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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. _ YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL (KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tokat Milletvekili i. Hakkı Bir
lerin, Tokat ilincn Nüksar liliçesinde (birkaç 
gün tence çıkan yanığın olayı ile ilgili gün
dem dışı demeci. 

2. — 'Tokat Milletvekili Mehmet Kaz-
ova'ınm, Tcikat ili Niksar ilçesinde çıkan 
yangın olayı ile ilgili günden dışı demeci 

3. — Üyelerden 'bazılarına tezkerede 
gösterilen müddet ve sebeplerle izin veril
meline dair 'Başkanlık tezkeresi. (3/843) 

4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 23, 08, 71 ve 100 ımcü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki (2/680) ka
nun teklifinin (41) No. lu 'Geçici Komisyo-

Sayfa 
3:4 

4:5 

5:6 

Sayfa 
na havalesine dair Çalışma 
Başkanlığı tezkeresi. (3/845) 

Kömisyoınu 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya 

Kürşad'ın ve, Maraş Milletvekili ibrahim 
Özkürls'ün, Maraş ilinin adının Kahraman 
Maraş 'olarak değiştirilmesine dair kanuni 
teklifleri Ihak'kında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi içişleri Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 2/162, 2/163; Cumhuriyet 
Senatosu 2/12) ı(S. iSayısı : 192, 192 ye 1 
nci ek, 192 ye 2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) 

2. — €umhuriyet Senatosu Sivas Üye
si Âdil Altay ve Ö arkadaşının, 5434 sayılı 
T. C. Emekli 'Sandığı Kanununa 1.3.1971 
günlü ve 1377 sayılı Kanunla eklenen 'geçi-

6:7 
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Sayfa 
ci 1 nci maddenin (a) bendinde değişiklik 
yapılması (hakkında, kanun teklifime dair 
Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 12/681; 
Cumhuriyet Senatosu : '2/18) (S. Sayısı : 
635 ve 635'e 1 nci ek) 7:10 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe-
nar ve 5 arkadaşının, Konya Milletvekili 
Baha 'Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu 
Milletvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşı
nın, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava 
Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Ku
rumunun bazı vergilerden, bütün hare 
ve resimlerden mıuaif tutulmasına dair ka
nun 'teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Mali
ye ve Plan komisyonlarından 5 er üye se
çilerek kurulan 60 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (2/559, 2/560; 2/563, 
2/565) (S. Sayısı : ı881) 10:16 

4. — Yatılı, bölge okullarında döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye, 'Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rı raporları (1/473) (S. Sayısı : 667) 16:33,72 

5. — Dernekler kanunu tasarısı ve 
Anayasa, içişleri ve Adalet komisyonla
rından seçilen 15 er üyeden kurulu 70 (nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/606) 
(S. Sayısı : 561) 33:47 

V. —. SORULAR VE CEVAPLAR 47 
A) YAZILI SORULAR VE CE

VAPLARI 47 
1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nın, işsizliğin önlenmesi için ne gibi çalış
malar yapıldığına dair soru önergesi ve 
Başjbaikan ladına Çalışma Bakanı Ali Rıza 
Uzuner'in yazılı cevabı (7/832) 47:49 

2. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, millileştirilen işletmelere dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Ticaret 'Baka
nı Naim TaJlu'nun yazılı cevabı (7/872) 49:50 

3. — içel 'Milletvekili Celâl. Kargılı'-
nra, Emekli Sandığının kuruluşundan bu
güne kadar Türkiye'deki emekli insan sa
yısına dair soru önergesi Ve Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı (7/980) 50 

4. — Ankara Milletvekili iSuna Tural'-
m, Etimesgut, Kayseri ve Eskişebir uçak 
fabrikalarına dair soru önergesi ve Başba
kan adına Millî Savunma Bakanı Ferid 
Melen'in yazılı cevabı (7/989) 50:51 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, A.B.D. ile yapılan «̂ Hibe Anlaşması» 
gereğince yasaklanan 'haşhaş ekimine dair 
soru önerge&i ve Başbakan adına Tarım 
Bakanı Orlıan Dikmenin yazılı cevabı 
(7/1005) 51:53 

6. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'in, Nazilli'ye bağlı Bekirler köyüne 
bir ilkoikul binasının ne zaman yaptırıla
cağına dair ?oru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı ismail Arar'm yazılı cevabı 
(7/1013) 53 

7. — Uşak Milletvekili :Âdil Turan'ın, 
Ihaşihaş ekiminin durumuna dair soru öner
gesi ve Başjbakan adına Tarım Bakanı Or
han Dikmen'in yazılı cevabı (7/1014) 53:54 

8. — Çanakkale Milletvekili Refet Sez
gin'in, Biga barajının durumuna dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Ba
kanı Nezih Devres'in yazılı cevