devleti, toplum düzenini yaralar ve 
zedeler. Bununda Hükümet ve komisyonla be
raber olmamak mümkün değildir. Yani, bir der
nek olacak, Ahmet ile Mehmet ile sabahtan ak
şama kadar bildiri neşredecek, beyanname neş
redecek, cemiyetin haberi olmayacak... Bunu 
nizamlamak doğru. Burada beraberiz. Şimdiki 
mevcut mevzuatta bunlar yok, bunları getirmek 
yerinde. Bu kısımda Hükümet ve komisyonla 
beraber olmak mümkün. Yani bildiriyi, beyan
nameyi ve benzeri yayınları, dernek adına ya
pıldığına göre, 'bunları bir statüye bir şekle 
bağlamak nasıl olacaktır?... Bu tespit edilmiş
tir. Fakat, sonrası? Bu şekle rağmen, yani «Der-
nek adına bildiri yayınlanmasına yönetim ku
rulu tarafından karar verilir, o karar üzerine 
bildiri yapılır» denecek, «Yönetim kurulu baş
kanı veyahut temsilcisi bunu ancak yapabilir» 
denecek; bu şartlara rağmen bu kâfi görülme
yecek, yeni getirilen hükümlerde bu kâfi gö
rülmeyecek, bildiri Cumhuriyet Savcısına gö
türülecek... Bu bir izindir. Bu bir sansürdür. 
Bunun başka hiçbir manası yoktur. Günkü sav
cıya götüreceksin, vereceksin. «Bu bir sansar 
değil» denemez. Bir hukuk nizamı içerisinde, 
eğer benim hürriyetim, Anayasanın temin etti
ği şekilde, fikirlerin yayılması hürriyeti ise; 
yani düşüncelerin ifadesi hürriyeti ise, bu hür
riyeti kısıtlamaya ve sınırlandırmaya imkân 
yok. Bir dernek adına bunun ifadesini bir şek
le bağlayabiliriz: Bir heyetin karar vermesi... 
Ama karar verdikten sonra, sorumluluğu belir
li hale getirdikten ve bir karara bağladıktan 
sonra, bir Cumhuriyet savcısından «alındı» kâ
ğıdı olacak, aynı günde en büyük mülkî amire 
bildirilecek ve ondan sonra bildiri yayınlaya
bilecek... Bu, sansür değil de nedir? Sansürün 
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1 ta kendisidir, önceden izin almanın ta kendisi
dir. 1938'de, biraz önce okuduğum ilim adamı-

I nm yerdiği sistemden daha smırlayacıdır. Ya
ni, 1972 yılında 1933 yılının ötesine giden bir 
sistem getirmekteyiz. 

I Daha ötesi var: 

Durumu TB.T için düşünelim. Bu sistemi 
koyduk. Yani, bir Devlet müessesesi savcıdan 
alındı kâğıdı isteyecek. (A) derneği bir bildiri 
yayınlamaya karar verecek, yetkili uzvunu gös
terecek, 'bir bildiri, beyanname hazırlayacak, 
savcıya götürecek, alındı kâğıdını alacak, mül
kî amire bildirecek, TRT'ye götürecek, «Bu 
bildiriyi yayınlar mısınız?» diyecek. Bir Devlet 
müessesesi ve sansür mevzuubahsoluyor. Hükü
metin ihtiyaç duymadığı, Hükümet tasarısm-

i da mevcudolamayan hususu Millet Meclisi ve 
bizim komisyonumuz getirmektedir. 

«Basın organları» deniliyor. Yani, (ABC) 
gazetesine götürdüğü takdirde, (ABC) gazetesi 
10 yıl sonra, 15 yıl sonra Türkiye'de falan der
neğin meşru, haklı bir bildirisini yaymlayama-
yacaktır. Diyecektir ki: «Evvelâ savcılıktan, 
bunu savcılığa verdiğine dair alındı kâğıdını ge
tir, mülkî amire bildir, ondan sonra ancak ba
sabilirim.» Bu, basın üzerinde sansür değil mi
dir? Sansürün manası nedir? önceden izin ala
bilmek. İznin de çeşitli şekli vardır. Yani, bu
gün basma, dernek hürriyeti yolu ile ayrıca bir 
sansürü getirmiş bulunmaktadır. Bu, Hükümet 
bu ihtiyacı hissetmemesine rağmen olmaktadır. 
Sorumlu Hükümet hissetmemiştir lüzum gör
memiştir, tasarıda bunu getirmemiştir; ama bi
zim komisyonumuz buna hemen sarılmıştır ve 
bunu getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yasalar günlerin sı
kıntıları, günlerin kavgaları için değil; gelecek 

I nesillerin, tarihin, ilerideki günlerin neler ola
bileceği yöiiündendir. Yasa budur. Yoksa öbür
leri tedbirdir, Hükümet tedbirleridir, Hükümet
lerin alacağı tedbirlerdir. Günün olayları karşı
sında sıkıntıları gidermek, tedbirleri almak Hü-

I künıetleriıı görevidir. Yasalar bunun için çıka
rılmaz. Yani, bugün şu sıkıntı ile karşılaştım, 
derhal onun için bir yasa... Hukuk düzeni buna 
müsaade etmez. Hukuk düzeni bir toplumun 
gelişmesini öngören hükümleri tedvin ve tan
zim eder. Anayasaya bu şekilde aykırı bir ni-

J zamı, gerçekten, bizim komisyonumuzun getir -
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memesini yürekten temenni ederdim; ama ne 
fayda ki, maalesef gelmiş bulunmaktadır. 

45 nci maddede fesihle ikili hükümleri, ya
hut faaliyetten alakoyma ile ilgili hükümleri 
tetkik edersek görürüz ki; şu, şu, şu durumda 
faaliyetten menetme meyzuubahistir. Biraz 
Sonra, faaliyetten men için valilerin takdir hak
ları üzerinde duracağım. Şimdi burada Anaya
saya aykırı husus şu: Faaliyetten rnen için şu 
şu durumlardan dolayı valiler gerekçeleri ile 
karar verebilecek ve sonun da Cumhurivet sav
cısı dava açılmamasına karar verecek, mesele 
bitecek. Bir dernek; «Şu şu faaliyetlerde bulu
nuyor» diye itham edilmiştir; mülkî amir der
hal faaliyetten men etmiştir, savcılık el koy
muştur, tetkik etmiştir, iddia edilen suçların 
hiçbirini görmemiştir. Mesele burada biter... 
Hayır, mesele burada bitmiyor. Ne yapacak? 
Derhal dernek hakkında Asliye Ceza Mahkeme
sinde dava açılacaktır. Bunu anlayamıyorum. 
Çünkü, savcılık ademî takip kararı vermiştir... 
Hanki hallerde suçluluk olacak? Memleketin 
bütünlüğü aleyhinde olacaktır, millî güvenlik 
aleyhinde olacaktır. Bu durumlar olacak, der
nek bunların içine girecek, tahkikat yapılacak, 
kovuşturma devam edecek, suç bulunmayacak. 
Suç bulunup yetkili merciye verilirse tabiî ce
zasını görecek; ama suç bulunmayacak, takip
sizlik kararı verilecek, fakat bu yetmeyecek, 
derhal mesele Asliye Ceza Mahkemesine... 

Mademki suç bulunmadı, o dernek artık 
mahkûm edilemiyor, ne için yakasını bı
rakmıyoruz? Devam edecek. Ne devam edecek? 
Eziyet devam edecek, Devletin dernekler üze
rindeki baskısı devam edecek, yürütülecek, yü
rütülecek; hangi sınırlara kadar getirilecek?... 
Ve sonra hürriyetler, haklar devam ediyor diye
bileceğiz. 

Anayasa ile ilgili ve buna aykırı hükümleri 
özetledikten sonra, şimdi anlaşılması güc olan 
hükümler üzerinde durayım. 

35 nci maddeye bakalım: 
«Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle 

kanunların yasak ettiği amaç ve faaliyetleri 
benimseyen bir devleti, bir partiyi, bir tüzel ki
şiliği, topluluğu veya bu amaç ve faaliyetleri 
benimseyen ölü ve yaşayan kişileri övmek mak-
sadıyle toplantı ve yayın yapamazlar. Bunlar 
adına yardım toplayamaz ve sair faaliyetler 
gösteremezler.» 

Bunlar Ceza Kanununun hükümleri; Ceza 
kanunlarımızda mevcut hükümler, yasak hü
kümler. Kanunlara aykırı dernekler kurula
maz ve faaliyetlerde bulunamazlar. O halde, 
bunları oraya getirip almanın ne lüzumu var? 

Şimdi, yine anlaşılması güç bir husus: 
«öğrenci dernekleri her ne şekilde olursa 

olsun siyasî amaçlarla kurulamazlar.» 
Daha önce kurulma maddesi vardır; yani, 

«şu, şu, şu hallerde dernek kurulamaz» diye 
sayılmıştır. Kurulması yasak dernekler 
var. Kurulması yasak dernekler içerisin
de kurulamaz hükümleri göçer. O halde bu ne
dir? Ya-?ak faaliyetler içerisine kurulamaz hü
kümlerini getirmişiz, «Şunlar şunlar yasak» de
mişiz. Şimdi ele 35 nci maddenin (II. - b) ben
dinde, «öğrenci dernekleri her ne şekilde olur
sa olsun siyasî amaçlarla kurulamazlar» diyo
ruz. Bu kurulma maddesi değildir. Bu ne mad
desidir? Yani, komisyonunuz veyahut tasarı 
öğrenci dernekleri hakkında öylesine bir fobi, 
içine girmiştir ki; her maddeye, her noktaya, 
her yere, «öğrenci dernekleri için acaba bir 
şey getirebilir miyiz? Nerede ne olursa şu öğ
rencilerle ilgili bir şeyler getirelim.» denmiştir. 
Yasak faaliyetler içerisinde, «öğrenci dernekle
ri kurulamaz» diye hüküm, varken, bir de ge
tirip buraya konulmuştur. Yani, fazla mal göz 
çıkarmaz; hani. şu öğrenci derneklerinin yaka
sına söyle bir yapışalım da sarsalım... Sarsa
lım ama, yaka bu tarafa gitmiştir, tekniğe uy
gun değildir; bütün bunlar bir tarafa. Ne işi 
vardır şimdi (b) fıkrasının yasak faaliyetler 
maddesi içinde? Tekrar okuyorum: «öğrenci 
dernekleri her ne şekilde olursa olsun siyasî 
amaçlarla kurulamazlar.» Siyasî faaliyet ön
lüyor. 

Bakın, şimdi bizim komisyonumuz öğrenci 
derneklerini nasıl görmektedir: 

«öğrenci dernekleri ancak kuruldukları eği
tim ve öğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler 
tarafından, o kurum öğrencilerinin beden ve 
ruh sağlıklarının korunması, beslenme, çalış
ına, dinlenme ve boş zamanlarının değerlendi
rilmesi gibi sosyal veya eğitim veya öğretim
le ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencileri ku
rum idaresi veya diğer kuruluşlar nezdinde tem
sil etmek amacıyle kurulur.» 

Şimdi, bunlar okul aile birliklerinin yaptık
ları, yapacakları şeylerdir. Biz artık şöyle bir 
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hükmü getirse idik, zannedersem daha berrak 
olurdu: «Türkiye'de öğrenciler dernek kura
mazlar.» Kısacası bu. Samimî düşüncem bu. 
Bunu koysa idik, bunu getirse idik daha iyi idi. 
Türkiye'de öğrenciler «Bir müddet dernek ku
ramazlar.» Bu hükümle bunu ifade ediyoruz. 
Yani öğrenci dernekleri ne yapacaklardır? Faa
liyeti sağlık durumları ile ilgili olacak. Bunu 
zaten okul aile birlikleri yapıyor. Diyelim ki ; 
üniversitelerde, bundan sonra Tbir müddet okul 
aile birlikleri olacaktır ve çocukların sağlık 
problemleri ile uğraşacaklardır. Bu hükümleri 
getirse idik daha iyi idi. Hem, «öğrenci der
nekleri vardır» diyeceğiz; hem, «kurulacak» 
diyeceğiz, hem de nasıl bir şekilde kurulacakla
rını da bu şekilde düzenleyeceğiz. 

Dahası var; 47 nci maddeye şöyle göz gez
direlim, Ne diyor 47 nci madde? 

öğrenciler sınıfta kalırlarsa, şu kadar müd
dette, bitiremezlerse; öğrenci dernekleri yöne
tim hizmetlerinde görev alamayacaklar. Müm
kün. «Olur» veya «olmaz» münakaşası yapıla
bilir, ama dahası var: «Dernek adına öğrenci 
temsilciliğine seçilemezler.» 

O kadar haklardan mahrumiyet ki, eğer siz 
bir sene sınıfta kalmışsanız, haksız da kalmışsa-
sanız, bir öğrenci derneği sizi falan yerde bir 
temsile göndermek isterse, gidemezsiniz. Sen 
sınıfta kalmışsın, binaenaleyh temsil hakkından 
dahi mahrumsun... Haklar ve hürriyetler üzerin
de bu kadar takyidedici hükümler getirmeye 
hakkımız var mıdır? 

Hadi diyelim ki, tembellik yapıyor, yönetim 
kuruluna seçiliyor, uğraşıyor ve bu sebeple sı
nıfta kalıyor. Çalıştırmayı temin için bir dere
ceye kadar bu mümkün, ama, iki saat için, bir 
saat için bir temsil imkânı dahi bir sene sınıf
ta kalan öğrenciye verilmiyor. 

Şimdi Komisyondan soruyorum: Bana Hin
distan'dan ingiltere'ye kadar; Batılı olan veya 
olmayan herhangi bir ülkede buna benzer bir 
tek hüküm gösterebilirler mi? 

Hükümet tasarısında da mevcudolmayan bu 
hükümleri koymaktaki maksadı ben anlayamı
yorum. 

Dernek kurma hürriyeti... Anayasa bunu te
min ediyor, insan Hakları Beyannamesi te
min ediyor; bizim bu çerçeve kanunda kısıtla
yıcı hükümler gayet rahatlıkla gelebilir... 
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| Hükümet tasarısının l.nci maddesinde, onu 
! takibeden hükümlerde; ikiden ziyade kimse bir 

araya gelip dernek kurabiliyor. Hükümet ta
sarısı bu, Sayın Erimin getirdiği tasarı da bu. 

Bizim Komisyon, «Hayır, olmaz» diyor, 
«Bunu ben daha çok kısıtlayacağım» diyor; şu 
dernek kurma hürriyeti var ya, «Bunu 7 kişiye 
çıkaracağım» diyor. 

Umumî hukuk prensibinde genel kaide, iki
den fazla kişinin iradesi izhar edildiği takdirde 
hükmî şahsiyetin doğmağıdır. Genel kaidedir. 
Şimdi bu genel kaideyi 7'ye çıkarmanızın gerek
çesi nedir? Genel kaide bu, hukuk sistemine 
işlemiş, Hükümet tasarısında da bu; yani, üç 
kişi bir araya geldi mi, bir hukuk nizamı eçiri-

l sinde söz sahibi olabiliyorlar ve örgüt halinde 
hukukî faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Niye bu
nu 7'ye çıkarıyoruz? Gerekçesi?.. Gerekçesini 
ben aradım, ikna eclici bir gerekçesini bulamı
yorum. Hürriyetler üzerine konan bir tahdit
tir. 

Tüzüklerin incelenmesi... 
Şimdi, dernek kurma hürriyeti üzerinde di

ğer bir tahdit de tüzüklerin incelenmesi siste
midir. Medenî hukukumuzda ikiden ziyade 
kimse bir tüzükle bir araya gelip dernek kurma 
iradelerini izhar edince, o dernek kurulmuş olur 
idi ve faliyetlere başlar idi. Tüzüğünü vermesi, 
istikametini bildirmesi, diğerleri... Halbuki de
min arz ettiğim husus 1938'in prensibi idi. 
Biraz önce yüzlerce misali arasından sadece 
birini ifade ettiğim ilmin sesi bunu yeriyordu. 
Diyordu ki: «Liberal sistemden ayrılmış bulu
nuyoruz» . 

Şimdi ne oluyor? Tüzük idarî mercilerde in
celenecek. Eğer bir il dahilinde çalışıyor ise 
vilâyette; eğer birden fazla yerde faaliyette 
ise içişleri Bakanlığında tetkik edilecek. Tet
kik edecek olan İçişleri Bakanlığının bu işler
le uğraşan bir dairesi, istediği kadar yetkili, 
istediği kadar mücehhez olsun; her vilâyette; 
hukuk müşavirleri, yahut «hukuk müdürü» mü 
denir, «Hukuk işleri Müdürlüğü» mü denir bir 
büro vardır, yahut bunlar yok ise bir mülkî 
memur tetkik edecektir. 

Bu tetkikte: 
1. Bir noksan görürse, 
2. Yasalara aykırı hususlar görür ise; 
30 gün içerisinde düzeltilmesini isteyecek

tir. 
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Getirdi, «Beğenmiyorum» diyecektir; «Gö
zünün üzerinde kaşın var, beğenmiyorum tü
züğü» «Tüzüğün şu noktasını düzeltin..» Bu 
hürriyetin, artık isler hiçbir tarafı yoktur, 
derneği kuranın başvuracağı bir hüküm mevcut 
değildir. 

«Beğenmiyorum bu tüzüğü» Vaki olmamış 
mıdır? Bizim sosyal hayatımızda vaki olmuş
tur. Tip tüzükle kurulmuş «A» derneği gitmiş
tir, aynı tüzüğü bir yere götürmüştür, hatta 
aynı mercie götürmüştür; bir hafta önce gö
türmüştür, bir hafta sonra götürmüştür; birisi
ni beğenmiştir tasdik etmiştir, birisini beğen
memiştir, «Hayır, yanlıştır» demiştir, Bunlar 
daima mümkün, 

Niçin iyi değil? Çünkü, tam bir takdire bı
rakıyor, bir yoruma bırakıyor. Kimin? O da bel
li değil, takdir mercii de gösterilmiyor. Takdir 
bir heyetin de değildir, bir idarî takdire bıra
kılacak. Eğer «Beğenmiyorum» derse, 30 gün 
içerisinde düzelteceksin; düzeltilmediği tak
dirde veyahut 30 gün geçtikten sonra fesih ile 
ilgili hükümler işleyecektir. 

Demin ifade ettim; siyasî partilerde dahi 
bu kullanılabilecek hükümler olduğuna göre, 
Türkiye'de siyasî partilerin bundan sonra ku
rulması da izne bağlanacaktır. 

1944 yılında Türkiye'de Cemiyetler Kanu
nu niçin değiştirilmişti? Siyasî partilerin ku
rulmasını izne bağlı olmaktan kurtarmak için, 
Şimdi, bundan sonra, siyasî partilerin kurul
ması dolayısıyle izne bağlı olacaktır. Çünkü, 
tüzük tetkik edilecektir, «Beğenmiyorum» diye
cektir, «Şunları düzelt diyecektir», «Hayır» di
yecektir tekrar, düzeltecektir; müddeti sonun
da fesihle ilgili hükümler işleyecektir ve aylar
ca ve aylarca veyahut hiçbir şekilde Türkiye'de 
siyasî partiler kurulamayacaktır. Eğer bir si
yasî iktidar ister ise, çoğunluğu elinde tutuyor 
ise, kurdurmaz hale gelebilir, bu yollar açılmış 
olabilir. 

21 nci maddede, ikinci kes toplanmak için 
bir baraj getirmektedir, Bugünkü mevzuatımıza 
göre, dernekler genel kurulu, belirli zaman içe
risinde, belirli şekilde genel kurul toplantılarını 
yaparlar; eğer salt çoğunluk bulunmaz ise, Me
denî Kanunun ve Cemiyetler Kanununun göster
diği şekilde ikinci defa mevcut üyelerle topla
nırlar. 
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: Yeni çerçeve kanun, «Hayır» diyor, «ikinci 
\ kez toplanabilmek için idare kurulu ile denetim 
i kııruılarmm iki misli üyenin bulunması lâzım.» 
| Farz edelim ki, bir dernek 30 kişilik bir yö-
| netim kurulu ile çalışıyor; mümkündür, olabilir, 
| yasalar buna imkân veriyor; 30 kişilik bir yö-
I netim kurulu. 15 kişilik de bir denetim kurulu; 
I 45 kişi, İkinci kez genel kurul toplantısını ya-
I hı?t kongresini yapabilmek için en aşağı 90 üye 
i kısmı. 90 üye toplanmadı mı, kongresini yapa-
j nv?.yoi\ 
* Ama, başka bir hüküm vardır; belirli tarih 
[ içerisinde eğer toplanmaz ise fesih hükümleri iş-
j leyecektir. Feshi ne kadar işler bir hale geti

ren sistemler meydana geliyor, Hürriyetleri bu 
i derece kısmava sanırım hakkımız vok. 
I 

1 56 ncı madde Hükümet komiserine geniş yet-
I kiler getirmekte. Hükümet komiseri eğer ge-
! ne! kurul toplantısında sükûneti temin edemez

se, genel kurul toplantısını dağıtma yetkisine 
sahiptir. 

i 

i Genel kurul, bir başkanlık divanı ile idare 
edilir. Başkanlık divanının hiç bir yetkisi ve 

i münasip mutabakatı olmayacaktır, daveti ol
mayacaktır, izni olmayacaktır: Hükümet komi-

I seri, bir dernekte kavga mı çıktı, gürültü mü çık-
I t3, Mecellenin «Zaruretler miktarmca tayin edi-
I lir..'> kaidecini dahi göz önüne almadan, şekil ve 
j muhtevası hakkında hic bir hesap vermeden, sü-
i kûneti eğer temin edemezse kendi takdiriyle 
) - başka bir şey yok, başkanlık divanına sormak, 
I bilmem ne yok - derhal genel kurulu dağıtacak-
I tj?-
i 

I Bakınız bunun neticesi ne olacaktır: Genel 
i kurul toplanmadı, samanında yapılmadı. Hü-
| kümler vardır; zamanında yapılamayınca fesih 

hükümleri işleyecektir. Demek ki, ileriki gün-
İ lerde, ileriki tecellilerde bir siyasî iktidar bir si-
| yasî partiyi rahatlıkla kapama yollarına ve im-
| kanlarına sahibolacaktır. Hasıl olacaktır?.. Si-
| yasi partiler hakkında da - Başkanlık divanı 

ve tüsüklerindeki hükümlere rağmen - bu hü
kümler uygulanacaktır, Ne olacaktır? Kavga 
çıktı değil ini, Hükümet komiseri derhal müda
hale edecektir, «Ben dağıtıyorum» diyecektir. 
Bitti... Dağıtacaktır, ikinci kes toplantısında yi
ne «dağıtıyorum» diyecektir; fesih hükümleri 
isleyecektir, siyasî partiler islemez hale gelecek-

| tir. 
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Hakkımız var mıdır? Yani biz, dernekleri dü
zenleyeceğiz, çerçeve kanuna getireceğiz diye bu 
derece hürriyetleri kısıcı, Anayasaya aykırı, şe
killeri getirici hükümleri getirip yerleştirmeye 
hakkımız var mıdır? Okuyorum: 

«Sükûn ve düzeni bozacak eylemlerin, top
lantının devamını imkânsız kılacak bir şekil al
ması halinde toplantıyı tatil etmek ve gerekirse 
kolluk kuvvetlerinden zor kullanmasını iste
mek.» Kimin hakkı oluyor? Hükümet komiseri
nin görev ve yetkisi içerisinde oluyor. Takdiri 
kendisi yapacak. Hiçbir ölçü yok, hiç bir objek
tif sınır yok. Hükümet komiseri; derneği, parti
yi, partinin kongresini, kurultayını dilediği za
man, istediği bir safhada kesecek. Bir gürültü
yü, bir kavgayı doğurmak daima mümkün, iyi 
niyetle veya kötü niyetle. Bunlar daima olabi
lip 

Çelişen hükümler : 

4 ncü maddede, «Devletin siyasi ve hukuki 
nizamlarım topyekun yok etmek..» Hükme ba
kın... Topyekun yok ederseniz ceza, kısmen yok 
ederseniz, az yok ederseniz,.. Yok, topyekun yok 
edeceksiniz. Ama, ondan önceki cümlede ne var? 
«Devirmek». Devirirseniz ceza göreceksiniz, bil
mem ne yapacaksınız, ama 4 ncü maddenin (e) 
fıkrasında, «Devletin siyasî ve hukukî nizamla
rını topyekun yok etmek...» deniyor. Topyekun 
yok ederseniz hüküm altında olacak ama, yok 
ederseniz? Yok. illâ topyekun olacak. 

Bu, bilir misiniz nereden gelmiş?.. Ta İtalya 
ceza kanunlarından kanunlarımıza girmiş, işle
yip gidiyor. Hâlâ ona yapışmışız, o hükümleri 
getiriyoruz. Topyekun yok etmek... Yok etmek
tir bu. Yarın bir avukat çıkıp, «Yoo, topye
kun değil, kısmen yok etmek istiyordum» derse 
ne olacak?.. 

Topyekun ne demektir? Siyasî, hukukî, eko
nomik ve sosyal temel düzenin hepsini yok et
mektir. Yalnız siyasî temel düzeni yok etti... 
«Hayır, ben topyekun yok etmiyorum, diyorum 
ki, Türkiye'nin siyasî temel düzenini ben şeriat
çılığa dayatacağım; yani, teokratik bir nizam 
kuracağım.» Böyle bir cemiyet kurulabilir, çün
kü, topyekun değildir. Böyle bir nizamı kap
samıyor. 

Görüyorsunuz ki, iyi hazırlanmamış. 
4 ncü maddenin (f) fıkrasında, Devletin di

ğer temel düzenlerini alıyoruz ama, siyasî te

mel düzeni almıyoruz. Hukukî, ekonomik, sos
yal temel düzeni yasaklar içine alıyoruz; nere
de Devletin siyasî temel düzeni? 

Devletin siyasî temel düzeni nedir bizim Ana
yasamızda?. Parlamentodur, onun işleyiş tarzı
dır, Hükümettir. 4 ncü maddede sayıyorsunuz : 
«Ekonomik temel düzen, hukukî temel düzen, 
sosyal temel düzen,..» Nerede siyasî temel dü
zen? Siyasî temel düzeni saymıyorsunuz. Halbu
ki aslmda bir ülke için en büyük tehlike, onun 
siyasî temel düzeni yok etmek ve ona karşı gel
mektir. Ama, «Siyasî temel düzen» denmiyor. 
Bu nedendir? Teferruata girildiği içindir. 

Medenî Kanunumuz temel hükmü getirmiş, 
diyor ki; «Kanunlara, umumî ahlâk ve adaba, 
Devletin güvenliğine». Bunlar? koydunuz mu, 
hepsini kapsar, saydınız mı, işte bu noksanlar çı
kar. 

Neden bizde komünizmle mücadele için 110 
ve 141 nci maddeler islemiyor, hâkimler tatbik 
etmiyor? Hukukçu arkadaşlarımız bilir; ben, kı
sa bir müddet olan Adalet Bakanlığını zamanın
da sıkıntısını çektim, 140 ve 141 nci maddenin 
tatbikinde neden sıkıntı çekiliyor? Çünkü tefer
ruatlı hükümler koyuyorsunuz, hükümler gayet 
dağınıktır, orasından, burasından rahatlıkla hem 
avukat kurtarabiliyor, hem sanık kurtarabiliyor, 
hem hâkimler acıma duygusu ile hükümleri tat
bik ediyor, öyle teferruatlı hükümler konmuştur 
ki, bunlar önlenemiyor. 

Niçin temel kaideler koymuyoruz da, biraz 
önce özgünes'in ifade ettiği gibi, «Atatürk'ün 
hatırasını bilmem ne yapacak cemiyetler kuru
lamaz.» diyoruz? Ne lüzum va-' bunlara, ne ih
tiyaç var, niçin bu kadar teferruata giriyoruz? 
Bir reaksiyon ifadesi olarak gelse dahi bunlara 
lüzum yok. 

20 nci maddede şöyle bir hüküm var: «öğ
renci dernekleri genel kurul toplantılarını öğre
tim yurtlarında yapamaz.» Bir başka maddede 
de, «Eğer mülkî amirden veyahut o kurumun 
yetkilisinden izin alırsa yapabilir,» denmiştir. 
20 nci maddesinde «yapamaz» der, kesin hük
mü koyarız; ondan sonraki hükümlerde de «Eğer 
bu toplantıyı yapacaklarsa, öğrenci dernekleri 
de olsa, o kurumun yetkilisinden isin alır.» de
riz. Daha önce, 20 nci maddede kesin hüküm ge
tiriyor, «öğrenci dernekleri, faaliyetleri, toplan
tıları hiç bir şeyi öğretim müesseselerinin içinde 
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yapamas.» diyoruz;, ondan scnra da izin veriyo
ruz, «izinli olabilir» diyeniz. Pe^in hüküm ko
yuyorsunuz; ondan sonra da bir izinle bağlıyor
sunuz. 

Sayın Özgüneş'in fi e üzerinde durduğa sakın
ca!1. hükümler: 

Madde 36. — «,.; Şu, şu, su haller olamaz, 
ama Bakanlar Kurulu karar verirse bu mümkün
dür.» 

Bakanlar Kurulunun kararıyle do, dernekler 
kurup, bunlara askerî birliklerin yaptrğı talim
leri yaptırmak ve .bunları teçhiz etmek mümkün 
değildir. Een esasına muhalifim. Bu 36 ncı mad
deye lüzum ve ihtiyaç yoktur; mümkün olma
malıdır. 

Hatırlarsınız; 1.2 B a a cücesi ortamın suçlu
lar mm bir yanında ve bir miktarının içerisinde, 
benim, Gıldır ilçesinin Çıldır Golü kenarında ça
dırlarda, kunduracı çırağının, ıslan oku! tale
besinin, falan bakkalın yanındaki şahısların bir 
araya gelip askerî talim yaptıklarını, nöbetleş-
tiklerini, omuzlarında tüfeklerle köylerde gez
diklerini güzlerimle gördüğüm olayları... Yur
dun çeşitli yerlerinde kurulmuş böylesine başı
bozuk «Hamidiye alayları» misali teşekküllerin 
ve teşebbüslerin asla yer almaması gerekir. Hat
tâ Bakanlar Kurulu karariyle dahi olsa, 
geçmiş günlerde gösterilen, 12 Marttan 
önce gösterilen bu müsamahalar eğer ol
masa idi, bu komando birlikleri talim
ler yapabilirler miydi? JDevktkı gemi 
önünde, Devletin gözünün içine baka baka ko
mandolar yurdun çeşitli yerlerinde askerî talim
ler yaptılar ve silâhları ile askerî şekilde yetiş
tirildiler. Şimdi biz bunu meşru bir hale getiri
yorum. 

Bir fıkra ile Bakanlar Kurulu bu şekildeki 
derneklere izin verecektir, Bir taraftan, öğren
ci dernekleri için, demin söylediğim akla, haya
le gelmeyen çeşitli tedbirleri alabilmek için her 
şeyi zorlamak, ama öbür tarafta da; gözümü
zün önünde bu ülkenin tehlikelere sürüklenme
sinde taraflardan birini teşkil edenlerin bu yap
tıkları karsısında, bu kez böyle olaylara ileride 
imkân verebilmenin salıkçısı olan kısımları ge
tirmek gerçekten yerinde olmasa gerek. 

43 ncü maddede «Feshedilir» hükmü vardır. 
Yani. «Şu, şu durumda mahkeme tarafından 
feshedilir,? denmiştir, «FeshedileHlir» hükmünü 
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koymak lâzımdır. «Feshedilir» hükmü bir nevi 
; gsreküliktir. bir nevi zorunlu hal olabilir. «Edi-
i lebilir» kelimesi ise mahkemenin takdirine bı-
| rakmayı ifade eder, Bu şekilde düzenlenmesi 
: lâzımdır. 
! Hükümet tasarısının 43 ncü maddesinde, fe-
I sin için, mahkemeye acılan davalarda savcının 
I huzurunu şart kosınamaktadır, Millet Meclisi 
s 
1 ile Komisyonumuzda bu hüküm getirilmektedir. 
ı -
; Şimdi bunun niçin ve hangi zaruretle getiriîdi-
? ğini anlamadığım için öğrenmek isterim. Bizim 
I hukuk sistemimizde yalnız yaş tashihi davala-
• rmda, yani ahkâmı şahsiyenin bir kısmında an-
) cak nüfus memuru ile savcılar bulunabilir. Bu-
; nun dışında Hukuk mahkemelerinde savcıların 
. mevcudiyeti ve onun huzurunda davanın gcrül-
ş mesi mümkün değildir. Hukuk sisteminin bu 

tabiî bir icabıdır. Fesih ile ilgili bu hükümlerde 
\ Hükümet bu zorunluğu görmüyor, bu ihtiyacı 
ı görmüyor, ama bizim Komisyonumuz bu ihtiya-
j cı hissediyor. Bunun faydası ne olabilecektir, 
| anlayamadım. Mahzurunu şurada mütalâa edi-
\ yorum : Sistemin esasıdır. Sistemin esası îibe-
| raidir. Yani, derneklerin kuruluşunda izin ile 

denetim arasındaki bu hattı fasıl içerisinde mü-
j dahalenin herhangi bir şeklinin, görünürde de 
I olsa azlığı önemlidir, çokluğu değil. Bu yönü 
! ile ben bunu anlamış değilim. 
| Şimdi sözlerimi ösetleyeyim ve bitireyim. 
• Bir dernekler yasasının zaruretini ifade et-
; îhn. Çıkması ve tanzimi gerekli bazı hususlar 
; yok değil, bunlar mümkün, bunları çıkaralım. 
I Fakat Anayasaya açık seçik aykırı olan, hak ve 
, hürriyetler üzerinde sınırlayıcı şekli ile kehdi-
\ ierini gösteren, bir kısmı Millet Meclisi kararı 
[ ile Anayasaya aykırılığı tescil edilen, bir kısmı 
i Hükümetin dahi zaruret görmediği bu hüküm-
| leri ayıklayalım, temel hükümleri getirelim, te» 
j mel prensipleri koyalım ve gerçekten bir çer-
' çere kanunu çıkaralım. Bir zabıta tedbirleri 
\ manzumesi olan Ceza Kanununun bir kısmını, 
• Medenî Kanunun bir kısmını, Toplantı ve Gös-
; teri Yürüyüşleri Kanununun bir kısmını oradan 
j buradan toplayıp, yamalı bohça şeklinde bir te-
\ ferrüat manzumesi değil, demokratik bir nitelik 

taşıyan, hukukun üstünlüğünü sağlayacak bir 
I Dernekler Kanunu çıkaralım. 
i Bu sekli ile saten Millet Meclisinin metinleri 
i I birçok yerlerde değişmektedir, onun için bir 

154 — 
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önerge takdim edeceğim, Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan geçmesi de sorunludur. Anayasa 
ve Adalet Komisyonu meselenin üzerine eğilsin, 
Millet Meclisinin açık kararı da gczcnünde tu
tulsun, böylelikle konu gerçekten dört başı ma
mur, hukukun üstünlüğüne dayanır bir şekilde 
gelsin, gönül rahatlığı ile çıkaralım ve Türkiye' 
nin sosyal Hayatına, günlük endişelerin üstün
de bir yasa, Cumhuriyet Senatosu tevdi etmiş 
olsun. Şeref hepimizin olacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — 116 Sıra Sayılı kanun teklifi 

ile 118 ve 119 Sıra Sayılı kanun tasarılarına açık 
oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın öztürkçine.. 

EİFAT Ö2TÜRKÇİNS (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Senelerden beri yapılan, «Kişilerin hak ve 
hürriyetini, mi koruyalım, yoksa Devletin bütün
lüğünü mü koruyalım?» münakaşası ne yazık İd 
şu ana kadar da devam etmektedir. Kanıma gö
re, her ne kaçlar Anayasamızın 29 ncıı maddesi 
«Herkes önceden izin almadan dernek kurma 
halikına sahiptir.» diyor ise de, Anayasanın 29 
ucu maddesinin bu fıkrasına sarılmak değil, ay
nı samanda bu fıkranın arkasından gelen diğer 
hükümlerle beraber topyekûn mütalaa etmek ve 
bu suretle de ancak doğru yolu bulmak mümkün
dür. Nitekim, Komisyonumuzun hasırlamış ol
duğu metin Anayasamızın 29 ncu maddesinin 1 
nci fıkrasına değil, 29 ncu maddenin tüm hük
müne sadık kalınarak hasırlanan bir metin ol
duğu için yüksek huzurlarınızda Komisyona te
şekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Diğer hüküm nedir? «Bu hakkın kullanıl^ın-
de uygulanacak şekil ve usuller kanunda göste
rilir.» diyor. Komisyonumuz ve Hükümet bu 
kanunu getiriyor ve bu uygulanacak usul ve 
şekilleri kanunda tadadsâiyor. 

Demeklerin amaçları, faaliyet alam ve şekil
leri hiç bir zaman ülke ve millet bütünlüğüne, 
millî güvenliğe, kamu düzeni ve genel ahlâka 
aykırı olmayacaktır. iste Komisyonumuz bu hü
kümleri getiriyor. 

Bir Devlet, ülkesi ve milleti ile bütünlüsünü 
ortadan kaldıran tehlikelere marussa, kamu dü
zeninin varlığının veya sağlanmasının sos konu
su olamayacağı tabiîdir, işts Komisyonumuz bu 

— 15i 
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hükümleri getiriyor. Devlet tehlikede ise, Dev
letin bütünlüğünü mü evvelâ koruyacağız, yoksa 
üç - beş kişinin faaliyet ilkelerini serbest mi bı
rakacağız? Olmaz böj/le bir şey. Komisyonu
muzun getirdiği metin f ekalâde yerindedir, hızını 
ve kuvvetini de Anayasanın ışığından almakta-

Bir sayın üyemiz Dernekler Kanunundan 
bahsetti, ama, ben biliyorum ki bu Dernekler 
Kanunu, 3512 sayılı Kanun çok eski bir kanun
dur, işleyen bir kanun değildir. Herkesin ken
disine göre düşündüğü hususları vardır. Türk 
Milletinin dişinden, tırnağından vergi olarak 
ayırmış olduğu paralardan bu derneklere; ismi 
var, cismi yok, idare kurulları toplanmamış, sü
lâleden, dededen evlâda, toruna intikal eden, 
sorumsuz bir şekilde Devlet bütçesinden binlerce 
lira para harcanırken, ancak 1968 yılında, bunu 
da bir şarta bağlamak suretiyle, isimsiz soydan 
gelen paraların musluğunu ancak 1968 yılında 
kapatmak imkânını bulabildik. Bunların elbet
te genel Kurul kongreleri yapılmalı, aidat du
rumları. tespit edilmeli, üye durumları tespit 
edilmeli. Kongresini yapmayan bir derneği ilele
bet varmış gibi nasıl kabul edeceğiz. 

Bazı arkadaşlarımız, dernek kurucularının. 
yayınlamış olduğu beyannamelerin, savcıhk ta
rafından görülmesini öngörüyor. Ben daha da 
ileri gitmek isterim; bu beyanname yayınlanma
dan evvel, imzayı atan kişinin ve beyannameyi 
getiren şahsın, hüviyet tespiti de olması lâzım. 
Ben gideceğim, «(x) derneğinin yöneticisiyim» 
diyeceğim, sayın savcıya bunu göstereceğim. 
Hakiki dernek yöneticisi ben değil sen ne olacak
tır? Çünkü savcıda dernek sahiplerinin kütüğü 
yoktur, imza atacak, hatta uydurma mühürü 
de basacak ve ondan sonra yayınlanacak, hakikî 
derneğin bu işten haberi olmayacak. Yani be
yannamenin yahut da bildirinin Cumhuriyet sav
cın tarafından tetkik edilirken, hatta onun hu
zurunda imza yapılırken, o kişinin hüviyetinin 
de tespitinin şart olması lâzım. Yani, ben da
ha da ileri gidiyorum. 

Bası arkadaşlarımız, Atatürk'e aidolan husu
sun turada yer almamasını öngördüler. 

Bimdi aziz arkadaşlarım, 5816 sayılı Atatürk 
Kanunu var. Böyle bir kanun dururken ses yok. 
485 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 99 ncu 
maddesi mevcut iken, beyle bir ses yok. Cemiyet-
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ler Kanununa böyle bir fıkra geldiği zaman, bir I 
Atatürk'tür alıyor gidiyor. Varsın konsun, kö
tü mü? Hattâ ben, aziz Atatürk'ümüze ait hu
susların tasarıda gayet as olduğunu ileri süre
rim. Atatürk'ümüze ait olmayan herhangi bir 
sözü söyleyen, cemiyet de olsa, fert de olsa 
sorumlu olmalı. Meselâ Bursa nutkunun, aziz 
Atatürk'ümüz tarafından söylenmediği, hatırım
da kaldığına göre Gülcemal vapurunun seyir 
defterinde o gece Bursa'da kalmadığı tespit edil
diği halde, bazı Atatürk simsarcılarının, Atatürk 
tüccarlarının, veyahut da Atatürk'ü sırtlarında 
ancak hamal olarak taşıyan fikirsiz kişilerin uy
durma beyanlarını, aziz Atatürk'ümüze malet-
mek suretiyle, ha3di masum yavrularımız soka 
ğa dökülmedi mi? 

Ben daha da ileıi gidiyorum; böyle bir hü
küm de getirilmesi lâzım. 

Yalnız, noksan olan kısımları da var. Bun
lardan birisi de, aidat durumu. Bir cemiyet, an
cak aidat almak suretiyle yaşar. Biz de samimi 
olarak konuşalım; aidat ödeme mecburiyeti ol
madığı takdirde, hiç bir üye, o cemiyetten çıka
rılma şartı olmadığı müddetçe, kendi isteğiyle, 
rahatlıkla aidat ödemez. Burada aidat verme 
mecburiyetinin de olması lâzımdır. Sendikalar
da nasılki aidat kesme mecburiyeti var ise, Der
nekler Kanununa da bu aidat kesme mecburiye
ti konulmak dır. 

Sonra, tasarının bir yerinde «Kumar oynan-
mamaîıdii.» diyor. ı 

Şimdi aziz arkadaşlarım, açık konuşalım, 
«Kumar» tarif edilmemiştir. Şimdi pokeri ele 
alalım; buna gere poker kumardır, ama Danış
tay kararları var, bizim Danıştaya göre poker 
kumar değil, hüner oyunu imiş. 

AHMET NUSRET TURA (Kastamonu) — 
Yok canım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Evet, 
Danıştay kararı var; göstereyim size... 

Ve bu nedenlerle de bütün kulüplerde rahat
lıkla kumar oynama imkânları mevcut. İsterse
niz isimlerini de verevim. Ben ömrümde bir de
fa kulübe gittim, şakır şakır paralar dolaşıyor, 
kumar oynuyorlar. Sorduk, nedir bu; Danıştay 
karar almış, «Poker», kumar oyunu değilmiş. 
E, "şimdi, poker kumar mı değil mi? Kumara han
gisi giriyor, hangisi girmiyor?.. Birisi gelecek; 
sen burada kumar c yunuyorsun, diyecek, kapata- I 
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cak, öbürü gelecek bu, kumar değildir, diyecek 
geçecek,.. Bu bakımdan hangi oyunların kumar 
olduğunun tadadının da yerinde olaosğı kanaa
tindeyim. 

Gelelim öğrenci derneklerine... Bunlara ait 
hükümler yerindedir, hattâ eksiktir bile. 1SS8 yı
lında Cemiyetler Kanununun 13 ncü maddesinin 
değiştirilmesi sırasında, talebe cemiyetlerine üye 
olabilme şartlarını Yüce Komisyonumuz getir
miş olduğu ek geçici madde ile aşağı, yukarı 
tadat etmiştir. Bu bakımdan kendilerine bura
da teşekkürü bir borç bilirim. Talebe, evvelâ 
çalışkan olacaktır. Kendi dersinin hakkından ge
lemeyen bir talebe, bir toplumun davasının na
sıl hakkından gelecek?.. Görüyoruz; evvelâ tale
benin görevi, sınıfını geçmektir. Bir talebesin 
bugün mezun oluncaya kadar Devlete kaç bin 
liraya malolduğunım hesabım hepimiz biliyo
ruz. Çocuklarını okutan veliler, bir sene sarım
da kaç lira masraf yapıldığım biliyor. Veliler 
masrafa girecek, talebe hakikî dersini bırakacak, 
eyleme geçecek... Olmaz böyle şey. Talebe, tale
beliğini bilecek, veli, veliliğini bilecek ve talebe 
sosyal hakların kazanılmasında yardımcı ola
cak. 

Tasarıda «Medenî ve soFyab> diyor. Bence bu 
«Sosyal» deyimini de kaldıralım. «Sosyal» deyi-
îTÜnir. kaldırılmasının nadeni; «Sosyal» deyince 
konu genişliyor. Yani bizde sosyal davaların an
lamı uçlara göre değişiyor. «Sosyal» deyiminin 
anlamı sağ uca göre bankadır, sol uca gere baş
kadır. Bu itibarla, iki uçtaki ayrı ayrı olan an
lamlar karşısında, buradaki «Sosyal» deyiminin 
dahi yeri yoktur. 

Talebe, ancak kendi ders, araç ve gereçleriy
le meşgul olabilir. Talebelerin sınıf geçme yö
netmeliklerinde de yanlışlıklar oluyor. Doğru
dur. Bir fakültedeki sınıf geçme durumu ile 
öbür fakültedeki sınıf geçme durumu tamamen 
ayrıdır; hattâ birbirinin tamamen sıddıdır. Ta
mam, talebeler sınıf geçme yönetmeliği getirsin
ler, uğraşsınlar. Hattâ ben o kadar ileri gidiyo
rum ki, profesörler kuruluna ve üniversite sena
tosuna temsilci gönderebilmeliler. Ama eylemci 
talebeler değil; bunların çalışkan, haklının hak
kını teslim edebilecek talebeler olmadı lâzım. 
öyle, belinde tabanca, kamalı, silâhlı, esrarlı, 
viski şişesi bilmem neleri olan talebe, hiç bir 
zaman talebelik vasfını taşıyamaz. Esasen, za-
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ten bizde de talebelik durumu tam manasıyle ta
yin edilmemiştir. Eira üniversite, «Bu, talebe
lik vasfını kaybetmiştir.» der, üniversiteden ko
var; maalesef bizim yüksek Danışaynnız da bir 
kararla, beş defa, altı defa aynı kişinin talebe
lik durumunu kabul eder. 

Bir de seçici 3 ncü madde üzerinde konuşmak 
isterim. Orada maddî bir hata var zannederim. 
Geçici 3 ncü maddede, «Bu kanunun yayınlandı
ğı tarihte» diyor. Bunun, «3u kanun yayınlan
dığı tarihte» değil, «Bu kanunun yayımı tarihin
de...» olması lâzım. Çünkü, altındaki yürürlük 
maddesinde; «Bu kanun yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer.» diyor. Altta, «Bu kanun ya
yımlandığı. tarihte yürürlüğe girer.» diyoruz, yu
karıda da, «Bu kanunun yayınlandığı tarihte..,» 
diyoruz. Bu hatalıdır, «Bu kanunun yayımlandı
ğı tarihte...» olması lâzım, bir. 

İkinci bir husus, 70 nci madde ile ilgilidir. 
Sayın Başkandan rica edeceğim; orada «2,3» 
diyor ve ondan sonra bir virgül koymuş ve vir
gülden sonra da bir «ve» ilâve etmiş. Bu da ol
maz. Şimdi «2, 3» ten sonra virgül kalkacak 
«... ve 4 ncü...» şeklinde olması lâzımdır. 

Tasarı, diğer kısımları bakımından tam ma-
nasıyle yerindedir. Yüce Komisyonu bu faali
yetinden dolayı tebrik eder, kendilerine teşek
kür ederim. Tasarının Komisyondan geldiği şe
kilde aynen kabulünü saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Savın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, kıymetli senatörler; 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım, kanu

nun gerek madde madde, gerekse prensipleri 
üzerinde görüşlerini size arz ettiler. Ben, bu ka
nunun maddeleri üzerindeki görücümü ayrı ayrı 
arz etmekten istinkâf ediyorum. Çünkü, mad
delere sıra geldiği zaman elbette bunlar görüşü
lecektir. Burada mühim olan, anaprensipleri vs 
birbiriyle çelişen maddeleri belirtmek suretiyle, 
kanunun umumî prensiplermdeki yanlışlıkları 
meydana çıkarmaktır. 

Evvelâ umumî olarak rıınu a n edebilirim; 
bir kere bu kanunda koyulmuş kısıtlamalar 
Anayasanın 29 ucu maddesine aykırı değildir. 
Malûmuâlmiz, 29 ncu madde dernek kurmayı; 
izin almaksızın serbest bırakıyor. Bu kurma, 
kurulduktan sonraki bütün faaliyetlere de şü-
mullendirilmiş bir husustur, Denıskld, yalnız 

kurma olarak değil, bilâhara kapanma ve saire 
gibi bütün faaliyetlerine taallûk eder. Bundan 
sonra, «Bu hak ancak kamu düzenini veya ge
nel ahlâkı korumak için kanunla sınırlanabilir.» 
denmek suretiyle, şimdiye kadar derneklerin 
kamu düzenine zarar vermelerini nazarı itibara 
alarak, tatbikat göz önünde bulundurularak 
umumî ahlâk ve kamu düzeni yönünden zararlı 
görülen hususlarda kısıtlamalar yapılmıştır. 
Âmme menfaati için her hürriyetin tahdidi ge
rektiği gibi, bu hürriyetin tahdidinde de bir 
mahzur yoktur. 

Burayı kısaca arz ettikten sonra, ben bu ka
nunun evvelâ kanun tekniği noktasından ve tat
bikat noktasından yanlış olduğu kanaatinde
yim, 

Bilhassa benden evvel konudan arkadaşla
rım 4 ncü maddeye takıldılar. Ben de aynı ka
naatteyim. 4 ncü madde ile 35 nci madde birbi
rine girift bir hale getirilmiştir. 

4 ncü madde, kurulması yasak dernekleri 
tadadetmiş, 35 nci madde dernek kurulduktan 
sonra yasak faaliyetleri zikretmiştir. Fakat bu 
yasak faaliyetlerden bahsederken, meselâ bir 
arkadaşımızın da temas ettiği gibi, «öğrenci 
dernekleri, her ne şekilde olursa olsun siyasî 
amaçlarla kurulamazlar.» diyor. Bu, yasak fa
aliyetlere girmez. Bu, kurulma yasaklarına gir
mesi lâsımgelen bir husus olup, bu tarafa akta
rılmış. 

4 ncü madde ise, «Kurulması yasak dernek
ler.» başlığını taşıyor. Kurulması yasak dernek
leri zikrederken, daha ziyade, «Faaliyetler kıs
mına girmesi lâzımgelen hususlar burada ta-
dadedilmiş. 

Yine bir arkadaşımızın da temas ettiği gibi, 
«Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetleri yahut hâ
tırasını kötülemek veya küçük düşürmek.» de
niyor. Bir kere böyle bir dernek kurulmasına 
imkân yok. imkân olmadığına göre, ancak der
nek kurulduktan sonra faaliyetleri gizli olarak 
bu yöne sevk edilmişse, o zaman işte bu, «Faali
yetler» kısmına girer. Ama diyeceksiniz ki, Ata
türk'ü Koruma Konunu var, buna göre ceza ve
rilir... Fakat yine 64 ncü maddede cezaî hüküm
lerden bahsederken, bu 4 ncü maddeye bir atıf 
vardır. Eğer biz, bu kurulması yasak dernekler 
hususunda o dercedilsn maddeleri aynen orada 
kabul edersek, bu 64 ncü maddenin tatbikine 

i da, kanunun umumî hükümleri bakımından, im-
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kân kalmaz. Zira, burada diyor id, «Bu kanu
nun 4 ncü maddesinde kurulması yasak dernek
leri kuranlar...» Malûmuâliniz. şimdi prosedüre 
bakalım, 

Bir kero, evvelâ Anayasaya uygun 2 nci 
maddede dernek kurma hakkına sahibolan va
tandaşlar belirtilmiş. 3 ncü maddede, «Dernek
ler, tüzüklerinde dernek olarak kurulma iste
ğini açığa vurmak ve tüzüklerini kurulduğu 
yerin en büyük mülkiye âmirine vermekle tüzel 
kişilik kazanırlar.» diyor. Fakat bu kâfi değil; 
bilâhara diğer maddelerde bir usul vaz'ediyor. 
Bunlardan birisi de; «Tüzüğün incelenmesi» 
başlığı altında olan; 9 ncu maddedir. Tüzük; 
İçişleri Bakanlığına veya mahallî idare âmirine 
verildikten sonra, 9 ncu madde; «.,. kanunun 
4 neü maddesiyle yasaklanmış amaçlarla ku
rulmuş ve tüzükleri valilikle incelenmiş dernek
ler ilgili valiliğin, tüzükleri içişleri Bakanlığın
ca incelenen dernekler içişleri Bakanlığının is
temesi üzerine dernek merkezinin buknıdı^ğu 
yer valisinin kararı ile faaliyetten alıkonulur. 
Bu halde keyfiyet bir hafta zarfında Cumhuri
yet Savcılığına bildirilir. Faaliyetten alıkoyma 
kararı mahkemece aksine karar verilinceye ka
dar devam eder, 

Tüzükte kanuna aykırılık veya noksanlık 
bulunmaz yahut kanuna aykırılık veya nok
sanlıklar 2 nci fıkrada belirtilen süre içerisinde 
giderilmiş bulunursa, tüzükleri inceleyen ma
kam keyfiyeti derneğe yazı ile bildirir.» demek
tedir, 

Demek ki, kanuna aykırı bir der-ek .kı;rul-
muş, 3 ncü madde gereğince gereken muamele
lere tevessül edip, hükmî şahsiyeti almış; fakat 
kanuna aykırı olduğu valilikçe tespit edilince 
faaliyetten men ediliyor. Faaliyetten men edil
dikten sonra, bu aykırı cihetlerin düzeltilmesi 
kendisine muayyen bir müddet zarfında bildiri
liyor. Peki, şimdi bu şekilde kurulma amacı 
taşıdığı kabul edilen; fakat daha muamelesi ta
mamlanmamış ve durumu kendisine bildirilen 
bir derneğe; faaliyete geçmediğine göre, 64 ncü 
madde gereğince kurulmuş kabul edip, ceza ve
remeyiz. Ceza veremeyeceğimize göre, kurulma
sı muhal bir hal alıyor. Kurulması muhal tür 
şeyin de burada «ceza» kısmında zikredilmesi 
doğru değildir. Ancak, «faaliyet» babına gelir
se, yani kurulduktan sonra faaliyete geçer de, 
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i bu yasakları ifa ederse, o zaman yüne bir hü-
i küm var; «Bu fiil, diğer kanunlarda daha ağır 
j cezayı müstelzim bir fiil değilse, bu kanuna gö-
İ re cezalandırılıyor.» diyor. Ama, diğer kanım-
! larda buna ait cezai hükümler varsa, cezalan-
\ dinliyor; fakat aynı zamanda da bu kanuna gö-
; re dernek kapatılıyor. Yani bu yasak hükümle

rinin «faaliyetler» kısmına geçiı ilmesi halinde 
İ maddeler ancak kanun tekliğine uygun bir hal 
| alır ve bu kanunun bütün maddeleri arasında 
I bir ahenk temin edilir. Çünkü, bu maddeleri 
| zikretmek mecburiyetindeyiz, ama «faaliyetler» 
j kısmında zikretmek mecburiyetindeyiz. Çünkü, 

ferdin gösterdiği faaliyet derneğe de racî oldu
ğu için, yalnız diğer kanunlarla cezaî hüküm
lere ferdin tabi olması kâfi gelmez, dernek hük-

j mî şahsiyetinin de ortadan kalkması bahis mev-
| zuu olduğu için, burada «Yasak faaliyetler» kıs-
) mına bu maddelerdeki fıkraların aynen intika-
! li zaruridir. 

Yine kanun tekniği bakımından bir hususa 
daha temas etmek istiyorum. Meselâ, «kuruluş
la» ilgili olması lâzım gelen bir husus umumî 
hükümlerde, «Defterler ve kayıtlar» ve diğer 
kısımlara girmiş. Bu da şu; 53 ncü madde «iz
ne tabi dernek adları : «Yukarısına bakıyoruz; 
«Taşınmaz mal edinme», «Defter ve kayıtlar», 
«Kamu. yararına çalışma kararının verilmesi», 
«Dernek gelirleri.» ve saire, yani «Çeşitli hü
kümler» kısmında. Halbuki bu, doğrudan doğ
ruya «izne tabi dernek adları» olunca, derne
ğin kuruluşuna aidolan kısımdır. Dernek, hangi 
isimleri alabilir, hangi dernekler kurulabilir 
babında; esasen zaten kurulurken neleri vere
cekse, onlara ait kısımda bunların zikredilmesi 

I lâzım gelirken, bir madde halinde orada tedvini 
gerekirken, bunun buraya konması da yine ka
nun tekniğine, prosedürüne, aynı zamanda tet-

| kik eden bir İnsanın tetkikatma da zorluk ver-
I nüktedir. 

Bu halamlardan bu kanım tasarısını kıymet
li komisyonumuz, şu umumî teknitler çerçeve
sinde geri alarak yeniden; mademki değişiklik-

i 1er de yapılmıştır; nasıl olsa diğer maddeler gö
rüşülürken arkadaşlarımızın görüşmeler sıra
sında verecekleri önergeler, ve saire dolayısıyla 
de belki yine değişikliğe uğrayacaktır, yeni 
bir tedvin sistemine gider ve hakikaten nadir 
çıkarılan temel kanunlar mahiyetinde olan ve 
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cemiyetimizi yakinen ilgilendiren ve bugünkü 
Anayasamızın prensiplerine uygun düşecek bir 
kanun gslırirsa, her saman çıkaramadığımız bu 
kanunu bu fırsattan istifade ederek güzel ve 
Senatomuza yakışır şekilde çıkarır ve Meclis 
tarafından da iltifat göreceğini zannettiğim bir 
şekilde neticeye varmış oluruz. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Takribiniz var mı efendim? 

NAKİT ALT AN (Çanakkale) — Vereceğim, 
efendim. 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, takdim 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Dernekler kanunu tasarısı üzerinde yeter 

sayıda üye konuşmuştur. Müzakerelerin yeter
liğini arz ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylamadan evvel Sa
yın Atalay, bir takrir vermişlerdir : 

«Yüksek Başkanlığa, 
Sözlü olarak açıkladığına nedenlerle, tasarı

nın Anayasaya aykırılık yönleri olup olmadığı
nın incelenmesi için Anayasa ve Adalet Komis
yonuna havale edilmesini saygıyle talebederim.» 
şeklindedir. 

Tasarı, aslında Anayasa ve Adalet ve içişleri 
komisyonlarına Başkanlıkça havale edilmiş ve 
fakat konunun ehemmiyetine binaen yetkilile
rin verdiği bir takrir ile Yüksek Heyet her iki 
komisyondan altı şar üye alınmak suretiyle ku
rulacak Geçici Komisyona havale etmiştir. Bu 
itibarla, kurulmuş elan bu G-eçici Komisyonun 
diğer komisyonlar gibi kendisine muhavvel işi, 
önce Anayasaya uygunluk yönünden tetkik et
miş olması gerektiği cihetle, yeniden Umumî 
Heyetin kurmuş olduğu komisyon dışında bir 
başka komisyona havalesinin oylaııamayacağı 
kanaatiyle bu önergeyi muamaleye koyamıyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade eder
seniz s:is istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIEEÎ ATALAY (Kars) — Komisyonları

mız çeşitli şekilde faaliyet gösterir. Tasarı ve 

teklifler Başkanlıkça usulüne uygun ve temel 
kaide olarak komisyonlara havale edilir. Ancak, 
Hükümet veya Tüzüğümüzde bulunmadığı şek
liyle, üyeler veyahut Komisyon Başkanları ta
tarı ve tekliflerin belirli komisyonlardan belli 
sayıda seçilecek üyelerden kurulu Geçici komis
yonlarda incelenmesini isteyebilirler. 

Aslında bu tasarının, Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda ve sonra İçişleri Komisyonunda 
görüşülmesi gerekli idi. Yani, Anayasa ve Ada
let Komisyonu, içtüzükte tespit edilen şekilde, 
üyelerinin bulunabilen sayılarıyla görüşüp ka
rara bağlayacak ve sonra içişleri Komisyonuna 
havale edeceklerdi ve daha sonra da Genel Ku
rula gelecek idi. Ancak, Geçici Komisyon ku
rulması istenmiş, Yüksek Heyetiniz iradesiyle 
konu Geçici Komisyona tetkik ettirilmiştir. Yük
sek Heyetin izhar edilen iradesi ile konu, iki 
komisyondan seçilen altışar üyeden on iki üye 
ile meydana gelen Geçici Komisyondan geçmiş 
bulunmaktadır. Sayın Başkanın ifade ettiği iç
tüzükteki hüküm gerçi mevcuttur; komisyonlar, 
tetkikleri sırasında lüzum görürlerse, her şeyden 
önce konunun Anayasaya uygunluğu noktasın
dan Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale
sini isteyebilirler. Hatta, Millet Meclisinde de, 
bizde ele görülmüştür. Bir komisyonda görüşül
mekte olan bir tasarı veya teklifin havalesini 
Anayasa ve Adalet Komisyonu kendisi d& iste
mektedir. Tüzükte bulunmamasına rağmen Mil
let Meclisinde bu, birkaç kez olmuştur. 

Şimdi tasarı, bizim Geçici Komisyonda tetkik 
edilmiştir. Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
ve içişleri Komisyonundan; sayısı ne kadar 
olursa olsun, üyenin bulunması o komisyonu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu haline getirmez. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonudur; onun statüsü ayrıdır, 
oradaki tetkik ayrıdır. Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan belli sayıda, içişleri Komisyo
nundan ballı sayıda üyenin meydana getirdiği 
Geçici Komisyonun, Anayasaya aykırılık husu
sunu kendi takdirine göro kullanmaması, üyele
rin, konunun Anayasaya aykırılığının tetkikini 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale etme
sine engel teşkil etmez. Yani, Tüzüğümüzde 
sarih bir hüküm yoktur M, bir komisyon eğer 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havaleyi iste
memişse, üyeler de artık bunu isteyemez, şeklin-
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de menedici bir hüküm yoktur. Üyeler, görü
şülmekte olan bir konunun Anayasa ve Adalet 
Komisyonu tarafından tetkikini istediği gibi, bir 
başka halde de bir başka komisyona da havale
sini. isteyebelirler. Binaenaleyh, önergem tüzü
ğe uygundur, çeşitli geleneğe dayanmaktadır; 
tasarının Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafın
dan tetkikini talebetmektedir. Takdir, Yüksek 
Heyetindir; eder veya etmez. Ama talep, usule 
ve geleneğimize uygundur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Tüzüğümüzde menedici bir hü

küm olmamakla beraber, cevaz verici bir hüküm 
de yoktur. Şöyle ki, Cumhuriyet Senatosu Umu
mî Heyetinin almış olduğu bir kararı bozucu 
mahiyette olan bir takririn oylanması mümkün 
değildir. Ama, meseleyi uzatmamak için Yük
sek Heyetin oylarına arz edeceğim. 

Bu takrirden başka bir takrir usulüne uy
gun olarak verilmiştir. «Kurulmuş olan Geçici 
Komisyona iadesi» şeklindedir ve onu da ayrıca 
Yüksek Heyet© arz edeceğim. 

Buyurun Sayın Erdoğan. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
arkadaşımızın fikriyle, Yüksek Başkanlığın fik
ri arasında bir ihtilâf var. Yüksek Heyete su
nulması yerinde olur. 

BAŞKAN — Umumî Heyet halledecek. Ben 
de öyle düşündüm efendün. 

Takriri mahiyeti itibariyle arz ettik. Sayın 
Atalay'm takririni, yani, tasarının Anayasa 
Komisyonuna iadesini isteyen takririni kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

ikinci takriri takdim ediyorum. 

Divan Başkanlığına 
113 sıra sayılı kanun tasarısının komisyon

ca, konuşmaların ışığı altında geri alınması hu
susunu arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Takrir, sarihtir. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Takrir, kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I 
Genel esaslar 

Kapsamı : 
Madde 1. — Kazanç paylaşma dışında be

lirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere 
en az 7 kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli ola
rak birleştirmeleri suretiyle kurulan dernekler 
bu kanun hükümlerine tabidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
BENDECi (Samsun) — Bir hususa temas et
mek istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
HENDEĞİ (Samsun) — Sayın Atalay konuş
malarında dediler ki, bu 7 kişiden az olmama 
mecburiyeti nereden çıkmıştır? 

Şimdi ilgili madde müzakere konusu olduğu 
için Komisyon olarak o hususu açıklamak mec
buriyetini duyuyorum. Biz bunun müzakeresini 
Komisyonda da yaptık. 

Bir dernek kurulurken, Dernekler Kanununa 
göre bası organların teşekkül edebilmesi lâzım. 

i Bunlar; yönetim kurulları, denetim kurulları 
I ve başkanıdır. Bunların olabilmesi halinde bir 

dernek mevcudolabiiiyor. Bu iki kişiden müte
şekkil olursa, bunlardan hangisini yönetim ku
rulu, hangisini denetim kurulu, hangisini baş
kan yapacaksınız? Bu zaruretler, «2'den fazla» 
tabiri yerine, bizi «7 kişi» tabirine götürmüş
tür ve kanunun esprisi, «7 kişiden aşağı ola
maz» şeklindeki hüküm bu gerekçelerle konmuş
tur. 

Arz ederim, Sayın Atalay'in sualine karşı 
olmak üzere. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Söz mü istiyorsunuz, Sayın Atalay?... Buyu

runuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümet tasa
rısının 1 nci maddesini ölçüyorum : 

«Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak 
bir amacı gerçekleştirmek üzere 2'den fazla 
kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak bir
leştirmeleri suretiyle kurulan dernekler bu ka
nım hükümlerine tabidir.» 

Dernekler Kanunu tasarısı 

BÖLÜM : I 
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Hükümet, bu şekli ile tasarıyı hazırlamış ve 
sevk etmiştir. Hükümetin tasarısı, genel hukuk 
prensiplerine uygundur. Sayın Reııdeci'nin ifa
de ettikleri husus, bilahare derneklerin uyması 
gereken husustur. Yani, organlarını teşekkül 
ettirebilmesi için belirli bir sayıya olan ihtiyaç
larıdır. Hukuk da önemli olan, 1 nci maddede
ki statüye uymak sureti ile irade izharı ve bir 
tüzüğün hazırlanması; bunu sağlayacak kişile
rin de 2'den fazla olmasıdır. Bizde, hukukta 
sujeyi meydana getirmek için aslolan temel 
prensip, yani şu «7» rakamına kadar daima 
«3 kişi» olmuştur: Yani 2'den çok; 3'te, 4'te, 
5'te olabilir. Mümkündür, hattâ, 6, 7, 8, 10, 15 
kişi de olabilir, önemli olan konu, asgarî had
di tayinde, hürriyetin, hukukun belirli nizam
da meydana getirdiği hususu tesis ve onu koru
maktır. insan Hakları Beyannamesinde de, 
2'den fazla kimsenin bir araya gelerek dernek 
kurmak hakkı teyit ve tespit edilmiştir. Bu, 
«2'den fasla kişi» diye zikredilmesi, artık hu
kukun klâsik bir kuralı şeklindedir. Şimdi ilk 
defa «7 kişi»hukukumuza giriyor. Garipsenecek 
husus buradadır. Bilmem izah edebiliyor mu
yum? 

Sayın arkadaşımın dedikleri belki doğrudur, 
©ima yönetim kuruluna 7 kişi, 8 kişi veya daha 
faşlarınım seçilmesi; denetim kuruluna, şu ka
dar kisuıim seçilmesi hususları ayrı konulardır. 
Domck kurma hürriyetinin asgarî kişi şaırtı da 
ayrı bir konudur. Bunun, için konan baraj bu
dur, önemli konu olarak. 

Hükümet de bu tsmel prensipten hareket 
etmiş ve «2'den fazla» tabirini metne koymuş
tur. Anlatabiliyor muyum? Ama öbür tarafta, 
«en ez 7 kişi» tabiri var. «2'dön çok», «7'den 
az...» Fark burada. Yeni bir sistem getiriyorsu
nuz. Buna ihtiyaç yok. Zaten bir dernek kuru
lurken bunu belirteceklerdir. Yönetim kurulunu 
tenkil edsoekler bunu niaaimnamelermde göstere
ceklerdir. İlgili mercilere de yönetim kurulu ile 
müracaat edeceklerdir. Zaten bu vardır. Ama, 
illâ «7'den az olmayacaktır.» demek doğru değil. 
önemli cilan husus, insan faaliyetlerindeki esa
sı tespittir. «2'den fazla olma» bütün dünyamın 
tatbik ettiği bir kuraldır. Bunu değiştirmeye
lim ve buna ihtiyaç yoktur. Zaten, belirli sayı
daki bir idare kurulunu meydana getirecekler
dir. Yani insanlığın müşterek mirası, dernek 

kurmak için «2'den fazla» kişidir. Burnu değiştir
meye ihtiyaç yoktur. 

Şimdiye kadar böyle bir zarureıt hissedilmiş 
midir? Bana onu da ifade edin. Yani, bunun 
mutlaka biîr mazarratı görülmüş müdür ki; müş
terek medeniyetin mirası olan, dernek laırmak 
için hukukun üstünlüğü prensibinin gstirdiği 
bu kaideden ayrılıyoruz? Bazı kaygılarla, ne 
bileyim bazı hayalkıria hareket etmeyelim. Ger
çekleri dikkate alalım ve hukukun üstünlüğü 
prensibimden ayrılmayalım. Hukukun prensibi 
bu; 2'den fazıla kişidir. Burada «hayrı, 7'den az 
olamaz» diyorsunuz. Bu bir anlayış ımısseleısidir. 
Benim hukuk anlayışım budur ve bunun için de 
bir önerge varmış bulunuyorum. Hükümet tasa
rısındaki «2'den fazla» olması hususunun ka
bul edilmeısini rica ediyorum. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, buyuru^ 

nuz. 
ÎHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Buınsa) — 

Muıhtersm arkadaşlarım.; 
Dernek kuracakların sayısını tespit eden 

madde üzerindeki müzakereyi, Sayın Sırrı Ata-
lay'ın savunduğu açıdan itina ile tetkik etmek 
gerek. 

Bîr Dernskler Kanunu tadili hazırlanmış, 
Bıvr-jda bu kanunun anahatları ve istikameti 
üzerinde münakaşa cereyan ediyor. Zannediyo
rum ki, bu münakaşalar mücerret, müstakil bir 
zemin üzerinde cereyan ediyor; akademik bir 
mahiyette ele alınıyor. Hiç kimse, Cemiyetler 
Kanunu neden değiştirilmeye lüzum hissedildi, 
hangi ihtiyaçlar bunu zorladı, bu hükümler ne
den getiriliyor; orasını ele almıyor. 

Sayın Sırrı Atalay buyurdular ki; kanun
lar, günlük sıkıntıların izalesi için değil, mese
leleri bir geleöek içinde halletmek üzere düzen-
lenirkır. O halde zannediyorum ki biz, bugün 
Türkiye'nin meşgul olduğu rejim meselelerinde; 
bugünkü değişik şartlar izale edildiği vakit, 
normal düzsn geri geldiği zaman, tekrar sıkın
tılı devre düşülmemesinin çareleri için, yeni 
gelecek günler için tedbirler almak durumunda
yız ve bunlaırm çaresini arıyoruz. Bunu, miicea*-
ret hukuk prensipleriyle, bunu, akademik mü
nakaşalarla düE3İt'SibilmeiHii2e imkân yoktur. 

Kaldı ki, Sayın Sırrı Atalay'ın meseleye yak-
laşış şekli ile de mutabık değiliz. Buyurdular 
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ki; «Anayasamızdaki hürriyetler genişliğimden 
neden şikâyet ediyorsunuz?.. Biz bunları gökt;n 
zembille indirmedik. Bunlar, Alman Anayasa
sında, Franıız Anayasasında, İtalyan Ana
yasamda, bütün Batı devletlerinin Ana-
yabasında olan hükümlerin toplanıp bir ara
ya gelmesinden doğmuştur.» Doğru. Bu Iıli-
kümLierin ve bu hürriyetlerin men ş elerini 
o anayasalarda bulabilirsiniz. Ama, Sayın Sırrı 
Atalay'ın açıklamadığı bir nokta var. Bu hü
kümler o anayasalarda vardır; kişi, fikirlerini 
toplu alarak, münferit olarak, yazı ile diğer 
usulleırle ifade etmekte serbesttir. Ancak, bu 
hürriyet şu esaslar dahilinde kullanılır... Her 
anayasanı*! bu «Ancak» kısımları Türk Anaya
sasına girmemiştir. «Hürriyetler» alınmış, «za
bıtalar» geride bırakılmıştır. Hürriyet enflas
yonu, hümyetlierin suiistimali ve bu suiistimalin 
doğurduğu vaziyetler bu yüzden olmuştur. Bu
nun değişik sebepleri var; Anayasanın yapıl
dığı günün haleti ruhiyesi, esprisi, reaksiyoner 
oluşu, maziden gelen tecrübeler bir dar çerçeve 
içinde vaziyeti mütalâa etmiş. Hasıl fendin hür
riyetinin sınırı, başkalarının hürriyetiyle öl gü
lü ise, Anayasa hüviyetlerinin sınırı da, Dev
letin rejimi ve nizamiyle ölçülüdür. O nizamın 
dışına çıktığı zaman, hürriyetin suiistimal edil
memesi tedbirini almak bize düşer. 

Kendileri gayet iyi hatırlayacaklardır; ben 
okudum, kendileri yaşadılar; Kurucu Mecliste, 
Anayasanın kişiye fikirlerini tam bir özgürlük 
içinde verilmesini mümkün kılan 20 nci madde
si müzakere edilirken takrirler verilmiştir. Bu 
memlekette komünizm yasaklanmıştır, bu mem
lekette hilâfet yasaklanmıştır, bu şekildeki fi
kirleri de istenildiği gibi söylemek serbest, mi 
olacak suali sorulmuştur. O zamanki komisyo
nun sözcüsü çıkmış demiştir ki; «Hayır, bu en
dişe varit olamaz. Bu Anayasadaki her türlü 
hürriyet dibacede yazılı olan ferdin, toplumun 
hürriyetiyle mukayyettir; demokratik, hukuk. 
sosyal, lâik devlet sınırı içindedir. Nizamı, za
bıtası budur; bundan yalnız komünizmi veya 
yalnız hilâfet temayüllerini istisna ederseniz, bu
nunla diğer muzır akidleri serbest bırakmış hale 
gelirsiniz. Bu maddeyi olduğu gibi terkediniz, 
bunun nizamı Devletin yaşadığı rejimdir; sınırı 
budur. 
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Tatbikat öyle mi oldu muhterem arkadaş-* 
larım?.. İÜ81 Anayasasının tatbikatı Kurucu 
Meeliıts verilen bu teminat içinde cereyanı etti 
mi? Komünistliğini ilân etmenin bir iftihar ol
duğu, demokrasinin işe yaramadığının bildiri-
lerds yer aldığı devirde hangi hadise adlî taki
bata uğradı? Böyle bir devirden geçilip gelin
diği zaman, birtakım zabıtalara ihtiyaç vardır. 
O itibarla, izin verirseniz; belki umumî hukuk 
prensip!eriyle cemiyeti iki kişinin kuracağısıı 
kabul etmek daha doğrudur, ama geçirilmiş ve-
tekrar avdet edilmemesi için gayret sarf edilen 
bir mazi dikkate alınarak, birtakım zabıta ted-
tirlerine yer verilsin. 

Efendim, Atatürk'ün durumu kanunla mı 
korunacak?., llbettaki, yüzde yüz doğru; ama 
böyle bir kamun var, kendileri de kabul ediyor. 
Ne lüzum var haşivdir... Olabilir. Bölücülük ha
şivdir. Olabilir. Ceza kanunları vardır... Olabi
lir. E, bunu burada yazmaktan niye rdhatsız 
olalım; teki&em oka dahi. Cemiyetler için bir 
çerçeve çizmekte, hatırlamakta fayda vardır. 
Evet; Anayasamızın hürriyet-len baıka kamum-
lardan alrnmış demek doğrudur, ama onun za-
bıtasız bırakıldığını ketnıetmek veya onu yarım 
bırakmak doğru olmaz. O zaman latakraıbüssalâ-
te deyip, üst tarafını söylememeye benzer. 

Ben bunu huzurunuza getirmek için söz al
mış bulunuyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kımlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Esfet 
Eeııdeoi, Komisyon Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EEFET 
RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; 

Ben başlangıçta mevzuu kısa kesmek için, 
iki cümleyle konuyu hülâsa etmiştim. 

Bu 1 nci madde üzerinde komisyonda olduk
ça geniş görüşmelerimiz oldu. Niçin 7 kişi şar
tını koyduk; şimdi onu kısaca arz edeyim. Yine 
fazla vaktinizi almayacağım. 

Şimdi, Anayasamız bir cemiyet kurma, der
nek kurma baklanı hudutsuz olarak tanımış. 
Diyor İd, «hiç kimse bu haktan mahrum edile
mez Ve dermeklerin kurulması da izne tabi tu
tulamaz.» Sayın Atalay'ın bahsettiği hüküm, 
•eski Cemiyetler Kanunundan gelme bir hüküm
dür. O zamanki Anayasaya göre, derneklerin 
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kurulması izne tabi idi, ama Cemiyetler Kanunu 
bilâhare tadil edilmedi, yeni Anayasamız da me
riyete girince, ancak bu Anayamıza uygun ola
rak şu kanun gelmiş oluyor. 

Şimdi bunu kısaca arz ettikten sonra, söyle
mek istediğim husus şu : Bu kanunun 1 nci mad
desiyle, 3 neü maddesini birlikte okuduğumuz 
zaman, hakikî manaya erişmek mümkün. 1 nci 
majddede ni3 diyoruz? «7 kişinin bilgi ve çalış
malarıma birllsiztİTmıesii.,.» 3 ncü madde ne diyor;' 
«DerneMerin tüzel kişilik kazanması : 

Dernekler, tüzüklerinde dernek olarak ku
rulma isteğini açığa vurmak ve tüzüklerini ku
rulduğu yerim en büyük mülkiye amirine ver
mekle tüaal kişilik kazanırlar. «Şimdi, iki kişi 
bir araya gelecek, bir demek tüzüğü verecek, 
derneğin tüzüğü idare amirine veriîmiş olmak
la; dernek şahsiyet kazanacak... Bunun kapan
ması ancak mahkemıe kararıyle mümkün. E, iki 
•kişi bir araya gelip bor dernek kurdukları za
man bunun başkanı kim olacak, yönetim Iruraiu 
kim dlacak, dsaiistçüsi Mm olacak? Biz, bu endi
şeler sebebiyle dedik ki, mademki demeğin tü
züğü mülkî amire verilmekle dernek şahsiyet 
kazanıyor ve kapanması da dernek umumî he
yetinin toplanmasına veya mahkeme kararma 
bağlı tutulduğuna göre, derneğin iki kişinin 
noksan olarak kurmamaları veyalhutta noksan 
bor teşkilâta tüzel kişilik kazandırmamalarrı ge
rekçeliyle bu 7 kişiyi uygun bulduk. Bu 6'da ola
bilirdi, 5'te olabilirdi. Biz düşünc?e tarzımız itiba
riyle bunu kabul ettik. Bu metin Millet Mecli
sinde de benimsenmiştir zaten, 7 kiışi nıormaMir, 
uygundur, deıdik; demek tüzel kişilik kazanma 
bakımlından org'anlarıyle beraber kurulabilsin 
gerekçesiyle maddeyi tedvin ettik. 

İSaygdarımla ,arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Atalay. 

(SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Çağlayan-
gü'i zevkle dinledim. Müşterek olduğumuz ve 
olmadığımız hususlar da vardır. Sayın Çağla-
yangil, gerçi ,1 nci maddeyle pek ilişkin olma
yan bazı genel hususlara değindiler. İzin verir
lerse, bir nebzecük bu hususa temas edeyim, 
sonra 1 nci maddemin kapsamına geçeyim. 

Şimdi, hürriyetler sonsuz değildir. 1961 Ana
yasası sınırsız hürriyetleri getirmemiştir, bir 
denge kurmuştur. 1961 Anayasasının temel gö
rüşü; demokrasinin, organların sistemi olduğu

nu katul etmiştir. Yüksek lider organlar mu
vazenesini kurma-k suretiyle bir deırrJckr asiyi ge
tirmiş ve hürriyetleri, yani kişiye bağlı hürri-
y etler i bu organlar muvazenesi içinde himaye 
etmiştir ve hürriyetlerin karalığımda da suçlu
luğu ve ödevleri tespit etmiş bulunmaktadır. 
Yani, 1961 Anayasası salt hald'ar ve hürriyet
ler getirmiş; fakat yükümlüiüklerden ve ödev
lerden kaçınmış bir Anayasa değildir. Bu ka-
raktediyle zaten demokratik bir anayasa olmaz
dı. Fakat çok defa söylenmiştir; mecelâ bir Ba
tı Almanya Anayasasının 18 nci made'sindeM 
hükümlerin belki bizim Anayasamızda yer al
ması çok iyi olurdu. Yani, Anayasada kişiye 
tanınan temel hak ve hürriyetılerin ortadan kal
dırılması halinde, bu hürriyetleri kaildıranlar 
bu temel hakları kaybederler. 

Kıymetli hocam Sayın Nihat Erim bu 13 nci 
maddeyi çok kez ifade etmişlerdir; şimdi hatı
rlıma geldi söylüyorum. Gerçekten bu Anayasa
mızda yer alsaydı belki hak ve hürriyetleri da-< 
ha çok bir nizama bağlardık ve samrım bu da
ha çok 12 Mart öncesi yönetimin bir çok hak ve 
hürriyeti 3ri bir taraflı isletilmesine de enigel 
olurdu ve bir görüşe göre de içine itildiğimiz 
bunalıma gelmemiş olurduk. Simidi bunun mü-
naka^annı yapmayalım. Yani 1961 Anayasası 
serbest hürriyetler rejimi getirmiş bir Anayasa 
mıydı, yoksa bir muvazeneler Anayasası, haki 
ve hürriyetlerle ödevleri ve yükümlülükleri 
bünyesinle toplayan bir Anayasa mıydı? Bu
nun tartışmasından önce 1961 Anayasasının... 

BAŞKAN — Lütfen efendim bilinci madde 
üzerinde görüşün. 

'SIRRI ATALAY (Devamla) — 1961 Ana
yasasının tatbikindeki ölçüler ve bundaki so
rumluluk;] arın ayrıca bir münakaşası yapılabi
lir. Şimdi, bu yönü ile müzakeresi sırasında so^ 
rülduğu zaıman gerçekten ifade edilmişti. Ben 
görev deruhte ettiğim zaman, Türk Ceza Kanu
nun 141 ve 14ı2 nci maddeler inlin Anayasaya ay
kırı olmadığını ifade etmiştim. O zaman^ tşçi 
Partisi liderleri beni baisında ağır şekilde suç
lamışlardı. Ben şu kanıdaydım ve onu 1961 
Anayasasının hazırlanması sırasında da ve şim
di de muhafaza etmekteyim. 1981 Anayasası 
sosyal demokrasi Anayasalıdır, komünizme ka
palı ve onu reddeden bir Anayasadır. Hiç bir 
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zaman 1861 Anayasası, komünizme acık kapı 
değildir ve komünizmin yayılmasına sebeboiınmş 
bir Anayasa değildir. Bunu ifade ederken 1G81 
Anayasasında emekleri gezzıı ve onu hazırlayan
ları sadece savunmuyor, o hizmete katılmış bir 
insan olarak, bunu kendim için bir görev sayıyo
rum. 1961 Anayasası sorumlu tutulamayan bir 
Anayasa; ama şüphesiz ki noksanları olan, ku
surdan olan bir hükümler manzumesi idi. Fakat 
topyekûn orada temin edilen hürriyetleri şimdi 
suçlamak mümkün değildir veyahut hürriyetle
rin, anarşinin meydana gelmesinde ayağa kal
kan ve ayağa kalkmadı lâzmıgelen bir suçlu 
olarak bu hedefi teşkil etmesi mümkün değildir. 

Şimdi, birinci maddeye gcLİyorum. Sanırım 
ki, bir yerde anlaşamıyoruz. Hükümetin getir
diği tasan da bu madde üzerinde Genel Hukuk 
prensiplerine dayanan görüş, bir derneği mey
dana getirebilmek iradesinin izharıdır. Bu ira
denin izharının yapılabilmesi için de iki kişi
den çok olmayı öngörmektedir. Sayın Komisyo
nun Başkanı hep, «İki kişi bir araya genine» 
diyor. Hayır. İki kişiden çok olmayı öngörmek
tedir. Prensip bu. İki kişi bir araya gelirse der
nek kuramaz. Asgarî iki kişiden fazla olma 
hükmü getirilmektedir. İki kişiden çok hakikî 
şahsîn bir araya gelmesini öngörmektedir. Tüzü
ğün tetkiki ile ilgili maddede de yönetim kuru
lunun kaç kişiden ibaret olduğunun aç^ki-ınmı-
sı gerekir, önemli olan hukuk prensibidir, in
san Haklan Evrensel Beyannamesindeki prna
sip de budur, Hükümetin tasarısı da bu pren
sibe dayanmıştır. Hukuk nizamımızda şimdiye 
kadar alışılagelmiş sistem de budur. Bu, bir 
hukuk teşekkülünün meydana gelebilme hazır
lığının ifadesiıdir. Yani hukuk iradesinin izharı 
için, ikiden çok kimsenin bir araya gelerek bir 
eser meydana getirmesi, bir dernek meydana 
getirebilmesidir. Komisyonumuz ise, bunun mut
laka ve en az yedi kişiden kurulmasını ifade et
mektedir. İşte aramızda ayrıldığrmız husus bu
dur. 

Birisi, sıkı sıkıya bağlayan bir hüküm, pren
sibinden ayrılan bir hüküm, «illâ yedi kişiden 
çok olsun; en az yedi kişi odsun» şeklinde. Di
ğeri; hükümet tasarısında ise, «ikiden fazla 
oiisun» şeklinde alışılagelmiş bir hüküm. Batı 
ülkelerindeki kuruluş tarzı ve bizdeki teşekküli-
lerin meydana gelmesinde, sistemin, «yedi veya 
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dokuz» ki§iden fssiı edileceğine dair bir şartın 
olduğunu bana gösterebilir misiniz, diye arka
daş] anından ricada bulur ium, Mutlaka iki ki
şiden fasla olacak; yani fertlerin meydana ge
tirdiği dayanışma teşekkülleri için öngörülen 
hukukun klasik prensibi ikiden fazla olmaktır. 
Zaten 9, 11, 14 kişi bir tevekkül meydana geti
receğine göre, canını şunu yedi kişi yapalım de
mekle kıyamet- mi kopar, diyecoksiniz. Gerçi 
doğru, yedi kişi dediğiniz zaman da kıyamet 
kopmaz, ikilden az olamaz denilmekle de kıya-* 
met kopmaz; ama konmuş hukuk prensipleri 
vardır. .Bcüirui bir mazarrat mevcut mudur; ya
ni şu Dernekler Yasasının değiştirilmesi için 
ileri sürülen çeşitli nedenler içerisinde «iki ki
şiden az olamaz» temel hükmünü suçlayan, bu
nun mazarratını gösteren bir örnek verebilir 
misiniz? Bunun değiştirilmesi için muhtemel, 
ileriye matuf, zihinlerimizin faaliyetinde yaran 
tacağımız hususların dışında, iki kişi bir araya 
gelmiş de bir dernek kurmuş ve bu dernekten 
dolayı mazarratlar meydana gelmiştir, diye bir 
şekvamız var mıdır? Yani prensibi ortadan kal
dırmak için bir engellimiz var mıdır? Bunun ti
pik ve inandırıcı örneklerini verirseniz, hep be
raber olaem ve genel kaideden ayrılalım. Ge-
reıl kaideden bizi uzaklaştıracak gerçek olaylar? 
ve nedenler eğer söylenirse hep beraber olalım, 
değilse genel kaideden ayrılmayalım. Benim 
söylediğim husus bu. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; 
Müzakeresini yaptığımız Dernekler Kanunu

nun besinci maddesine bir göz atarsak, bence 
şimdiye kadar yapılmış ve bundan sonra yapı
lacak mür>r kasalara da lüzum kalmaz.. Nedenini 
arz edeceğim. Madde söyle der; «„. ortak bir 
amacı gerçekleştirmek üzere en az yedi kişi
nin,,:» 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği 
gibi, kanunlar bir ihtiyacın, bir zaruretin neti
cesi olarak doğar. Bugüne kadar ikiden fazla 
kişi olmak şartı ile dernekler kuruluyor idiyse, 
ihtiyaca cevap verebiliyordu demektir. Bugün 
bir değişiklik getiriliyorsa, muhakkak bir ihti
yaç var ki, bu değişikliğe tabi tutuluyor demek
tir. 

Bir örnek vereceğim. 1923 Anayasasından 
itibaren İ357'ye kadar Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinde siyasî partiler, bir kişiden de ibaret 
olmak şartıyle, bir grup kurabiliyorlardı. 1960 
Anayasası bunu 10 kişiye çıkarmıştır. 10 Par
lamento üyesi olmadan siyasî partiler grup ku
ramazlar. Neden?.. Eu bir ihtiyacın karşılığı
dır. Şimdi derneklerde üye sayısı ilciden fasla 
olacak,.. Sırrı Beyin dediği ikiden fazlama 
evet. Bu düşünme tarzı doğru. Çünkü fazlayı 
istihdaf ediyor; ama asgarî had iki oldu mu, 
ortak bir amacı nasıl tespit edeceksiniz? 

Sonra, bununla beraber diğer maddeleri de 
gözönünde bulundurduğunuz vakit, mesele ken
diliğinden meydana çıkıyor, iki veyahut üç ki
şinin mevcudiyeti derneklerde organların ku
rulmasına imkân vermiyor. Diğer maddelerde, 
organların meydana gelebilmesi için derneğin 
hükmî şahsiyet kazanabilmesi lâzım. Hükmî 
şahsiyet kazanıldığı vakit ortada organlar yok... 
Olmaz. Hukukun genel prensibi bu imiş... Evet, 
ahkâmı zamana göre kurmak lâzım. Hukukim 
genel kaidesinden birisi de budur. Zaman ihti
yaç gösterirse, siz, mevcudolan kanunları değiş
tirmek zaruretini hissedersiniz. Bunları değiş
tirmediğiniz takdirde sosyal hayatı yürütemez
siniz. Kanunlar yapıldığı vakit, maziyi değil, 
istikbali istihdaf eder. İstikbal için kanunlar 
yapılır. Hukuk prensbi bu olduğuna göre, buna 
niçin riayet etmiyoruz da, «2 kişiden fazla» ol
ma kuralını niçin değiştiriyoruz?... İşte bu ku
ral bugünkü ihtiyaç, «ihtiyaçlar neden doğu
yor; hakikî sebep nedir, komisyon bize bunu 
söylesin.» derler. Lüzum yok komisyonun bunu 
söylemesine, biz bunu görüyoruz. Hayatın sey
rini takibedersek görürüz bunu. Bir dernek 2 
kişiyle kurulamaz, mümkün değil bu. Ortak bir 
amacın tahakkuku gayesiyle muhtelif vasıta
larla kendine tarafta temin edebilmesi lâzım
dır ve bir amaç da odur. Bir derneğin gayesini 
tahakkuk ettirebilmesi için kendisine taraftar 
temin etmesi lâzımdır. Bu iki kişi ile olmaz. Bir 
derneğin meydana gelebilmesi için 2 kişi değil; 
bence, bu 7 kişi bile azdır. Niçin bu 10 kişi de
ğildir, diye belki münakaşa etmeyi benim hu
kuk mantığım kabul ederdi. Yok illâ 2 kişi... Bu 
itibarla, zaruret bunu doğuruyor. Bu zarureti 
izaha da lüzum yok. 1960'tan bu yana geçmiş 
olan seyir incelenirse, gözden geçirilirse, muha
sebesi yapılırsa kendiliğinden çıkar bu mesele 
ortaya. 

11 . 7 . 1972 O : 1 

Bu itibarla madde, kanunun diğer madde
leriyle beraber mütalâa edildiği vakit, behema-
hal organların kurulmasını sağlayacak j^eter 
sayının olması kabul edildiği takdirde, bunun 
da 7'den aşsğı olmayacağı kendiliğinden mey
dana çıkar, 

Bu itibarla, Hükümetin getirmiş olduğu ta
sarıdaki şekilde değil, Komisyonun kabul ettiği 
şekilde maddenin tatbikatta daha iyi mâkes bu
lacağı kanaatiyle aynı kalmasını istirham edi
yorum, 

Hürmetlerimle, 
BAŞKAN — Türkiye Kızılay Derneği, Türk 

Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Ku
rumunun bazı vergilerden, bütün harç ve re
simlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifi
nin açık oylamasına (128) sayın üye iştirak et
miş; (126) kabul, (2) çekinser oyla teklif ka
nunlaşmıştır. 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuk
lara mahsus okullarda döner sermaye kurulma
sına dair kanun tasarısının açık oylamasına 
(125) sayın üye iştirak etmiş; (124) kabul, (1) 
çekiıısar oyla tasarı kanunlaşmıştır. 

Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri 
Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün onaylanma
sına dair 29 . 8 . 1981 tarihli ve 358 sayılı Ka
nıma ek kanım tasarısının açık oylamasına (124) 
sayın üye iştirak etmiş, (123) kabul, (1) çekin
ser oyla tasarı kanunlaşmıştır. 

1 nci maddenin müzakeresinin hitamına ka
dar mesaimizin uzatılmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
. Buyurun Sayın Göktürk. 

HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Önümüzdeki Dernekler Kanununun 1 nci 
maddesi bazı tartışmalara yol açtı. Bilhassa, 
dernekleri teşkil edecek olan idare heyetinin 
sayısı hakkında bir hayli fikir ortaya kondu. 

Vakıa şimdiye kadar, Medeni Kanunumuz 
ve Dernekler Kanunumuz sisteminde, dernekle
rin idare heyetlerinin ve derneklerin diğer ku
rullarının tamam olarak teşekkül edebilmesi 
için «2'den fazla» tâbiri kullanılmış idi ve Hü
kümet ele tasarıyı yine bu mevcut mevzuat ge
leneğine uygun olarak sevk etmiş bulunmakta
dır. 
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Bası değerli arkada.şiarımızın da ifade et
tiği gibi, faraza ikiden fazla, yani üç kişilik as
garî adette bir cemiyet kurmak imkânı eskiden 
mevcut gibi idi; fakat fiiliyatta, şahsen ben, 3 
kişilik bir cemiyet görmemişimdir şimdiye ka
dar. Cemiyetler umumiyetle ya en azından, 5 
kişi, ya 7 kişi ve bunun dışında da murakabe 
heyetleri olmak üzere ekseriya daha kalabalık 
olarak teşekkül etmiştir. Memleketimizin sosyal 
durumları da hesaba katılmak suretiyle, bu as
garî rakamın 2'den fazla kişi olması kabul edil
miştir. Ki, 2'den fazlası 3 kişi eder; iki kişinin 
reyi ihtilâf halinde bulunduğu zaman üçüncüsü 
de aracı olablir, düşüncesiyle böyle bir rakam 
tespit edilmiştir. Ancak, bu asgarî rakamı, der
nekler tüzükleriyle mutlaka değiştirmişlerdir. 
Mutlaka arz ettiğim gibi, ekseriya 5 kişinin, 7 
kişinin veya 11 kişinin dernek idare heyetini 
teşkil etmesi teamül, âdet olmuştur ve bu pra
tik zaruret devam edegelmiştir bizde, işte bu 
pratik zaruretten de mülhem olunca, mademki 
Medenî Kanunun ve Demekler Kanununun ge
lenek teşkil eyleyen sayısını daima çoğaltmak 
mümkündür, tüzükle ve statü ile coğaltılabilen 
bu adedi kanunla tespit etmekte, bilhassa mem
leketimizin durumu da nazarı itibara alınmak 
suretiyle, hiçbir mahzur olmasa gerektir. 

Arz ettiğim gibi, zaten bu sayıdan aşağı der
nekler pek nadirdi ve ben görmemisimdir. Ar
kadaşlarım da her halde görmüş olacaklardır, 
dernekler daima 7, 8, 9, 10 kişi tarafından ku
rulmuştur. Bu itibarla, derneklerde böyle bir 
adedin yeni gelen tasarı ile tespit edilmiş olma
sında hiç bir mahzur yoktur, hattâ aksine ola
rak zannediyorum pratik fayda vardır. Bu pra
tik fayda, derneklerin kuruluşunu daha kolay
laştıracaktır ve statünün yapmak istediğini, 
şimdiye kadar da yapageldiğini, biz kanunla 
bugün tespit etmiş oluyoruz. Bu itibarla, mad
denin bu şekilde 7 kişilik bir adet durumunda 
kabul edilmesi sanırım İri, ihtiyacımıza uygun
dur ve bundan dolayı da tasarının bu maddesi
nin aynen kabul edilmesini bendeniz de rica et
mekteyim. 

Hürmetlerimle, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hocam, Demok

rat Parti 4 kişi ile kurulmuştu. 
BAŞKAN — Sayın Tığlı, buyurun. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

arkadaşlar; 

Şimdiye kadar yapılan müzakere neticesin
de, Sayın Sırrı Atalay'dan başka bir konuşma
cının mütalaasına maalesef iştirak edemedim, 

50 seneden beri msr'i olan Medenî Kanunun 
(Ki, bir genel kanundur) kabul ettiği, «ikiden 
fazla kişi ile cemiyet kurulabilir» şeklindeki 
hükmü ne sakınca getirmiştir ki, burada 7 kişi
ye çıkarılmıştır? «İkiden fazla kiji ile cemiyet 
kurulabilir» diyen hükmü 50 senelik tatbikatta 
ne sakınca getirmiştir ki, o kanuna aykırı ola
rak bu hüküm 7 kişiye çıkarılmaktadır? Komis
yonca çok müzakeresi yapıldığı söylenen bu 
maddede nasıl mahzurlar irae edilmiştir? Ev
velâ aydınlanmadık ve bu hususta tek mahzur 
irae ödemediler, ikiden fazla kişi ile cemiyet 
kurulabilmesi, bütün derneklerin 15. 18, 19, 20 
kişi ile kurulma mecburiyetinde kalmış olma
sına mani değil. Bu kendi bileceği iş... Bir ha
yır cemiyeti 19 idare heyeti üyesiyle kurulabi
lir. Onda serbest zaten. Kanun, «Asgarî 3 kişi» 
demiş. Bu 3 kişi oluşunun mahzuru nedir ve 50 
seneden beri bir hadise olarak bir vakıa olarak 
ne vardır? Buna cevap veremeyen komisyon 
tuluat içindedir. 7 kişi tuluattır; niye 5 değil? 
Bu bir tuluattır. Akademik ve hukukî mesele
lerde tuluat yürümez. Eğer sosyal bir zaruret 
varsa^, 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, konuşmaları lüt
fen kürsüve uydurmanızı istirham edeceğim. 
ifadeniz Komisyona bir nevi taarruz sayılıyor. 
Onu rica edeyim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Hay hay. 
Ben bilhassa nezaket ölçüleri içinde konuşmaya 
çok dikkat etmiş bir insanım. Hatta, sadece bu 
bapta da bir konuşma yaptım. Eğer, «Tulûa*» 
kelimesini Yüksek Heyete münasip olmayan bir 
lisan olarak tasvir ediyorsanız evvelâ sisi teb
rik ederim ve teşekkür ederim. Ben de uyarım 
buna. 

BAŞKAN — Öyle tensibettim efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Hay hay. 
Ben de pek nazik bulmadım tuluatı; ama bir ge
rekçe verilemediği için mecbur kaldım, Yerine 
başka bir kelime de koyamadım. «Tuluat» de
meyeyim de ne diyeyim? Hadise yok, vakıa yok. 
Bunu mecburî kılan bir vakıa verilemiyor, Ne
den 7 kişi oluyor? Çünkü, «Şu sebeple oluyor» 
denememiştir. G-enel hukuk kaidesi vardır, Me
denî Kanun 50 seneden beri tatbikat halindedir. 
Bu Medenî Kanunun bu hükmü bizi herhangi 
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bir mahzurla karşı karşıya bırakmamış olduğu
na göre, neye o hükmü iptal eder mahiyette 
böyle bir madde getirdik? Evvelâ buna cevap 
verilmesi lâzımgelirdi. 

Sonra, Sayın Komisyon Başkam, dediler ki; 
«3 ncü fıkrada, cemiyet tüzüğünü yüksek idare 
âmirine vermekle şahsiyet kazanır, tüzel kişilik 
kazanır.» E, kazanır tabiî. Üç kişi olarak da ve
rir, kazanır. Şahsiyet kazanması için mutlaka 
yedi kişi mi olması lâzım? «Hangisi balkan, 
hangisi muhasip olacak?» deniyor. Biri başkan 
olur, biri muhasip olur. Daha başka bir e ey ol
mak mecburiyeti yok. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Denetim 
kurulu?., 

MUSTAFÂ TIĞLI (Devamla) — «Denetim 
kurulu» diyorsunuz. Zaten yedi kişi de olsa de
netim kurulu olamaz. Bu hassas noktayı zanne
diyorum ihmal ettik. Haysiyet divanı var. Yedi 
kişi ile de kurulsa haysiyet divanı bahis mev
zuu değil. Ancak altı ay sonra yapılacak genel 
kongrede haysiyet divanları ve denetim kurul
ları tevekkül edecek. Altı ay içerisinde yedi kişi 
ile çalışacak. Yedi kişiden biri veya üçü haysi
yet divanı üyesi olamaz. İkisi denetim kurulu 
üyesi de olamaz. Yedisi idare heyeti olacak. 
Kuruluş hali, bu, haysiyet divansız oluyor. Altı 
ay içerisinde uzuvlar tevekkül edecek. Genel 
kongre olacak, o zaman haysiyet divanı seçile
cek, murakıp heyetler seçilecek. O yedi ki* i ile 
haysiyet divanının alâkası yok. Bu, kurucu ol
mak ve altı ay içinde zaten genel kongresini 
yapmak mecburiyetinde olan bir cemiyet. Bu 
itibarla, yedi kişi olmasının zarureti, şurada bir 
tek kolime ile izah edilememiş olduğuna göre, 
Medenî Kanunun 50 seneden beri tatbik edilen 
hükmüne aykırı bir hüküm getirilmiş olması 
bence yersizdir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Acar, buyurunuz. 

SELÂHADDÎN ACAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Meslek itibarı ile hukukçu okluğum için bu
gün biraz endişe duydum. Bu hukukî ıstılah
larla; bir saatten beri bu kürsüde üç ile yedi 
arasında münakaşa ediliyor. 

Benim aklıma askerlik geldi. Şu şehri kaş 
bin askerle veya kaç. yüz askerle zaptedebiliriz 
gibi bir şeye saplandım ben. 

j Şimdi, filhakika Cumhuriyetten bu yana üç 
i kişi ile nezaket icabı kurulagelmiş. Efendim, 

bunun özelliği vardır. Kurtuluş Savaşı bitince, 
Cumhuriyet ilân edilince münevver yokluğu var
dı. Bu münasebetle cemiyet kurma, bir oku
ma - yazma meselesi olması hasebiyle bu özelli
ği taşıyordu; fakat Cumhuriyetten bu yana; 

I tabiî uygarlığa doğru gidiyoruz, yedi kişi olur-
I sa acaba bir sakınca mı olur? Veya üç kişi olur

sa; aman efendim tatbikatı nasıl değiştiriyor
sun, gibi düşünceleri ben hazmedemiyorum; ya
ni bundan bir şey anlayamıyorum. Ben, filha-

I k'ka komisyonun fikrini sormadım; ama bugün 
üç kişi ile kurulan dernekler bir defa bir sene 
kongrelerini yapmıyorlar. Bu, önemine mebni 
kurulacak olan derneğin; ne olursa olsun, 
önemli bir dernek kabul edelim, bu üç kişinin 
elinde, şu veya bu manada, belki de kendi, yön
leri, istikametleri gibi bir maksatla suiistimali 
de mümkündür. Ama bu madde bir yenilik ge-

| tiriyor. Bu yenilik de şudur : Dernek kuruldu
ğu saman noksan kurulmasın; yani ölçülere uy
gun kurulsun. 

1. Başkan, 
2. Başkanvekili, 
3. Sekreteri veya sözcüsü, 
4. Denetçisi. Yani kendi içinde, kendi de

netçisi ve para işleri ile ilgili mesul muhasibi. 
Ondan sonra da geri kalan üyeler... 

Bu dernek, daha mütekâmil ve daha olgun-
dur. Bunun artık üç olsun, beş olsun münakaşa
sını ben zait görüyorum. Onun için fikri aciza-
nemi izah ettim, 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

başka sayın üye?.. Yek, 
Madde üzerinde verilmiş iki takrir var, ay

kırılık derecesine göre işleme tabi tutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Dernekler Kanununun 1 nci maddesi başlı
ğının ve madde metninin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Afyon Ankara 
Kâzım Karaağaelıoğlu İsmail Yetiş 

I «Dernek, teşekkülü ve kapsamı : 

I Madde 1. — Kazanç paylaşma dışında belirli 
l ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 
5 7 asıl ve 7 yedek kişinin bilgi ve çalışmalarını 
I sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle teşekkül 
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eden kuruluşlara dernek adı verilir. Dernekler 
bu kanun hükümlerine tabidirler.» 

Gerekçe : Bugüne kadar cemiyetlerde alışıl
mış ve gelenek halini almış bulunan 7 asıl üye 
bilinmektedir. Asıl üyeliklerdaki boşalmalarda, 
istifalarda ve hattâ toptan istifalarda, sık sık 
dernek faaliyetlerinin inkitaa uğrayıp, Genel 
Kurulu toplama formalitelerine başvurulma ge
reğini asgariye indirebilme ve biraz uzun müd
det olsun huzurla çalışılabilmesini teinin için, 
7 asıl 7 de yedek üyenin ilk kongrede seçilip 
açıklıkla gelirtilnıesi zarurî ve çok daha faydalı 
mütalâa olunabileceği kanaatindeyiz. Yönatlm 
Kurulu toplantılarında da ekseriyetin sağlana
bilmesi bakımından, yeni şeklin ayrıca faydası
na inanmaktayım. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Takririn aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konulmak 
üzere Sayın Türkmen, buyurunuz efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, ev
velâ takririn ruhuna iştirak etmiyorum; sonra 
mahiyeti ile de hatalıdır. 

Evvelâ buraia münakaşa edildi. Hattâ es
ki kanundan ayrılmak, yani Medenî Kanunda 
iki kişiden fasla kimsenin tir araya gelmesi 
dernek kurmaya kâfi ikan, yedi kişi gotiıtrıak 
bir nevi tekdittir. Çünkü, tasavvur buy urubun 
ki; bir yerda üç hamiyeti arkadaş r:lr araya 
gelmiş bir 'kazayı, bir muhiti gilaetleştirmrk is
tiyor ve «biz burayı güzelleştireceğiz ve ayrla 
da şu kadar masraf yapacağız» diyarlar. Bu üş 
(kişi bunu yapmak istiyor. «Hayır erendim, vis
kisi yapamaz illâ ya:1i kişi olsun» damak bir 
nevi hakkı tahdittir. Beı itibarda eski şekil doğ
ru idi. Yeniden madde getirmeye lüzum yoktu; 
fakat şimdi arkadaşım bu yedi kişiyi da kâfi 
görmüyor, diycr ki; yedi kişi ataar., yedi Irki 
de yedek olsun... Bu, tir cemiye.": kurma, manavı 
şahsiyat kurma müersesesiniıı nrakiyaline ay
kırıdır. Bunlar bir cemiyetin yüııeiiaikri de
ğil ki; yedi iane yönetici olsun, yedi tara da 
yedeği olsun; yöneticilerden birisi istifa ederse 
yedek gelsin, yarine iltihak evrln... Elr cemiye
te sekil vermek için evvelâ yeii kişi galeeek, 
kuracak, c'bür yedi •kişi de yedek olarak sa
lacak... Bu olur mu? Tğar yadekre gelir aaa 
olur, neye yedek kalsın? Hakikalan dernek 
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j kurma müessesesini yedek müessese ile kurma
ya imkân yoktur. Bu tamamen hukuk prensip
lerine aykırı. Tasavvur buyurunuz; yedi kişi 
dernek kursun, yedi kişi de yedek olsun deni
yor. Bu ne demektir? Bu icat yani. Katiyen ye
ri yoktur, reddini arzı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takri
re iştirak ediyer mu efendim?. 

C-EGİÛÎ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
BEHDEÖİ (Samsun) — Sayın Başkan, müsaa
de -ederseniz bir hususu açıklayayım. 

Şimdi, arkadaşlarımız burada bir hususu ka
rıştırdılar. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Başkan, lütfen 
elendim bu önerge üzerinde... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENB'EOÎ (Devamla) — Sayın Başkan bir cüm
le arz edeceğim. 

Şimdi burada bu tasarının 1 nci maddesin-
deld «Yeii kişiden kasıt, idare heyeti değil
dir. Derneğin kurucu üyeleridir. Bunu karış
tırmamaları için açıklıyorum. 

BAŞKAN — Yani yedek üyeye taraftar de
ğilsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
| HENDEĞİ (B'svamla) — Hayır, yedek üye 

mevzuu değil efendim. 
Çimdi, kanun metnindeki mesele yedi kişi-

I nin bir araya gelmesidir.. 

BAŞKAN — Anlaşılıyor efendim. Onlar ye
di yedek de teklif ediyorlar. Buna iştirak et
miyorsunuz. 

GEÖİOÎ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
EINB'EOİ (Devamla) — Bunu «idare heyeti» 
şeklinde anlamamalarını rica ediyorum ve tak-

| lire de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Eüküme.t?... Katılmıyoruz. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Tainair kabul edilmemiştir. 
Ikinai takriri takdim ediyorum. 

i Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddenin Hükümet taaansmda ol
duğu şekilce değiştirilmesini saygıyle talebe-
derirn. 

Kars 
j Sırrı Atalay 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon tak
rire katılıyor mu?... 

Katılmıyorlar. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 
1 nei maddeyi okunan sekliyle oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

12 . 7 . 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,12 

A) 

Vî. - SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

.1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Selâhattin BabürpğJu'nun, bazı bankaların 
Kamplarına dair soru önergesi ve İmar ve İs
kân Bakanı Turgut Toker'in yazdı cevabı (7/19) 

T. B. M. M. Senato Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın imar ve iskân Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracı olmanızı saygılarımla arz ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Selûhaddin Babüroğlu 

1. — Türkiye Emlak Kredi Bankası ortakla
rı tarafından işletilen Ataköy kamplarında «B» 
ve «C» kampinglerinde 1935, 1967, 1988, 1989, 
1970, 1971 yıllarında, 

(B) kampı 61, 62, 63 ve 65 No. lu lojman
larda kampın acık olduğu sürede kimler kal
mıştır? Kalanların ödedikleri ücret fatura no 
tarihi ve ödenen miktarları. Bu edalar boş kal
mışsa nedenleri, (gün ve toplam olarak) 

Ayrıca «O» kampında protokol için ayrılan 
lojmanlarda kimler kalmıştır? Boş kalma süre
leri ve nedenleri? 

Kalanların ödedikleri paralar ve süreleri. 

Banka Genel giderlerinden karşılanmak üze
re misafir edilenler. 

2. — iller Bankası Tuzla Kampında 1966, 
1907, 1958, 1969, 1970 ve 1971 yıllarında 1, 2, 3 
No. lu lojmanlarda kimler kalmıştır? Bu oda
ların kampın faaliyette bulunduğu sürede bos 
kalması söz konusu ise nedenleri? 

Bu lojmanlarda kalanların ödediği ücretler 
fatura tarih numaraları ve tutarlar. 

Banka genel giderlerinden karşılanmak üze
re misafir edilenler. 

3. — Gediz depremi için 4 milyon TL. tuta
rında «Ytonk» alınmış mıdır? Bu konuda han
gi müfettiş tarafından inceleme ve soruşturma 
yapılmıştır. Bunun sonuçları nedir? 

a) Satmalma komisyonunu kimler oluş
turmakladır? Muhalefet cerhi varsa nedir? 

b) Satmalma kararı tarihi ile malın şanti
yeye teılimi arasındaki fark. 

c) Alınan «Ytonk» neden kullanılmamış
tır? 

Ne miktar depolardadır. Bu malı ne yapma
yı düşünmektesiniz? 

d) Bu konuda suçlu ve kusurlular kimler
dir Ayrıca satmalına komisyonu üyelerinin 
kusuru var mıdır? 

Deprem fonunu bu derece dikkatsiz ve 4 mil
yon TL, yi gereksiz kullananlar hakkında ne 
yapmayı düşünmektesiniz? 

c) Bu konuda teftiş, inceleme ve soruştur
ma, onayı, h&rgi tarihte verilmiştir. Kim vermiş
tir? ilgili müfettiş bu süreden beri ne çalışma 
yapmıştır? 

T. O. 6 . 7 . 1972 
İmar ve iskân Bakanlığı 

ÖZ3İ Kalem Müd. 
Konu : Sayın S. Ba-
büoğlu'nun yazılı so
rusu. 

Cu:nhuriyet SerJatosu Başkanlığına 

ilg'i : Kanunlar Müdürlüğü 24 . 2 
gün, 7 - 19 - 13382 - 343 sayıl. yazı. 
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Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Sa
yın Selâma didin Bahüroğlu'nun, T. Emlâk Kredi 
Bankası ve iller Bankası Genel müdürlükleri 
kampları ile Gediz Deprem inşaatına dair yazılı 

sora önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

İmar ve iskân. Bakanı 
Turgut Toker 

Cevap 1 : T. [Emlâk Kredi Bankası Oencl Müdürlüğü kampları ile ilgili yazılı soru cevabı 

1907 
Otelleri : 1 

Hayri Seçkin 
Pansiyon : II 

Suzan Erdeni (Timlo) 
Pansiyon : II 

Fatura 
Xo. Tutarı Tenzilât 

51 .32.75 

22G 800.50 

Tahsilat 
Tariki Fis No. 

1.7.1967 

1G.7.C7/31.8.1967 

Orhan Cebeci 
Pansiyon : II 

Nezihi Tüm ay 

479 1.007.10 

679 22.30 

'9c 25 8.8.67/31.8.1967 

c/c 25 31.12.1967 

Otel : 1 
19öi 

No. 

B. Nezihi Tümay 27.7./14.8.19G8 509 
B. Menteşeoğlu 10.12./11.12.1968 1 258 
B. H. Menteşe oğlu 24.12./30.12.1968 2 kişi 1 335 
B. Nezihi Tümav 31.12.1968 4 kişi 1 351 

Fatura 
Tutarı 

486,— 
44 — 

178.50 
(İ5.80 

Tenziîât 

c/c 15 
Ç/r 15 

Tahsil 
Tarihi 

16.7.1963 
31.12.1968 

» 
2.1.1969 

Fi§ 

2 277 
3 226 
3 264 

1 

Pansiyon 

B. Nezihi Tümay 17.1.1968 (3 kişi) 
» » 17.2.1968 (2 kişi) 
» » 1..1./2.1.1968 (2 kişi) 
» » 31.12.1968 

40 
88 

o 
679 

Oû. 
9.0 

o 

44,55 
22.30 

c/c 50 30.1.1968 
19.2.1968 
4.1.1968 

87 
170 

• ) 

170 — 
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Otel : 1 
24.5./27.5.1969 Bahattin Alpengin 
Plaj Otel 

kişi 

5.7./7.7.1965 Nezihi Tümay 2 .kişi 
17.7./24.7.1969 ıMuzaffer Çağlar 2 kişi 
24.7./31.7.1969Muzaffer Çağlar 2 kişi 
31.7./3.8.1969 Muzaffer Çağlar 2 (kişi 
22.7./29.7.1969 Nezihi Tümay 2 kişi 
29.7./5.8.1969 Nezihi Tümay 2 kişi 
28.6./4.7.1969 H. Menteşeoğhı 
4.7./14.7.1969 » 
11.7./18.7.1969 » 
18.7./25.7.1969 » 
25.7./1.8.1969 » 
1.8./8.8.1969 » 
8.8./15.8.1969 
15.8./17.8.1969 
29.7./5.8.1969 
5.8./12.8.1969 
12.8./11.8.1969 

» (2 kişi) 
» (2 ikisi) 

Seyfi Öztürk (2 kişi) 
Seyfi Öztürk (3 Mşi) 
Seyfi Öztürk (3 kişi: 

Otel : 1 

27.2./3.3.1969 M. Menteşe o ğhı (2 kişi; 
27.2./3.3.1969 H. M<enteşeoğ]ü 
1.3./3.3.1969 H. Menteşeoğilu 
26.7./29.7.1969 B. Doğan Nakiboğlu 

1969 
Fatura 

No. 

1 642 

186 
521 
522 
523 
524 
525 
635 
636 
637 
638 

• 639 
640 
641 
642 
622 
623 
624 

Tutarı 

267,30 

240 — 
504 — 
504 — 
216 — 
504 — 
504 — 
252 — 
252 — 
252 — 
252 — 
252 — 
252,— 
504 — 
144 — 
504 — 
612,— 
216,— 

Tenzilât 

Te. Ma. 

— 
— 
— 
— 
— 

c/c 50 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tarihi 

29.9.1967 

30.7.1967 
5.8.1969 

» 
» 
» 
» 

18.8.1969 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

24.8.1969 
» 
» 

Tahaü 

1 

1 
1 

1 

1 

No. 

351 Mah 

245 Fiş. 
347 Fis. 
» 
» 
» 
» 

574 Fiş. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
664 Fiş. 
» 
» 

1 031 
1 302 
1 303 
1 988 

264 — 
176 — 
88 — 
89.10 

'% 50 Te. Ma. 23.7.1969 839 Mah. 
» » » » 
» » » » 

— 30.7.1969 1242 Fis. 

1970 
Plaj otelleri': 

1.8./7.8.1970 Dışişleri ıBakaıılığı 
('Belçika heyeti) 

1.8./28.8.1970 B. iSabra iÇağlayangil 

ti) 

ra.il 

» 
» 
» 

» 

gril 

(adisyon 
nıek v.s.) 

ye-

754 

755 
756 
757 
758 

8.956 — 

384 — 
672 — 
672 — 
576 — 

2.304,— 
2.718,50 

5.022,50 

50 

19.1.1971 28 Mah. 
(havale olarak gön.) 

1-6.8.1970 2 kişi 
7-28.8.1970 4 kişi 

21.1.1971 17 
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http://ra.il


C. Senatosu B : 74 11 . 7 . 1972 O : 1 

1.7./7.8.1970 B. iSeyfi Öztürk 
» 
» 
» 
» 
» 

Adisyon 
945 TL. 

yemek 
da 

» 
» 
» 
» 
» 

v.s. 
tenzilât 

» 
» 
» 
» 
» 

F 
No. 

742 
743 
744 
745 
746 
747 

1 389,75 
472,50 

atura 
Tutarı 

336 — 
336 — 
336 — 
336 — 
336 — 

96,— 

1.776,— 

917,25 

Tenzilât 

% 50 
» 
» 
» 
» 
» 

Taksal 
Tarihi No. 

2 İkisi 
» 
» 
» 
» 
» 

22.12.1970 1186 Mah. 

11.8./19.8.1970 B. Muammer Ekonom 
11.8./19.8.1970 B. Muammer Ekonom 

2.693,25 

748 336 — 
749 48.— 

(havale olarak gön.) 

% 50 2 kişi 

384 — 
998,15 21.1.1971 19 Mah. 

Adisyon yemek v.s. 
25.7./16.8.1970 B. Hayrettm Nakiboğlu 750 

751 
752 
753 

1.382,15 
504 — 
504 — 
504.— 

72.— 

!% 50 
» 
» 
» 

3 1 
» 
» 
» 

1.584 — 

Adisyon yemek v.s. 
1 305 TL. dan tenzilât 

1 657,70 
662,50 4.005,20 

2.589,20 
600,— 31.5.1971 327 Mah. 

3.8./27.8.1971 B. Haldun Menteşeoğlu 
» » » 
» » » 
» » » 
» » 

8.8./14.8.1970 B. Gülperi Gökmen 
5.8./26.8.1970 B. Oğuz Gökmen 

1.989,20 

733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 

- 172 

168, 
192,-
336,-
144,-
120, 
144, 
336, 
336, 
336, 

Borcuna mahsuben havale ol. 
bakiye borcu 31.7.1971 de 
tahsil edildi. (Mah. 710) 

/c 50 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 

2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

kişi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

27 .8.1971 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fiş. 
1 160 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Fatura 
No. 

687 
688 
559 
285 

Tutarı 

2 5 2 , -
108 — 
170 — 
108.— 

372 0 

Tenzilât 

» 
» 

— 
» 

Tarihi 
Tahsil 

No. 

1.8./11.8.1970 B. Hayrettin Naikiboğlu 
1.8./11.8.1970 B. Hayrettin Naikiboğlu 

B. İbrahim Ural 
10.7./13.7.1970 B. Haldun Menteşeoğlu 

1971 
Plaj otelleri : 
8.7./16.7.1971 Oğuz Gökmen (2 kişi) 335 1.071— 
16.7./23.7.1971 Oğuz Gökmen (2 kişi) 404 1.071 — 
21.7./28.7.1971 Yılmaz Dağcı (2 kişi) 438 840 — 
26.7./31.7.1971 Yılmaz Dağcı (2 kişi) 510 360,— 
3.8./10.8.1971 Mustafa Öz (4 kişi) 614 1.680 — 
6.8./10.8.1971 Muharrem Balasaygıın (2 kişi) 634 480 — 

'Erol Balasaygün (2 kişi) 655 120 — 
10.8./17.8.1971 Mustafa Öz (4 kişi) 697 1.680,--
23.8./30.8.1971 Bayan Öz (4 kişi) 837 1.680 — 
17.8./23.8.1971 Mustafa Öz (4 kişi) 780 1.440 — 
30.8./1.9.1971 Bayan Öz (4 kişi) 885 480.— 

1.9./4.9.1971 Bayan Öz (4 kişi) 917 720 — 
21.6./24.6.1971 E. K. B. Umum Md. (1 kişi) 218 90 — 
19.12./23.12.1971 Selâhattin Babüroğlu (1 kişi) — 581.55 

1966 Yılı 
62 No. İH Oda 

1 » 13.8.1970 1 003 
1 » 13.8.1970 1 003 
1 » 5.8.1970 901 
1 » 14.7.1970 916 

% 50 
ı% 50 

24.7.1971 
24.7.1971 
31.7.1971 
31.7.1971 
21.8.1971 
10.8.1971 

9.8.7971 
21.8.1971 

2.9.1971 
21.8.1971 

2.9.1971 
2.9.1971 

29.6.1971 
31.12.1971 

Tanış. 

749 Mah. 
749 Mah. 
856 » 
856 » 

1 143 
990 
975 

1 143 
1 287 
1 143 

287 
287 
475 Mah. 
332 » 

Mas. 

isim 
Gün Ücret 

Kaldığı tarih Adedi tutarı isim 
Gür. Ücret 

Kaldığı tarih Adedi tutarı 

» 

, 
HugHD 
Sochsevharen 
Feldmann 
Rifat Karaseçen 
Feldmann 
Schmidt 
Rifat Karaseçen 
Orhan Acarlar 
Rana Erfkut 
Rana Erkut 

5.5.1966 
6/9.5.1966 

11.5.1966 
12/14.5.1966 
16/17.5.1966 
18/31.5.1966 
20/30.6.1966 

1/5.6.1966 
7/18.6.1966 
1/31.7.1966 
1/20.8.1966 
1/10.9.1966 

11/20.9.1966 

1 
4 
1 
3 
2 

14 
11 
5 

12 
31 
20 
10 
10 

62 No. lu Odanın hoş kaldığı devreler 
10.5.1966 
15,5.1966 
6.6.1966 

25 
100 
25 
75 
50 

350 
275 
125 
300 

1 550 
1 000 

250 
250 

i. 
i. 

19.6.1966 
21/31.8.1966 
21/30.9.1966 
1966 Yılı 

613 No. lu Oda 
Metin Demirel 2/6.7.1966 
Metin Demirel 7/8.7.1968 

Ralp Cordon 28/30.9.1968 
S. Deniz Yılmaz 20/29.10.1966 

5 
2 
3 

10 
61 No. lu odanın hoş kaldığı devreler 

1.6.1966 - 30.6.1966 
1.7.1986 

9.7.1966 - 31.7.1966 
1.8.1966 - 31.8.1966 
1.9.1966 - 28.9.1966 

29.9.1966 - 19.10.1966 
30.10.1966 

250 
100 

75 
250 

Not : 63 ve 65 No. lu odalar boş görülmektedir. 
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Kalanın Adı 

Conrad Kunigeniberg-
Nafiz Naim 

Boş kalan devreler 

19.5.1967 - 12.6.1967 
16.6.1967 - — 

Kalanın Adı 

Heinriclh Nevmann 
Ricihard Pascal 
Gültekin Oktay 

Boş kalan devreler 

26.5.1967 - 10.6.1967 
13.6.1967 - 1.7.1967 
1.9.1967 - 10.9.1967 

20.9.1967 

1967 yılı 
63 No. lu Oda 

Kalanın Adı Kaldığı tarih Fatura No. Ücret Tahsil Fişi No. 

Mauricie Bargetti 12.5. - 18.5.1967 — 150,— 18.5.1967 459 
Boş kalan devreler : 

18.5.1967 -

1967 yılı 
65 No. lu Oda 

Kalanın Adı Kaldığı tarih Fatura No. Ücret Tahsil Fişi No. 

Johannes Abervs 24.5. - 29.5.1967 — 125,— 29.5.1967 507 
Boş kalan, devreler : 

30.5.1967 -

— 174 — 

1967 yılı 
61 No. lu Oda 

Kaldığı tarih Fatura No. Ücret Tansu Fişi No. 

12.5. - 18.5.1967 — 159,50 18.5.1969 459 
13.6. - 15.6.1967 — 100,— 15.6.1969 663 

1967 yık 
62 No. lu Oda 

Kaldığı tarih Fatura No. Ücret Tahsil Fişi No. 

22. 5. - 25.5.1967 — 175,— 26.5.1967 493 
11. 6. - 12.6.1967 — 50,— 8.5.1967 411 
1.31.7.1967 — 8.5.1967 411 
1.31.8.1967 — 1.643— 9.1.1967 30 

10.9. - 19.9.1967 — 1.550,— 9.11967 30 
422,50 28.8,1967 1795 

15.9.1967 2121 
19.9.1967 2176 
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Kalanın Adı 

Kıoman 
Hülssiek 
Hüksiek 
Gelikol 
TJral Bilgin 
Gültekin Oktay 
Bekir izmirli 
Hüsamettin Darendeliler 
Bekir İzmirli 

Boş kalan devreder : 

1.6./ 7.61968 boş 
13.6./16.61968 boş 
16.9./19.9.1968 boş 

1968 
62 No. 

Kaldığı tarih 

8/20.51968 
21/27.51968 
28/31.51968 
7/13.61968 

16/30.61968 
17/31.81968 
1/14.91968 

20/30.9.1968 
15.91971 

i yılı 
lu Oda 

-

Fatura No. 

10 
7/1 
7/2 

112 
190 

288-395 
491-506 
411 

Ücret 

325,— 
175,— 
100,— 
350,— 
780,— 

3.224,— 
378,— 
300,— 
2 7 , -

Tahsil Fişi No. 

21. 5.1968 
21. 5.1968 
21. 51.1968 
13. 6.1968 813 
13. 5.1968 508 
15121968 2639 
1. 91968/14.91968 

27. 91968/ 1101968 

Not : 61, 63, 65 No. lu odalar boş görülmektedir. 

1969 yılı 
61 No. lu Oda 

Kalanın Adı 

Vasaaf Arım 
Klau's Schatfer 
Richard Netolizky 
Joris 
Sorguç Öner 
Nüzhet Sunay 
İlhan Binkaya 
Necdet Seden 

Kaldığı tarih 

24.51969 - 26.5.1989 
6./20.5.1970 

30.51970 
3/15.61970 
21./29.61970 
1.715.8.1969 

16.31.81969 
1.22.91969 

Fatura No. 

161175 
109141 
202 
362 
404 
163-477 
506 
581-746 

Ücret 

60,— 
440,— 
30,— 

360,— 
270,— 

2.797,50 

960,— 
630,— 

Tahsil 

28.51969 
6.51989 

31.51969 
17.61969 
22.61969 
2.71969 
1.81969 

15.81969 
2.91969 

22.91969 

Fişi No. 

402 
321 
423 
609 
676 
805 

1292 
1526 
1805 
2049 

Boş kalan devreler 

6.51969 
20.51969 - 23.51969 
26.51969 - 30.51969 
30.51989 - 3.61969 
15.61969 - 20.61969 
29.61969 - 1.71969 
22.91969 
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1969 yılı 

62 No. lu Oda 

Kalanın Âdı 

Gültekin Oktay 
Ahmet Alkkaıı 
Wolf Gatitihord 
Aris B%e 
Rudolf KüMer 
Josef Bauer 
Eüfcfi Muhammed 
N&hit Belgin 
Cestmir 

Boş kalan devreler : 

Kaldığı tarih 

1.7.31.7 -1.8.31.8.1969 
15.30.6.1969 
8.13.5.1959 

22. 5.1939 
28. 5. - 1.6.1969 

2./10.6.1969 
10.16.8.1969 
18/28.9.1969 
1/2.10.1969 

Fatura No. 

9-525 
111 
125 
153 
213 
296 
686 
791 
823 

Ücret 

4.200,— 

480,— 
240,— 

30,— 
200,— 
240,— 
180,— 
325,— 

60,— 

Tahsil 

9.1,1969 
31.8.1969 
8.5.1969 

20.5.1969 
23.5.1969 

2.61969 
10.6.1969 
16.9.1969 
26.9.1969 
6.10.1969 

Pişi No. 

28 
1777 
328 
366 
386 
411 
509 

1983 
2088 
2149 

13.5.1969 - 21.5,1969 
23.5.1969 - 27.5,1969 
1.9,1969 - 18.9.1969 

28.9.1969 - 30.9.1969 

Kalanın Adı 

Herber Sachel 
Rafı Tavitoğlu 
Faruk özmelek 
Bayramoğlu 
Münir Daüdal 

Ahmet Uskan 
Coşkun özer 

Halis özdemir 
Kemal Acar 
Ali Yıallah 
Hurnung" 
İsmet Sezgin 

Boş kalan devreler 

21.5. - 22.5.1969 
27.5. - 8.6Jİ969 

16.6. - 30.6.1969 
2.8. - 14.8.1969 

18.9.1969 -
21.9.1969 - 22.9.1969 

26.9.1969 

1969 

63 No. 

Kaldığı tarih 

12.20.5.1969. 
25.5.1969 
26.5.1969 

9.15.6.1969 
23.25.5.1969 

1.6.1969 
1.15.7.1969 

15.31.8.1969 
1.5.9.1969 

6.16.9.1969 
16.18.9.1969 
19.21.9.1969 
23.26.9.1969 

17.7.-2.8.1969 

yılı 

lu Oda 

Fatura No. 

145 
167 
176 
346 

428-419 

450 
513-611 

613 
701 
736 
793 
499 

Ücret 

270,— 
30,— 
30,— 

180,— 
90,— 

900,— 
1.110,— 

300,— 
60,— 
60,— 
90,— 

255,— 

Tahsil 

21.5.1969 
28.5.1969 
28.5.1969 
15.6.1969 
26.6.1969 

2.7.1969 
20.8.1969 
6.9.1969 
6.9.1969 

17.9.1969 
21,9.1969 
26.9.1969 
Maıh: 1357 

Fişi No. 

374 
402 
402 
584 
721 

805 
1877 

1877 
2002 
2038 
2089 

Temsil masrafları 
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Kalanın Adı 

2.5.1970 -
5.5.1970 -

16.5.1970 -
4.6.1070 -

29.6.1970 -
17.7.1970 -
1.9.1970 -
9.9.1070 

3.5.1970 
11.5.1970 
2.6.1970 
8.6.1070 

14.7.1070 
31.7.1070 
6.0.1070 

1069 yılı 
65 No. lu Oda 

Kaldığı tarih Fatura No. Ücret Taihsil Fişi No. 

Baibatte ZiegOier 
Ercüment Çolakoğlü 
Fualt Bipol 
Ahmet Akfk&n 
tamet Sezgin 

Boş kalan devreler : 

20.5.1960 - 25,5.1960 
1.7.1969 - 10.7.1960 

16.0.1060 - 30.91960 
2.8.1060 - 17.8.1960 

16.0.1060 

Kalanın Adı 

Erdloğan Çavdarlı 
Yılmaz Hamurcu 
Georg Martin 
Steen Jannus 
Celalettin Dimçkol 
îrem Erdloğan 
Ali Alkibulut 
Mehmet Naci 
Nezihi Bölükbaşı 
Ahmet Atamam 

Boş kalan devreler : 

12.5 - 20.5.1069 
26.5.1960 
17.31.8.1969 
1.16.9.1960 

10.7. - 2.81969 

1970 

61 No. 

Kaldığı tarih 

1.5.1070 
4.5.1070 

12/16.5.1970 
3.6.1070 

0/20.6.1070 
15/17.7.1970 

1.15.8.1970 
7/8.0.1070 

10/17.0.1070 
16/31.8.1970 

144 
182 
514 
524 
408 

yılı 

lu Oda 

Fatura No. 

02 
00 

120 
308 
358 
526 
587 
742 
758 
856 

270,— 
4 0 , -

037,50 
450,— 
360,— 

Ücreti 

30,— 
30,— 

136,— 
30,— 

680,— 
120,— 
037,50 
6 , -

210,— 
000,— 

21.5.1060 
28.5.1060 
22.8.1069 
31.8.1060 
Mahlsup : 1357 

374 
406 

1620 
1777 

Temsil m&srafları 

Tahsil 

4.5.1070 
» 

15.5.1070 
4.6.1970 
0.6.1070 

18.71070 
14.8.1070 

15.0.1^70 
18.0.1070 
31.7.1070 
Mahsup : 

Fişi No. 

137 
» 
168 
244 
275 
672 

1014 
1345 
1366 

674 
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TCalfj.TiTn A d i 

Gültekin Oktay 
Orhan Şimşek 
Burhan Sezer 
Heinrioh Rutischauer 
Enemoıhd Beckers 
Gâiltökin Oktay 
Hasan Tezcan 
Turhan Yirımbesoğlu 
Strasser 
WiEiam Wdnch 

1970 

62 No. 

Kaldığı tarih 

yılı 
lu Oda 

Fatura No. 

1.7,31.7. - 1.8.31.8.1970 
6./30.6.1970 

10.5.1970 
12/14.5.1970 
15/18.5.1970 

1./8.9.1970 
9./12.9.1970 
19/21.9.1970 
23/28.9.1970 
4./5.10.1970 

2 
86 

112 
121 
144 
648 
747 
782 
815 
834 

ücreti 

3.720,— 
912,50 
3 0 , -
6 0 , -
90,— 

240,— 
120,— 
192,— 
204,— 

8 4 , -

Tahsil 

14.2.1970 
14.4.1970 
11.5,1970 
14.5.1970 
18.5.1970 
14.9.1970 
15.0.1970 
22.9.1970 
29.9.1970 
6.10.1970 

Fişi No. 

39 
109 
155 
163 
175 

1333 
1345 
1393 
1432 
1473 

Bos kalan devreler 

1. 5.1970 -
11. 5.1970 -
14. 5.1970 -
18. 5.1970 -
8. 9.1970 -
12. 9.1970 -
21. 9.1970 -
28. 9.1970 -

1.10.1970 -
5.10.1970 -

9. 5.1970 
12, 5.1970 
Boş 

6.6.1970 
Boş 
19. 9.1970 
22. 9.1970 
30. 9.1970 
4.10.1970 

Kalanın Adı 

Şahin Ulusoy 
Jürgen Huber 

» » 
Wolfcamg Oherbeuk 
Burhan özdemir 
iMehmet Bilgünar 
Heinrioh Sarin 
Onniık Çelikel 
Wolf gang Straus 
Cühangir Karahan 

1970 yılı 

63 No. 

Kaldığı tarih 

1./2.5.1970 
4./10.5.1970 

11.5.1970 
13./20.5.1970 
12./14.6.1970 
22/27.6.1970 
23/31.7.1970 
1./8.9.1970 

10.9.1970 
1.31.8.1970 

lu Oda 

Fatura No. 

95 
115 
116 
158 
426 
466 
549 
650 
744 
831 

ücreti 

60,— 
230,— 

3 4 , -
238,— 

68,— 
180,— 
658, 
240,— 

3 4 , -
1.860,— 

Tahsil 

4. 5.1970 
12. 5.1970 

» 
20. 5.1970 
17. 6.1970 
22. 6.1970 

1. 8JL970 
14. 9.1970 
15. 9.1970 
5.10.1970 

Fişi No. 

137 
159 
» 
181 
334 
3713 
843 

1333 
1345 
1469 

178 
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Boş kalan devreler 

3.5.1970 
11.5.1970 - 13.5.1970 
20.5.1970 - 31.5.1970 
1.6.1970 - 12.6.1970 

14.6.1970 - 22.6.1970 
27.6.1970 - 30.6.1970 

1.7.1970 - 22.7.1970 
8.9.1970 - 9.9.1970 

11.9.1970 - — 

Kalanın Adı 

Behiç önel 
Şahin XJluBtoQr 
Lernarn Öaron 
Pranz Manfred, 
Burhan; Özdemir 
Sadi Pdk 

Boş kalan devreler : 

3.5.1970 - 13.5.1970 
21.5.1970 - 11.6.1970 
15.9.1970 - — 

Kalanın Adı 

Bogal 
Cihangir Karahan 
Cihangir Karahan 
Cihangir Karahan 

Boş kalan devreler : 

1970 yıüı 
65 No. lu Oda 

Kaldığı tarih Fatura No. 

1.7.31.7. - 1.8.31.8.1970 28 
1.2.5.1970 95 

14/17.6.1970 134 
17/21.5.1970 164 

12.6.1970 426 
1./15.91970 589 

1971 yılı 

61 No. lu Oda 
Kaldığı tarih Fatura No. 

22.1.1971 121 
14/30.6.1971 1867 
17/31.8.1971 93 
1/16.9.1971 1863 

Ücreti 

3.720,— 
60,— 

102,— 
136,— 
30,— 

480,— 

Ücreti 

3 4 , -
510,— 

3.720,— 
480,— 

Tahsil 

24.2.1970 
4.5.1970 

18.5.1970 
21.51970 
17.6.1970 
18.9.1970 

Tahsil 

24.51971 
26.91971 
11.51971 
19.91971 

Fişi No. 

45 
137 
175 
185 
334 

1366 

Fişi No. 

190 
1519 

157 
1472 

23.5.1971 - 13.61971 
17.9.1971 Son ınuamiele. 
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Kalanın Adı 

Anna Kaaanova 
Hans Jurgen 
Turgut Seremet 
Turgut Seremet 

GÜlekin. Oktay 
Gifttekin Oktay 
William Olaude 

1971 yık 

62 No. lu Oda 

Ücreti Tahsil Fişi No. Ücreti 'Tahsil Fisi No. 

31.5/1.6.1971 
4.6.1971 

10/17.6.1971 
20/29.6.1971 
1/31.7.1971 
1/31.8.1971 
1/8.9.1971 

16/20.9.1971 

156 
187 

1586-1587 
1601 

5 
1807 
1900 

60,— 
3 0 , -

300,— 
300,— 

3.875,— 
240,— 
170,— 

2.6.1971 
6.6.1971 

26.6.1971 
30.6.1971 

15.1.1971 
9.91971 

21.9.1971 

230 
258 
448 
495 

12 
1371 
1492 

Boş kalan devreler 

2.6.1971 - 3.6.1971 
5.6.1971 - 9.6.1971 

18.6.1971 - 19.6.1971 
9,9.1971 - 15.9.1971 

21.9.1971 Son muamele. 

Kalanın Adı 

Böglan Doclas 
Hans Glaibitz 
Hans Jürgen 
Turhan Enginol 
Mümtaz Çoruh 
Turgut Seremet 
Turgut Seremet 
Margaretta 

Boş kalan devreler : 

23.5.1971 - 30.5.1971 
5.6.1971 - 6.6.1971 
6.9.1971 - 24.9.1971 

26.9.1971 Son muamele. 

1971 yılı 
63 No. lu Oda 

Kaldığı tarih Fatura No. üorati Tahsil Fişi No. 

2.5.1971 
31.5/3.6.1971 

4.6.1971 
7/30.6.1971 
1/31.7.1971 
1/31.8.1971 
1/5.9.1971 
25.9.1971 

121 
170 
187 
24 

1602 
1714 
1798 
1942 

30,— 
136,— 
30,— 
720,— 

1.860,— 
1.860,— 
150,— 
34,-

24.5.1971 
4.6.1971 
6.6.1971 
1.6.1971 

30.6.1971 
30.8.1971 
9.9.1971 
28.9.1971 

190 
244 
258 
221 
495 
1251 
1371 
1536 
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Kalanın Adı 

B. önal 
Behiç önel 
Behiç önel 
Behiç önel 
Rohner Krestopin 
Aynur Vidinlimen 
Margaretta 
Keil Gerhard 

» » 
Günter 

Boş kalan deıvreleır : 

1971 yılı 
65 No. 

Kaldığı tarih 

12/30.6.1971 
1/31.7.1971 
1/31.8.1971 
1/5.9.1971 

• 7/8.9.1971 
16/19.9.1971 

25.9.1971 
26/30.9.1971 

1/4.10.1971 
14.10.1971 

lu Oda 
Fatura No. 

1743 
71 
71 

1742 
1809 
1890 
1942 
1956 
1956 
1946 

Ücreti 

570,— 
1.860,— 
1.860,— 

150,— 
68,— 

120,— 
30,— 

150,— 
120,— 
30,— 

Tahsil 

7.9.1971 
1.4.1971 
1.4.1971 
7.9.1971 
9.9.1971 

20.9.1971 
28.9.1971 
7.10.1971 
710.1971 

19.10.1971 

Fişi No. 

1349 
100 
100 

1349 
1371 
1482 
1536 
1578 
1578 
1608 

6. 9.1971 
9. 9.1971 - 15. 9.1971 

20. 9.1971 - 24. 9.1971 
5.10.1971 - 13.10,1971 

Cevap :2 
iller Bankası Genel Müdürlüğü ile ilgili soru cevabı. 

1971 yılında kampta 
1, 2 ve 3 No. lu lojmanlarda kalanlar 

Loj
man 
No. 

1 

Kimlerin kaldığı 

Temel Arslan 

1 Kişinin Tutarı 
ücreti TL. 

10 1 137,— 
+ 419,— 

1 556,— 

Fatura No. 

26.6.1971 
1005 

27.6.1971 
973 
9.7.1971 
997 
9.7.1971 
600 
11.7.1971 
901 
11.7.1971 
912 No. lu 
makbuz 
15.7.1971 
670 
28.7.1971 
1147 
28.7.1971 
1179 

izahat 
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Kimlerin kaldığı 

Selânaddin Babüroğlu 

Maznat Haznedar 

1 Kişinin 
ücreti 

Tutan 
TL. 

1 456,— 

Fatura No. izahat 

Remzi Şenel 

Necdet Yılmaz 

Naci thıver 

10 1 456,— 6.8.1971 
40 105766 No 
10 580,— 8.8.1971 

0107 
2.8,1971 
0015 
2.8.1971 
699 
14.8.1971 
1232 
24.8.1971 
490 
24.8.1971 
1192 No. lu makbuz 

10 829— 22.7.1971 
678 
8.8.1971 
133 No. lu makbuz 

10 937,50 8.8,1971 
138 
15.8.1971 
1233 
15.8.1971 
275 No. lu makbuz 

10 722,50 4.8.1971 
32 
21.8.1971 
441 
22.8.1971 
458 
24.8.1971 
1189 
26.8.1971 
521 
26.8.1971 
514 
26.8.1971 
515 
28.8.1971 
545 
28.8.1971 
553 
28.8.1971 
1104 
29.8.1971 

6 kişi üye, 2 kişi misafir 
lu dekont değişik sürelerde. 

2 kişi 15 gün devamlı 2 
kişi 13 g>ün fasılalarla 
kalmıştır. 
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Loj
man 
No. Kimlerin kaldığı 

1 Kişinin 
ücreti 

Tutarı 
TL. Fatura No. 

571 
5.9.1971 
668 
7.9.1971 
714 
7.9,1971 
713 No. lu makbuzlar 

İzahat 

Loj
man 
No. Kimlerin kaldığı 

1970 yılında kampta 

1 - 2 ve 3 No. lu lojmanlarda kalanlaı 

1 Kişinin Tutarı 
ücreti TL. 

Temel Arslan 

Mazıhar Hazinedar 

3 Remzi Şenel 

10 

10 

836,-

10 1 122,— 

780,— 

Fatura No. 

28.6.1970 
28 
2.7,1970 
45 
5.7.1970 
72 
8.7.1970 
111 
9.7.1970 
118 
13.7.1970 
161 
20.8.1970 
521 No. lu makbuz 

21.7.1970 
46933 No. lu dekont 
10.8.1970 
1456 
23.8.1970 
499 No. lu makbuz 
17.8.1970 
439 No. lu makbuz 

İzahat 

4 ncü devrede de kalın
mıştır. 

4 ncü devrede de kalın
mıştır. 

Not : 1 No.lu lojman Gn. Müdür muavinlerine 
2 No. lu lojman Gn. Md. 
3 No. lu lojman ise Müdürler Kurulu ilyelerine tahsis edilmiş olup, i.ştirak olmadığı sü
relerde boş bırakılmıştır. 

— 183 



Loj-
man 
No. Kimlerin kaldığı 

2 Esat Kıratlıoğlu 

3 Necmettin Akan 
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1969 yılında kampta 

1 - 2 ve 3 No. lu lojmanlarda kalanlar 

1 Kişinin Tutan 
ücreti TL. Fatura No. izahat 

1 Ma^har Haznedar 

2 Esat Kıratlıoğlu 

3 Necmettin Akan 

3 Naci ttorver 

1 1. ŞevM Atasağun 

1 Maahar Haznedar 

10 1 090— 17.7.1969 
107264 No. lu dekont 
17.8.1969 
997 No. lu makbuz 

10 1 600,— 2.7.1969 
816 No. lu makbuz 
23.10.1969 
1600 No. lu dekont 

10 1 120,— , 7.8.1969 
956 No. lu makbuz 
3.9.1969 
2171 No. lu makbuz 

10 363,— 28.7.1969 
939 No. lu m a k t a 

1968 yılında kampta 
1 - 2 ve 3 No. lu lojmanlarda kalanlar 

3 ve 4 ncü devrelerde 
misafir de dahil muntelöf 
zamanlarda kalınmıştır. 

Misafir dahil 
kalınmıştır. 

10 gün 

Ek liste 1 de açıManmış-
tır. 

10 

10 

1 227,— 

672,— 

15.7.1988 
94344 No. 
4.8.1968 
650 
12.8.1968 
594 
15.8.1968 

lu dekönît 

663 No. lu makbuz 

30.6.1968 
1271 
30.6.1968 
1281 
14.8.1968 
656 
13.9,1968 
773 No. lu makbuzlar 

3 ncü devrede tam 4 ncü 
devrede 7 gün kalmıştır. 

Ek liste 2 de açıklanmış
tır. 
1, 2 ve 3 ncü devrelerde 
3 No. lu lojmanda deği
şik sürelerde kalınmıştır. 

Not : 1 No. lu lojman Gn. M d. muavinlerine 
2 No. lu lojman Gn. 31 d. 
3 No. lu lojynan ise Müdürler Kurulu üyelerine tahsis edilmiş olup, iştirak olmadığı süreler
de bos bırakılmıştır. 
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1967 yılında kampta 

1 - 2 ve 3 No. lu 1 o imanlarda kalanlar 

Loj
man 
No. 

1 

1 

2 

3 

Kümlerin kaldığı 

Recai Akçay 

Mazhat Haznedar 

Esat Kırattooğlu 

Necmettin Akan 

1 Kişinin 
ücreti 

9 

9 
25 

9 

9 

Tutarı 
TL. 

270,— 

1 295,— 

1 311,— 

1 241,— 

Fatura No. 

1.7.1967 
72907 No. lu dekont 
1.8.1967 
78332 
18.7.1967 
78334 No. lu dekont 
26.8.1987 
282 No. lu makbuz 
3.8.1967 
289 No. lu makbuz 

15.7.1967 
77580 No. lu dekont 
15.7.1967 
77581 No, lu dekont 
3.8.1967 
87373 No. lu makbuz 
2.9.1967 
295 No. lu makbuz 
3.9.1967 
397 No. lu makbuzlar 

izahat 

4 ve 5 nci devrelerde de
ğişik süreler içinde ka
lınmış olup, 1 misafir de 
dahildir. 

2 No. lu lojman 3 - 4 ve 
5 nci devrelerde Genel 
Müdürce zaman zaman 
işgal olunmuştur. 
3 No. lu lojman 3 - 4 ve 
5 nci devrelerde zaman 
zaman işgal olunmuştur. 

1 Hakkı Baykal 

1 Mazhat Haznedar 

1 Semiha Paker 

2 Vedat önsal 

1966 yılınca kampta 

1 - 2 ve 3 No. lu lojmanlarda kalanlar 

25 1 125,— 25.7.1966 
1844 No. lu makbuz 

9 - 25 915,— 9.7,1966 
62632 No. lu dekont 

9 405,— 15.8.1966 
77071 No. lu dekont 

9 648,— 30.8.1966 Lojman 3 devre için Ge-
13928 No. lu makbuz nel Müdür emrinde olup, 

36 gün kalınmıştır. 

4 üye 1 misafir 

No.t : 1 No. lu lojman Gn. Md. muavinlerine 
2 No. lu lojman Gn. M d. 
3 No. lu lojman ise Müdürler Kurulu üyelerine tahsis edilmiş olup, iştirak olmadığı sü
relerde boş bıraktlmıştır. 
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Loj
man 
No. Kimlerin kaldığı 

1 Kişinin 
ücreti 

Tutan 
TL. Fatura No. izahat 

Dr. Ssmiha Öktener 25 1 725,— 

Necmettin Akan 9 1 046,-

21.6.1966 
55204 No. lu 
2.6.1966 
55076 
28.6.1966 
1671 No. lu dekontlar 
4.9.1968 
1395 
25.7.1966 
1843 
7.8.1966 
1064 
16.8.1966 
1866 
6.8.1966 
1953 No. lu makbuzlar 

3 - 4 ve 5 nci devrelerde 
3 No. lu lojmanda deği
şik sürelerde kalınmış
tır. 

Not : 1 No. lu lojman Gn. Md, muavinlerine 
2 No. lu lojman Gn. Md. 
3 No. lu lojman ise Müdürler Kurulu üyelenne tahsis edilmiş olup, iştirak olmadığı sü-
relerde boş bırakılmıştır. 
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Cevap 3 : Gediz depremi için alınan «Ytong» 
ile ilgili yazılı soru cevabı : 

Gediz depremi sonucunda inşaatlarda kulla
nılmak üzere satmalınan Ytong için nakliye be
deli dahil 1 419 144,06 TL. ödenmiştir. Konu ile 
ilgili inceleme Müşavir Müfettiş Saip Sayılgan 
tarafından yürütülmüş olup, rapor sonucuna gö
re sorumlu görülenler hakkında soruşturma 
yapmak üzere memurların yargılanmasına iliş
kin yasanın 10 ncu maddesi uyarınca bir heyet 
teşkili yoluna gidilmiştir. 

a) Satınalma Komisyonu, Deprem İcra He
yeti Başkan Yardımcıları Orhan Ersan, Turan 
Ünal, Şerafettin Genç ile Malî Müşavir Edip 
Pamukçu, Planlama Müdürü Cemal Yarar, Mu
hasebe Müdürü Şenel ölçmener ve Levazım Mü
dürü Yaşar Güngör'den oluşmuştur. Kararlarda 
muhalefet şerhi yoktur; ancak üyelerden biri
nin toplantıda bulunmadığı şeklinde bir açıkla
ma vardır. Cemal Yarar adlı bu üye müfettişli
ğe yaptığı açıklamada bahse konu kararların 
kendisine bir kaç defa imzaya getirildiğini mal
zemenin lüzumsuzluğuna binaen imzalamayaca
ğını beyan ettiğini ve bundan sonra bir daha 
kendisine imzaya getirilmediğini belirtmiştir. 

b) Lüzum müzekkeresi 21 . 7 . 1970 tarihin
de imzalanmış Ytong Firması ile protokol tan
zim etmek üzere Satmalına Komisyonunca 
31 . 7 . 1970 tarihinde karar alınmış, 1.8.1970 
tarihli Satınalma Komisyonu karariyle de 
Ytong'un satmalmmasına karar verilmiştir. Ya
pılan tespite ve Ytong Firmasınca da belirtildi
ğine göre ilk parti malzeme 1 . 8 . 1970 tarihin
de sevk edilmiştir. 

c) Satınalman Ytong inşaat malzemesinin 
14 348 im2 Si Karamanca Köyü inşaatlarında ve 
Mart 1971 'de kullanılmıştır. 11 464 m2 si ise in
şası devam etmekte olan Sanayi Sitesinde kulla
nılmaktadır. 

d) Suçlu oldukları müfettiş raporuyle sap
tanan ilgililerin adlarının açıklanmasına konu
nun ilk tahkikat safhasında olması nedeniyle ve 
yasalar açısından mesağ bulunmamaktadır. 

Soruşturma sonucuna göre işlem yapılacak
tır. 

e) Bu konuda inceleme yapılmasına ilişkin 
olur 12 . 5 . 1971 tarihinde alınmıştır. Olur o 

tarihteki müsteşar tarafından imzalanmıştır. 
Konu Teftiş Kuruluna zamanın Bakanı Saym 
Selâhaddin Eabüroğlu tarafından 7 . 5 . 1971 
tarihinde intikal ettirilmiştir. Görevli müfettiş 
bu konuda rapor tanzim etmiştir. 

:J. — Cumhuriyet Senatosu (Uızi<ın1<\> Cifesi 
Salih Tanyeri nin, (hıziunteıyde bulunan Suriye 
uyrukluların emlâkine dair soru öııeryesi, re Ma
liye Bakanı Ziya Müezziuoğlu'nun yazılı errahı 
(7/'H(i) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygıyle arz ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Soru : 

17 . 10 . 1966 tarihli Bakanlar Kurulu ka
rariyle ve mislî İle mukabele olarak elkonulan 
Gaziantep'deki Suriye uyrukluların emlâkinin 
Maliye Bakanlığı tarafından idaresinde bazı 
usulsüzlük ve haksızlıkların olduğu söylenmek
te ve iddia edilmektedir. Bütçe Karma Komis
yonunda da İleri sürülmüş olan bu hususlar 
üzerine Bakanlık durmuş mudur? 

Komisyondaki konuşmama karşılık olarak 
bana verilen 3232 - 45/0 sayılı bilgide Suriye' 
de arazisi bulunan vatandaşlarımıza Suriyelile
rin bizim taraftaki arazilerinden 250 - 500 dö
nüm arazi kiraya verildiği, bulundukları yer
lerde ihtiyaçları karşılanamayan vatandaşları
mızın ihtiyaçlarının diğer İllerden karşılanma
sı yoluna gidildiği bildirilmiştir. Buna göre : 

1. Suriye'de arazisi bulunup Gaziantep hu
dutları içinde oturan vatandaşlarımızdan kira 
ile arazi verilmemiş kimse var mıdır? Varsa 
kaç kişidir?. 

2. Suriye'de arazisi olmayan kimselere Su
riyelilerin emlâkinden kiraya verilmiş arazi var 
mıdır? Varsa niçin verilmiştir? 

3. Henüz kira ile arazi verilmemiş vatan
daşımız varsa bunlara nereden arazi verilmesi 
düşünülmektedir? 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Mile : 3232 - 45/0 -111/72 

Şb. 2/2 Md. 
Konu Gaziantep Senatörü Sayın Sa
lih Tanyeri'nin önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 6 . 5 . 1972 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 443-7/36-14561 sayılı yazıları. 
Gaziantep Senatörü Sayın iSalih Tanyeri'nin 

Başkanlıkların vermiş olduğu soru önergesine 
konu hususlar üzerinde Gaziantep Valiliğince 
yapılan tetkikattan, 

a) Suriye'de arazisi bulunan, Gaziantep ili 
hudutları içinde oturan vatandaşlarımızdan 
müracaat edipte kira ile arazi verilmeyen 40 ki
şinin bulunduğu, 

Bunlardan 33'ünün henüz tapu ve vergi ka
yıtları ile pasavant, pasaport ve sair belgeleri 
ibraz edemedikleri, belg'eleri tamamlayarak 
dosyaları tekemmül eden 7 kişiyede 'Suriyelilere 
ait boş ve ihtilafsız arazi bulunmamasından ki
raya verilemediği, 

b) 19 . 4 . 1967 gün ve 15 sıra sayılı teb
liğle, Hazinece elkonulan topraklardan; 

1. Hatay Devlet Üretme Çiftliğine yakın 
bulunanların bu çiftliğe, toplu bir halde olan 
diğer toprakların Devlet Üretme Çiftliklerine 
veya Tarım Bakanlığına bağlı müesseselerden 
istekli olanlara, 

2. Devlet Üretme Çiftlikleriyle Tarım Ba
kanlığına bağlı müesseselerce kiralanmak isten
meyen toprakların, Suriye'de çiftçilikle uğra
şan ve fakat Suriye Hükümetince mallarına el-
konulması sebebiyle başka gelir kaynağı kal
mayan veya, taşınmaz mallarının geliriyle geçi
nen vatandaşlarımıza, 

3. Bunlar dışında kalanların, arazinin bu
lunduğu köylerdeki toprağa muhtaç veya Köy 
İşleri Bakanlığı (Toprak ve iskân İşleri Gn. 
Md.) nin lüzum göstereceği çiftçilere. 

Kiraya verilmesi belirtilmiş olması hasebiy
le, toprağa muhtaç durumda bulunan 80 kişiye 
bu tebliğ esasları dairesinde arazi kiraya veril
diği, 

Ancak bu topraklardan sözleşme süreleri 
bitenlerin peyderpey geri alınarak Suriye'de 
arazisi kalan ve lüzumlu belgeleri tamamlaya
rak dosyaları tekemmül eden vatandaşlarımıza 
kiraya verilmekte bulunduğu anlaşılmış olup, 
henüz kendilerine arazi kiraya verilmemiş za
rar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçları, istedik
leri takdirde diğer bölgelerde (bilhassa Hatay 
bölgesinde) bulunan Suriyelilere ait araziden 
karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 
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Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı 
vergilerden, bütün harç ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifine verilen oyların 

sonucu. 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OT£an 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakul er 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzını Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

A ÖR I 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanli 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

tiye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler : 

. 183 

. 128 
I2fi 

: 0 
. 2 
: 53 

2 

[Kabul edenler] 
İskender Cenap Ege I ERZİNCAN 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
^ejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BlTLtS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmr.ztürk 

BURDUR 
ö. Fa rıık Kmayt ürh 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit OH aç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Terreen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özç.etin 
Safa Yalçuk 

DENlZLt 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergen el i 

ELÂZTÖ 
Celâl Ertuğ / 

Fehmi Bay soy 
ERZURUM 

Osman Alili oeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Neoip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gün doğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçino 
Cemal Yddırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklnr 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin K alpakl ı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Ö zan en 

KOCAELİ 
Lfıtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Et em Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ham d i Özer 

MANİSA 
Doğan. Barutçuoğlu 
O rai Ka ra osm anoğlu 
A. Orhan Süersau 

MARDİN 
Abdur ralı m an Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Kara öz 
Hal d un Men toseoulu 
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NİĞDE 
Hüseyin. Avın Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Saliboğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Ljıklar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçknn at 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mel mı et Ünnldı 
i Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 

AYDİN 
Halil O o rai 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalett.in İnkava 

Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Al) durr ah m a n Kavak 

SİNOP 
Nazım lnebeyli 

Si YA S 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

KASTAMONI 
Mehmet Çamlıca 

[Çekinserler] 
I SİVAS 

Âdil Al tay 

[Oya katıhmyanlar] 
BURSA 

Saffet Ural 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
i lisan Topal oğlu 

İÇEL 
Liıtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyiirek 
Tekin Arı burun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalav 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Ruhi Tıınakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (To 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİÖDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Alnınıeuoğlu 
(Bak. V.) 

TRABZON 
ö. Tjfıt.fi Hoeaoğlu 

[Açık üyeliklerJ 

Eskişehir 
Sivas 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
farık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
l<Vthi Çelikbas 
Yahap Güvenç 

VAN 
Feri d Melen (Başlın kan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmae (l.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Mehmet İzm en (B.) 
Fahri Korutürk 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen (t.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tüne 
Bahri ve Üeok 

Yekûn 

-*-•* 
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Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda döner sermaye kurulmasına 
dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara veli oğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdü.ek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

. Muzaffer Yurdakul er 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAR AH I SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
kalıimıvnnlar 

: 1.S3 
: 125 
: İL»4 

0 
: 1 
: 50 ıy;\ 

Acık üyelikler 

İskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Nejat Saıiıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al t an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özletin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertıiff 

[Kabul edenler] 
ERZİNCAN 

Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutla? 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 
Haılûık Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
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KARS 
Ziva Avnm 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nıısret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Saıııi Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğarı Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurralım an Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
11 yas Kara öz 
1 laldım Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüsevin Avni Göktürk 
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ORDU 
Selâhattın Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıı 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuııer 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tuımkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekiu 
(B.) 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdıırrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

[Çekh 

TOKAT 
Mi Altuntas 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

iner] ; 

SİVAS 
Âdil Altay 

[Oya Kaiıl 

BURSA 
Saffet IIrai 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreiioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağh 

GİRESUN 
Sabahattin Orhun 
İhsan Topa i uğlr: 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 

Tekin Arıburıın 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip MirkelâuıoğU 
(I. Â.) 

[Acili ü 

Eskişehir 
Sivas 

nail anlar] 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Ruhi Tuna kan 

M AR AŞ 
Adnan Karaki'ndik k 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

TEKÎRDAö 
Hayri Mumeuoğlu 
(Bşk. V.) 

y elikler] 

1 
1 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babiiroğlu 
Vehap Güvenç 
Tav tür 'Sökmen 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artu'kmaç (İ.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Fetlıi Çelikbaş 
Hayri Dener 
ö/er Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erini 
Mehmet İzmen (B.) 
Fahri Korutürk 
Sabahattin Özbek <B.) 
NaimTalû (B.) 
Halil Tun<:. 
Bahri ve Ücok 

Yekûn 
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Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlatmasına ek Üçüncü Protokolün onaylanma
sına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sayılı Kanma ek kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Ö-zdile'k 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zere\n 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

iskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğhı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nah.it Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Ozçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Taran 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Et e m Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ham di özer 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlıı 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
AMurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agıın 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
A b dıı r r a h m a n Kavak 

SİNOP 
Nazım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altımtaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TÜNCE IA 
Arşlan Bora 

URFA 
I. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Vahap Güvenç 

[Çekin ser] 

SİVAS 
Adil Altay 

[Oya hatılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Öz güneş 
Haydar Tunçkaııat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

KARS 
Sırrı At al ay 

[Açık üy 

Eskişehir 
Sivas 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELt 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Fakth özlen 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Ka.raküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoca oğlu 

elikler] 

1 
A 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmae (İ.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Hayri Dener 
Özer Devbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Evim 
Mehmet İzm-en (B.) 
Fahri KJorutürk 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Uçuk 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ BİRLEŞİM 

11 . 7 . 1972 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL | 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân komisyonlarında açık bulunan birer ba-
ğımısz üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgenin, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayii ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 .2 .1971 tarih ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'mn, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair İç
işlerine ve Gümrük ve Tekel bakanlarından söz
lü sorusu (6/580) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Çocuk 
Bakımevinin kapatılmasına dair, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu, (6/5) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in yurt dışında mahkûm olan Türkle

re dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 
9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/9) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belerin, Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Selâhaddin Babüroğlu'nun, inşaat mevsiminin 
uzatılmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/12) 

TTI 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Dernekler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri komis
yonlarından 6'şar üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/606; 
C. Senatosu : 1/89) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 7 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalav'm, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan 
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kat
kı ve etkilerine dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
At al ay'm, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Or
han Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 1574'e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) Millî Sa
vunma Bakanlığı i le ilgili) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 

içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/3) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda 
bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kalbul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim komisyon
larından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/365; C. Se
natosu 1/88) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi: 
7 . 7 . 1972) 

X 2. — 29 . 7 .1970 gün ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadî İşler 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/546; C. Senatosu 1/97) (S. Sa
yısı : 120) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1972) 

....y.. • > » « • < ..<.... 



Toplantı : 11 i 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline 
ve vazifelerine dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Ka
nunda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim komisyon
larından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 

raporu (M. Meclisi : 1/365; C. Senatosu : 1/88) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 417'ye 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1972 

Kanu n la r Mü dil rlüğü 
Sayı : 2171 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1972 tarihli 108 nci Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazife
lerine dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılması hakkında ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 22 . 7 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 6 . 1972 tarihli 108 nci Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 417) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 29 . 6 . 1972 
Esas No. : 1/88 

Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1972 tarihli 108 nci Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazife
lerine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılması hakkında ka
nun tasarısı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı temsil
cileriyle Turizm ve Tanıtma Bakanı ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürünün de hazır bulun-
smasıyle, Komisyonumuzun 29 . 6 . 1972 tarihli Birleşiminde tetkik ve 'müzakere edildi. 

4 
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Tasarı gerekçesinde izah edilen hususlarla beraber, temsilcilerin tamamlayıcı beyanlarından 
sonra, Komisyonumuz Millet Meclisi G-enel Kurulunun kabul ettiği metnin tümü üzerinde yaptığı 
müzakere neticesinde : 

Gayri menkul, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tarafsızlığı, mütehassıs elemanlardan 
müteşekkil olması ve bünyesinde memur niteliğindeki 'elemanların çoğunlukta olmaması görüşü 
benimsendi. Bu görüşe göre, kurul üyelerinin müddetle kayıtlanması ve secimle değiştirilmesine 
lüzum olmadığı kanaatine varıldı. Esasen, memleketimizde tarihî ve ecdat yadigârı olan eski eser
lerimizin korunmasını ve restorasyonunu temin edecek olan kişilerin tecrübeli, bilgili, ilim erbabı 
ve tarafsız kişiler olması tabiîdir. Böylesine seçkin elemanların ve bu hizmetin fahrî olarak ücret
siz yapılması sebebiyle hayatlarını bu işe vakfeden; aşkla, şevkle bu uğurda çalışan kimselerin se
çim sistemleriyle değiştirilmesi de Komisyonumuzca ayrıca mahzurlu görülmüştür. Kurulun çalış
ma imkânlarını kolaylaştırmak ve gelişen Türkiye'mizde, memleketimizin geçmişiyle ve eski eser
lerini koruyan ve tanıtan müesseselerden birer mümessil alınmak suretiyle takviyesi uygun gö
rülmüştür. 

Kültür Müsteşarlığı Başbakanlığa bağlandığından, «Millî Eğitim Bakanlığı» yerine, «Kıl'tür 
Müsteşarlığı» şeklinde değiştirerek maddeyi düzenlemiştir. 

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı Komisyonumuz, Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen metnin başlığı ile birinci maddesini değiştirerek kabul etmiştir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunca yeniden ilâve edilmiş ikinci maddenin metinden çıkarılmasını, 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen üçüncü maddeyi, ikinci madde olarak, dördüncü 

maddeyi de, üçüncü madde olarak ittifakla kabul etmiştir. 
Böylece, kanun metni (3) madde olarak tanzim etmiştir. 
Tasarının, önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda ivedilik ve öncelikle görüşülmesi te

mennisiyle, Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir. 
Başkan 

Niğde 
Hüseyin Avni Göktürk 

Ankara 
Turgut Cebe 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

Kayseri 
Sami Turan 

Sözcü 
Bolu 

Alâeddin Yümaztürh: 

C. Bşk. S. Üye 
Hayri Dener 
Bulunamadı 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Kâıtip 
Tofcat 

Ali Altuntaş 

Konya 
Fevzi Halıcı 
Bulunamadı 

Sakarya 
Mustafa Tığlı 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 
Bulunamadı 

Rize 
Mecdi Ağım 

Kars 
Mehmet Hazer 

Bulunamadı 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

Diyarbakır 
Selâhattin Cizre! ioğln. 

Bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 Temmuz 
1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda bazı değişik

likler yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gayri menkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve vazife
lerine dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı 
Kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bu kurul; 4'ü tabiî üye ve geri 
kalan 13'ü de seçilmek suretiyle gelmiş 17 kişi
den ibarettir. 

Vakıflar Genel Müdürü, 
Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Mü

zeler Genel Müdürü, imar ve iskân Bakanlığı 
Planlama ve imar Genel Müdürü ile Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürü bu 
Kurulun tabiî üyesidirler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Millî Eğitim 
Bakanlığınca, imar ve İskan Bakanlığınca ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca seçilecek bi
rer üye, 

Tabiî üyelerle yukarda belirtilen Genel Mü
dürlükçe ve bakanlıklarca seçilen üyelerin, üni-
versitelerce gösterilecek adaylar arasından se
çecekleri 6 üye, 

Ve yukarda gösterilen 14 üye tarafından ay
rıca seçilecek 3 üye Kurulun diğer üyelerini 
teşkil ederler. 

Kurula seçilmek suretiyle girecek üyelerin 
yüksek tahsilli olmaları, arkeoloji, tarih, sanat 
tarihi, mimarlık, şehircilik ve turizm sahaları
nın birinde veya birkaçında temayüz etmiş ve 
bu sahalarda etütler yaparak eser vermiş kim
seler arasından seçilmeleri şarttır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve adı geçen 
bakanlıklarca seçilecek üyelerin bu kuruluşlar
da görevli olmaları gerekmez. 

Üniversitelerce gösterilecek adayların ise, 
her birinin yukarda belirtilen ayrı bir sanat da
lında ve istenilen valsıflan haiz olması ve her 
halde aday gösterildiği üniversitenin öğretim 
kadrosunda görevli bulunması lâzımdır. Bu sı
fatları sona eren, her ne sebeple olursa olsun 
üniversiteden ayrılan veya emekli olanların üye
lik sıratları da düşer. Üniversiteler, her sanat 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 Temmuz 
1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrası (K) bendinde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gayri menkul EsM Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine 
dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin birinci fıkrası (K) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«K) Kültür Müsteşarı, Vakıflar Genel Mü
dürü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel 
Müdürü, imar ve iskân Bakanlığı Planlama ve 
imar Genel Müdürü bu kurulun tabiî üyesidir
ler. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

dalından ancak bir aday seçebilirler. Bulama
dıkları dallarda aday göstermek mecburiyetleri 
yoktur. 

Kurulca seçilecek 3 üye, lüzumlu görülen 
sanat dallarındaki boşlukları doldurmak üzere 
seçilirler. 

Madde 3. — Tabiî üyelerin, yukarda belirti
len asıl memuriyetleri devammca Kurul üyelik
leri de devam eder. 

Diğer üyeler 5 yıl için seçilirler. Süresi do
lan bir üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. 

Tabiî üyeler dışındaki üyelerden çalışmalara 
faydalı olamadıklarına kanaat getirilen veya 
Kurul çalışmalarının ciddiyetiyle bağdaşmayan 
davranışları tespit olunanların üyelik sıfatları, 
haklarında işlem yapılanlar dışında kalan üye
lerin en az 2/3'nin bu yolda karar vermesi ha
linde, Kurulca kaldırılabilir. 

Bu şekilde Kurul üyeliğinden çıkarılan, ölen, 
istifa eden, mazeretsiz olarak üst üste 3 toplan
tıya veya aynı takvim yılı içerisinde 6 toplantı
ya katılmayan üyelerin yerine 2 nci maddede 
belirtilen usule göre yenileri seçilir. 

Kurul üyeleri kendi aralarından, oy çokluğu 
ile bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 

Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve toplantı
ya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyları ile 
karar verir. 

Kurul çalışmaları genel olarak Ankara'da 
Millî Eğitim Bakanlığınca belirtilen yerde ya
pılır. Ancak, eserin bulunduğu veya diğer bir 
yerde toplantı yapılması gerekli görüldüğünde, 
bu husus adı geçen Bakanlığın iznine bağlıdır. 
Bu takdirde toplantı yeri ve gündemi bütün 
üyelere en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. 

Madde 4. — Bu kanuna göre yapılacak aday 
tespitleri, üye seçimleri, aday ve üyelerde ara
nacak diğer vasıflar ile toplantılar, alınacak ka
rarlar ve bu kararların uygulamaya intikalini 
gösteren esaslar ve uygulama ile ilgili diğer 
hususlar, bu kanunun yayımını takibeden 3 ay 
içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün, imar ve 
İskân Bakanlığının ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının görüşleri alınarak, Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Kurul da kendi bünyesi içinde işlerini dü
zenlemek ve bunu yukarda belirtilen yönetmeli-

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ğe aykırı olmamak şartıyle bir iç Hizmet Yö
netmeliğine bağlamak yetkisine sahiptir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — 2 Temmuz 1951 tarihli 
ve 5805 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddele
rinde bu kanunla yapılan değişikliklere göre 
Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu yeniden teşkil olunur ve Millî Eğitim 
Bakanlığının daveti üzerine, bu kanunun yayı
mından altı ay sonraki ilk Pazartesi günü bi
rinci toplantısını yapar. 

Mevcut Kurulun görevi bu tarihte sona erer. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde 2 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde 3 ncü madde olarak kabul edil
miştir. 

f>m<t 
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Toplantı : 11 1 I G 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I | O 

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun bazı vergilerden., bütün harç ve resimlerden 
muaf tutulmasına dair kanun teklifinin Millet Mecllsiîîce kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve 

Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 2 / 
C. Senatosu : 2 /20) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 681) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğ ü 
Sayı : 4306 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞI 

Millet Meclisinin 14 . 6 . 1972 tarihli 105 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Gocuk 
Esirgeme Kurumunun bazı vergilerden, bütün harç ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanım 
teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

(Saygılarımla. Fikret Turheıngü 
Miltet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu teli Uf 1.0, 1071 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 2, 5, 9, 12 1-1.6. 1972 tarihli 97, 98, 102, 103 ve 105 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
c/örüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 681) 

Malî ve İktisadî İsler Komisyonu raporu 
C umhuriy et Sen at o s 11 

Malî ve İktisadî İsler 28 . (i . 1972 
Komisyonu 

Esas No. : 2/20 
Karar No. : 9 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin M- . 6 . 1972 tarihli 105 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oyla kabul ediien, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumunun bazı vergilerden, bütün hare ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifi 
27 . 6 . 1972 günü Komisyonumuzda tetkik ve müzsıkere edildi. Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanla
rının temsilcilerinin verdikleri izahat dinlendi. Teklifin tümünün müzakeresinde: Bu teklif ile; 

a) Bu üç, kurumun da dahil bulunduğu amme menfaatlerine hadim, derneklere çeşitli kanun 
ve kararnamelerle birçok muafivetler tanınmakta olduğu, 
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b) Şamil bir muafiyet kabulü ile bu müesseselerin ticarî hüviyetteki işletmeleriyle diğerleri 
arasında rekabetlerin ve olumsuz tasarrufların hâsıl olacağı kanaatine varıldığı, 

e) Anayasanın eşitlik görüşü ile bağdaştırılamadığı, 
d) Muafiyetlerin istisna halinde kalması genel kaidesine rağmen, bu teklifle prensip haline 

getirileceği görüşleriyle; teklifin tümünün ekseriyetle reddi kabul olundu. 
Havalesi gereğince Bütçe Plan Kondisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunul

ması kararlaştırıldı. 
Başkan 
Çankırı 
G. Titrek 

Amasya 
M. Zer en 

Konya 
F. Özlen 

Bu raporda sözcü 
Giresun 
S. Orhon 

Balıkesir 
M. Güler 

İçel 
L. Bilgen 

Kâtip 
Konya 

M. Varışlı 

İzmir 
B. Beler 

İzmir 
A. Çağatay 

Muş 
Muhalefet şerhim eklidir.. 

M. 

İ. Bingöl 
Siirt 

A. Kavak 
Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

MUHALEFET ŞERHİ 
Halen tanınmakta olan muafiyetlerin, çok dağınık halde, çeşitli kanun ve kararnamelerde yer 

almış olması; müesseselerin yurt çapında gerçekleşmiş çok değerli hizmetleri bulunması; bu çok 
faydalı gayretlerini artıracak gelir kaynakları temin edilmesi; çalışmalarında form a lift el erin bir 
köstekleme olmaması; müesseselere ait ticarî işletmelerin muafiyet dışında bırakılabilmesi; görüşü 
ile derli toplu bir hale ifrağ edilebileceği kanaati ile tümünün reddine muhalifim. 

Muş 
tsa Bingöl 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 6 . 7 . 1972 
Esas Xo. : 2/20 
Karar No. : 55 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Millet Meclisinin 1-1 . G . 1972 tarihli 105 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

açık oyla kabul edilen, Türlüye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumunun bazı vergilerden, bütün harç ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifi. 
Komisyonumuzun 4 Temmuz 1972 tarihli 29 ncu Birleşiminde ilgili Maliye Bakanlığı, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. Ayrıca, Ko
misyonumuzca ittihaz olunan karara uyularak konu ile ilgili bulunan Türkiye Kızılay Derneği, 
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcilerinin de bilgi ve düşünceleri 
dinlendi. 

Teklif, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun, kendilerine tereddübeclen vergi, harç ve resim mükellefiyeti kendi kurumlarına aldolduğu 
hallerde bütün vergilerle, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaf tutulmalarını öngör
mektedir. 

Bilindiği üzere bu dernek ve teşekküller esas itibariyle, kamuya yararlı tcşekküllerimizdendir. 
Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden kanun teklifi, her ne kadar Cumhuriyet Senato

su Malî ve İktisadî İşler Komisyonunca reddedilmiş ve Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
temsilcileri taraflarından da bütçe ve vergi sistem, usul ve hukuku prensiplerine uygunsuzluğu ve 
haksız rekabete sebebiyet vereceği nedenleriyle tamamen reddedilmesi gerektiği dermeyan olun
muşla da söz konusu kuruluşların Devlet örgütleri yanında, münhasıran kamu yararı gözeten çok 
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önemli, çeşitli millî ve sosyal görevleri ifa etmeleri ve bu görevlerini idame ettirebilmeleri için 
esaslı ve devamlı gelir kaynaklarına sahip bulunmaları gerekçesiyle Komisyonumuzca uygun mü
talaa edilmiş ve benimsenmiştir. 

Bu dernek ve kurumların esas gelir finansman kaynaklarının vatandaşlarımızın ve özellikle 
kendi üyelerinin giriş ve normal aidatları ile beslenmesi ve geliştirilmesi temenni ve tavsiyeye şa-
yan görülmekle beraber, bu hususta Devletin de özel destek ve himayesinin olumlu olanaklar ve 
faydalar sağlayacağı kabul ve mütalâa edilmiştir. 

Ezcümle, ilgili kuruluşların temsilcilerinin kendi muhasebeleri kayıtlarına göre komisyonumuza 
verdikleri bilgilere istinaden bu üç kuruluşa tahmil edilen vergi miktarı her biri için aşağıdaki 
şekilde beyan ve ifade olunmuştur: 

a) Türkiye Kızılay Derneğinden, üç. yılın (1968, 1969 ve 1970 yılları) ortalaması nazara alı
narak; Kurumlar Vergisi, İşletme Vergisi, Araç ve Plâka Vergisi, bina, emlâk, tenvirat tanzifat, 
oyun kâğıdı Hazine hissesi, olmak üzere toplam olarak yılda ortalama 2 milyon lira vergi alın
dığı; 

b) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumundan; inşaat vergisi, kıymet artış vergisi gibi bazı ver
giler sebebiyle yılda ortalama 100 - 150 bin lira civarında, 'Gümrük Vergisi olarak en çok 40 - 50 
bin lira civarında vergi alındığı; 

c) Türk Hava Kurumundan; 1971 yılı misal alınarak, Gümrük Vergisinden 1 milyon .°>95 bin 
568 lira, akaryakıt dolayısıyle 654 biti lira, Emlâk Vergisi olarak da 200 bin lira olmak üzere 
cem'an 2 milyon 249 bin lira vergi alındığı; 

Anlaşılmıştır. 
Verilen bu rakamlar dikkate alındığı takdirde teklifin kanunlaşması ile söz konusu kuruluş

lara cem'an 4,5 milyon liralık bir menfaat ve gelir sağlanmasına mukabil, Hazinenin aynı miktar
da bir kaybı olacağı beyan ve kabul edilmektedir ki, bu miktarın nihayet, .muhtemel marjlar da 
nazara alınmak suretiyle yılda 5 - 6 milyon lira civarında •bulunabileceği teemmül edilmiştir. 

Millet Meclisi metni komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Sözü geçen kuruluşların bu muafiyetten biran önce faydalanmaları komisyonumuzca zarurî gö

rüldüğünden teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Bu teklifte sözcü 
Uşak Gaziantep Trabzon 

M. F. Atayurt S. Tanyeri A. 8. Ağanoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü Kâtip Ankara 
Afyon K. Malatya 1. Yetiş 

M. K. Karaağaçlıoğlu V. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara Edirne Kocaeli 
Y. Köker M. N. Ergeneli L. Tokoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Kütahya Ordu Tabiî Üye 
1. E. Erdinç B. S. Baykal K. Karavelioğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Urfa Üye Üye 
İ. E. Karakapıcı Münhal Münhal 

Toplantıda bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu 
ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı 
vergilerden, bütün harç ve resimlerden muaf 

tutulmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Kızılay Derneği, 
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirge
me Kurumu; kendilerine tereddübeden vergi, 
hare ve resim mükellefiyeti kurumlara aidoldu-
ğu hallerde, bütün vergilerle, harçlardan, re
simlerden, hisse ve fonlardan muaftır. 

MADDE 2. — Millî Savunma Bakanlığı ile 
Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacına karşı
lık olarak, yurt içi ve yurt dişinden temin olu
nacak akaryakıt ve yağlar için, her yıl Bütçe 
Kanunu ile uygulanmakta olan bilûmum vergi, 
resim, hare, hisse, masraf ve sam muafiyeti 
Türk Hava Kurumu için de aynen uygulanır. 

MADDE 8. — Kanunlarla veya imtiyaz söz
leşmeleriyle Türkiye Kızılay Derneğine Türk 
Hava Kurumu ile Türkiye Çocuk Esirgeme Ku
rumuna sağlanan gelirlerden Hazine hissesi ve
ya İnhisar Eesmi alınmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu 
ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı 
vergilerden, bütün harç -ve resimlerden muaf 

tutulmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 116) 



Toplantı: ıı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | | 8 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda 
döner sermaye kurulmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadî İşler, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 

(M. Meclisi : 1/473; C. Senatosu : 1/85) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 667) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3533 

•CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 6 . 1972 tarihli 105 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
byla kabul edilen, yatılı bölge ve özel eğitim» muhtaç çocuklara mahsus okullarda döner sermaye 
kurulmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Fikret Turhangil 

Not : Bu tasarı 28 . 4 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş, ve Genel Kurulun 
29 . 4; 2, 5, 7, 9, 12, 14 . 6 . 1972 tarihli 94, 97, 98, 100, 102, 103 ve 105 nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 667) 

Malî ve iktisadî işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadî tşler 

Komisyonu 23 . 6 . 1972 
Esas No. : 1/85 
Karar No. : 7 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet M'cclisinm 14 . 6 . 1972 gün ve 105 nci Birleşimimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
•oyla kabul edilen yatılı "bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda dönıer sermaye ku
rulmasına dair kamın tasarısı; 20 . 6 . 1972 gününde Komiisyonunnıuzea, iılıgfflli bulunan Maliye ve Mil
lî Eğitim Bakanlığı temsilcileri de nazır bulundurularak (tasam tetiklik ve tmüzaikierte lediillldii. 

Yetkililerin izahları dinlendi. Uygun görülmekte olduğu belirtilen konuşmaları fmütaakıp, 
kanunun tümü benimsenerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Okunan 'maddeler metni, değişiklik teklifi yapılmadan, izahlar (kâfi görülerek aynen benimsen
di. Kabul 'Olundu. On senelik sürede yararlı sonuçları belirmiş bu 'okulların, uzatılan öğretim sü
releri :de gözönüne aknarak, çocukları hayatın çeşitli dıallıarındıa dıalha başarılı «laaıak hazırlıyalbil-
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melerini; .öğreticiliği yanında eğitici yönünü de sağlamaları bakımından faydalı görülen tasarı
nın ; Millet Meclisine sunulmuş ıgerekçesi de ırapora eklenmek ısuretiyle föncelik ve ivedilikle görüşül
mesi temiemıniısi ile Yüksek Başkanlığa saygı «ile (sunulması kararlaştırıldı. 

[Başkan 
Çjarıiknn 

G. Titrek 
Giresun 

2 nci mıadideye muhalifini 
Söz hakkım saklıdır. 

S. Orhon 

îSözeü 
Muş 

t. Bingöl 
Jtzmiir 

B. Beler 

(Bıaflnlkeıstiır 
N. Sarltcalı 

Oaın-alklkıaâıe 
(Bağımsız) 
Z. Termen 

Kâtip 
Konya 

M. Varışlı 
ıSiüirft 

A. Kavak 

Tıaıbiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

tetanbul 
(Bağımsız) 

Ş. Akyürek 

iAıaasya 
M. Zeren 

içel 
L. Bilgen 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 118) 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
Cumhuıiyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/85 

Karar No. : 6/31 

30 . 6 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 14 . 6 . 1972 .gün ve 105 nci 'Biriesinimde öncelik !ve ivedilikle görüşülerek acık 
vvyla kabul 'edilen, «Yatılı 'bölge ve 'özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda döner ser
maye kurulmasına dair kanun» tasarısı, Komisyonumuzun 27 . 6 . 1972 tarihli toplantısında Millî 
Eğitiim ve Mıalliye IBafcaınüığııııun temsıiMlerriinliin de hazır bulundufclaırı hailde tasarı tetkik ve tmüzalkere 
ediljdii. 

Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinin geniş ve detaylı izahatı dinlendikten sonra, konıisyoın üye
lerinin sualleri ilgili temsilciler tarafından cevaplandırıldı. 

Başkanın teklifi üzerine tümü üzerinde görüşmeye başlandı ve tümü beniiımısenerieik ımıaddieliörin 
'müzakeresine geçildi. 

Okunan maddeler, değişiklik teklifi yapılmadan aynen 'benimsendi ve kabul olundu. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak 

üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

C. Ertuğ 

Üye 
Â. Yılmaztürk 

Üye 
// . .1. Göktürk 

Üyo 
E. Işaıtaıı 

Toplantı ve imzada 
bulunamadı 

Sözcü 
H. Atmaca 

Üye 
A. H. Yurtsever 
Toplantı ve limzada 

bulunamadı 
Üye 

H. Dener 

Üye 
S .Turan 

Kâtip 
31. Varışlı 

Üye 
Â. Alıtiay 

Toplantı ve iımaada bufloniamadı 
Üye 

F. Tevetoğlu 

Üye 
0. Gümüş oğlu 

Toplantı ve 'knzıaıda 
Bulunamadı 

Üye 
»S'. Karaman 

Üye 
S. Halıcı 

Toplamltı ve imzıaida 
bulunıaımaldı 

Üye 
0. N. Oampolatt 

Toplantı ve 'imzada 
bukunıanDaıdı 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/85 
Karar No. : 56 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

6 . 7 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Millet Meclisinin 14 . 6 . 1972 tarihli 105 nci Birleşimimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

'açık oyla kabul edilen, yatılı bölge ve Özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda döner ser
maye 'kurulmasınla dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 4 Temmuz 1972 tarlMli 29 ncu Bartlê iımıiın-
de ilgili Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olun
du. 

Cumhuriyet Senatosu ;S. Sayısı : 118) 
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Tasarı, yatılı bölge ve 'özel -eğitime muhtaç 'çocuklara mahsus okullarda öğrencilere çeşitli 
'meslek dallarında meslekî temrinler yaptırmak ve açılacak kurslarda çevre 'kalkınma meslekî bil-
ıgi ve beceriler 'kazandırmak 'amacı ile Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine- konulacak ödeneıklıerdetfi 
30 O00 000 (otuz milyon) liraya feadar döner sermaye verilebilmesini öngörmektedir. 

Bilindiği gibi 'memleketimizin muhtelif bölge-jaıimde, özellikle nüfusu dağınık ve ımalırunıiiyet 
bölgelerinde Devlet tarafından bu okullarım, halkı ve çocuklarınızı eğitmek gibi çok mühim faa
liyetleri yaınıısa-ra yenleştükleri arazi üzeııkılde tarımsal faaliyetler yapması, mevcut atelyeleriyle 
çevre halkına küçük el sanatları öğreterek ekonomimize katkıda bulunması şeklimde görülen çalış
maları da vardır. Ancak bu faaliyetlerin yapılabilmesi »döner sermayenin mevcudiyetinde bağlı
dır. 

Yukarda özetle iarz edilen hususları ihtiva 'eden kanun tasarısı Komisyonumuzca uy^gun (mütalaa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

Millet Meclisi metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle ıgvörüşülmesî hu

susunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştı]'-. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F. AUyurt 

Sözcü 
Afyon K. 

M. K. Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
Y. Köker 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı 

Başkanveldli 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 

Edirne 
1/. N. Ergeneli 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Münhal 

Bu tasarıda sözcü 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
İ. Yetiş 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Üye 
Münhal 

üumhurivet Senatosu (S. Sayısı : 118) 





— 6 — 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara 
mahsus okullarda döner sermaye kurulmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yatılı bölge ve özel eğitime 
muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencile
re halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kun
duracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli 
tarım sanatları, taş işletmeciliği, çorapçılık, hu
bubat sapları örücülüğü, demir ve ağaç işleri 
ile açılacak diğer meslek dallarında meslekî 
temrinler yaptırmak ve açılacak kurslarda çev
re halkına yukarda sayılan meslekî bilgi ve be
cerileri kazandırmak amacı ile Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesine konulacak ödeneklerden 
30 000 000 liraya kadar döner sermaye verile
bilir. 

Bu miktar Bakanlar Kurulu karan ile bir 
katı kadar artırılabilir. 

Döner sermayenin işletilmesinden elde edile
cek kârlar ödenmiş sermaye miktarı yukarda 
belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut serma
yeye eklenir, ödenmiş sermaye miktarı bu limi
te ulaştıktan sonra kârlar genel bütçeye gelir 
kaydedilmek üzere malsandıklarına yatırılır. 

Hazinece döner sermaye işletmelerine verile
cek malların bedelleri sermayeye mahsubedilir. 

Özel ve tüzel kişilerce döner sermaye işletme
lerine yardım ve bağışta bulunulabilir. 

Ancak bu yoldan sağlanan gelirler 30 mil
yon liralık limitle bağlı kalmaksızın mevcut 
sermayeye eklenir. 

Halen mevcudolanlarla yeniden açılacak olan 
okullardan uygun görülenlere döner sermaye 
vermeye ve bunlarını birinden diğerine sermaye 
aktarmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 
Yapılan değişikliklerden Maliye Bakanlığına 
bilgi verilir. 

MADDE 2. — Her okul müdürü aynı za
manda döner sermaye işletmesinin de müdürü 
olup yönetim işlerinde tek başına, diğer işlerde 
saymanla birlikte sorumludur. 

MADDE 3. — Döner sermaye ile yapılacak 
çalışmaların gerektirdiği canlı, cansız demirbaş, 
hammadde ve malzeme bedelleri ile döner ser
maye işlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretleri 
dönsr sermayeden ödenir. 

MALÎ VE İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara 
mahsus okullarda döner sermaye kurulmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 118) 
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.MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara 
mahsus oklularda döner sermaye kurulmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara 
mahsus oklularda döner sermaye kurulmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 118) 
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;Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Döner sermaye işlemleri 1050 
sayılı Muhasebi Umumiye Kanunu ve 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile G964 
sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanunu hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay 
vizesine tabi değildir. Ancak her çalışma döne
mi sonunda düzenlenecek bilançolar, ekleri ve 
bütün gelir ve gider belgeleri ile birlikte malî 
yılın bitiminden itibaren 4 aylık bir süre içinde 
Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin bi
rer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakan
lığına gönderilir. 

Döner sermayenin işletilmesine, hesap usul
lerine, alım, satım, bakım ve onarım işlemleri
ne ilişkin esaslar Maliye ve Millî Eğitim Ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönet
melikte belirtilir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

(Malî ve İktisadî İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 118) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği 
metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

—.>.. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 118) 





Toplantı: 11 I I A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: | 1 9 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına ek 
Üçüncü Protokolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 2 /82; 

C. Senatosu : 1/92) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 679) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 480 

CUMHUEİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 tarihli 110 ncu Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü 
Protokolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Nurettin Ok 

Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu tasarı 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19, 20, 21 . 6 . 1972 tarihli 108, 109 ve 110 ncu birleşimlerinde ivedilik ve öncelikle görüşü
lerek kabııl edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 679) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 1.7. 1972 

Esas No.: 1/92 
Karar No. : 7 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 tarihli ve 110 ncu Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına ek 
Üçüncü Protokolün lonaylanmasına dair 29.8.1961 tarihli ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
Komisyonumuzun 29 . VI . 1972 tarihli toplantısında ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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Tasan Komisyonumuzca esas yönünden uygun mütalaa edilmekle beraber kanun tasarısının, ger
çek atnaeımn vuzuha kavuşturulmasına lüzum görüldüğü için yürürlük maddesi olan 2 nci mad
desinde bu paralelde gerekli değişildik yapılmıştır. 

Millet Meelisi metniinin 1 nei ve 3 neü maddekriaynfiaıkabîalieıdalaı^târ. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonu

na gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

(Başkan 
IBursa 

1. S. Çktğl&yangil 

Sözcü 
İstanbul 
E. Adalı 

Toplantıda Tbuknmnıadı 

Ankara 
M. Vural 

iBursa 
S. Ura! 

Toplantıda (bulunamadı 

Tekirdağ 
C. karimi 

Başkanvefcili 
Ankara 

/İL O. Befcaita 
İmzada ibullıaoaaaadı 

Niğde 
\H. A. Göktürk 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

Toplantıda bulunsamadı 

Konya 
i$. Çumralı 

Katip ve (Bu Tasarıda Sözcü 
Manisa 

Söa halskums ınaihfiEsdur 
0. Karaosmanoğlu 

Samsun , 
Söz taifem. îTiahfuzdur 

W. Tevetoğlu 

Giresun 
/ . Topahğlu 

TaıMî Üye 
A. Yı&fcz 

Toplantıda /bulunamadı 

Tabiî Üye 
E. Acmer 

Bütçe ve Plan Komisyonn raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/92 
Karar No. : 57 

6.7. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 tarihli 110 ncu Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçün
cü Protokolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, 
Komisyonumuzun 4 Temmuz 1972 tarihli 29 ncu Birleşiminde ilgili Dışişleri Bakanlığı temsilcisi 
de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı Avrupa Konseyi İskân Fonuna üye devletlerin katılma paylarına dair Oetveilin, Av
rupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün ekleri arasına 
konulmasını öngörmektedir. 

Mezkûr kanun tasarısı Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmekle beraber, tasarının gerekçe
sinde de belirtildiği gibi söz konusu cetvelin Protokol kanunlaştığı sırada sehven Büyük Millet 
Meclisine ifitikal etüritaernesi pkliadaki mazerete iştirak edilmımıiş ve ha aaedenle h-ökraaetle-
rin ve ilgili Dışişleri Bakaıa&gBun benaeri işlenüerande bundan böyle daha dikkatli ve ciddî çak
ması hususu temenni ve tavsiyeye şayan görülmüştür. 
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Millet Meclisi metni ekli cetvel ile bMikte aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının Genel üurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı dle sunulur. 

Başfoan 
•Üşafk 

M. F. Atayurt 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

M. K. Kaiîaaga^Gg&u 
Toplanfoyda ıbiîlunaanıada 

Anfcara 
Y. Köker 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

•TJrfia 
İ. E. Karakapıcı 

Toplanltrdıa ibıûunaımadı 

fBaşkanveMli 
Gazfenltep 

(S. Tanyeri 
Toplantıda fbuİTinıaiinadı 

IKârtıip 
Malatya 

'\N. Akyurt 

Edime 
\M. N. ErgenelÂ 

Ordu 
B, S, Baykal 

Toplantıda fbükmıamaJdı 

Üye 
Münhal 

•(Bu Tasanda Sözcü 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
/. Yetiş 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Taibtiî Üye 
K. Kmmveiioğlu 

Üye 
Münhal 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşma
sına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 
tarihli ve 358 sayılı Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — İlişik «Avru
pa Konseyi İskân Fonnna Üye 
Devletlerin Katılma Paylarına 
dair Cetvel», «Avrupa Kon
seyi İmtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü 
Protokol» ün ekleri arasına ko
nulmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Dışişleri Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşma
sına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 
tarihli ve 358 sayılı Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun, 
5 . 9 . 19G1 tarihinden itiba
ren geçerli olmak üzere, yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşma
sına ek Üçüncü Protokolün 
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 
tarihli ve 358 sayılı Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel 

Avrupa Konseyi iskân Fonuna üye devletlerin katılma paylarına dair cetvel 

(10 milyon dola 

1000 ıer$. lık 
Tevziat hisse ıse-
yüzdesi netleri 
(1965) sayısı 

Belçika 
Danimarka 
Fransa 
Federal Aütoan Gırnı. 
Yıınaraistıain 
Islaınıdıa 
'Mamda 
İtalya 
Lüksemtoıırg 
Halanda 
Norveç 
'Saar 
İsveç 
'Türküyü 
•Birleşik Kımaillık 

Toplam 

•3,3 
1,8 

18,4 
18,4 

3,3 
0,2 
1,2 

18,4 
0,2 

' 4,0 
1,4 
0,4 
2,8 
7,8 

18,4 

100,0 

330 
180 

1.840 
1,840 

330 
20 

120 
1.840 

20 
400 
140 
40 

280 
780 

1,840 

10.000 

Tevziat yüzdesi, Avrupa Konseyi bütçesine katılma payları için kabul edilmiş olan yüzdedir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel 

Avrupa Konseyi iskân Fonuna üye devletlerin katılma paylarına dair cetvel 

Millet Meclisi metnine bağlı 'cetvel aynen, kabul ıqclilmiş!taı\ 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel 

Avrupa Konseyi iskân Fonuna üye devletlerim katılma paylarına dair cetvel 

Millet Meclisi metnine 'bağlı cetvelde 'aynen kabul edilmiştir. 
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esasına (göre) 

Millî para 
Kambiyo rayiha olarak IkaJtailimıa 
( 1 . 1 . 1955) payı 

0,02 
0,144 8 
0,002 857 
0,238 1 
0,033 33 
0^614 
2,80 
0,001 6 
0,02 
0,263 
0,14 
0,002 857 
0,193 3 
0,357 1 
2,80 

16.500.000 
1.243.004 

644.032.202 
7.727.845 
9.900.990 

325.733 
42.857 

1.150.000.000 
1.000.000 
1.519.757 
1.000.000 
1.400.070 
1.448.526 
2.184.262 

657.142 




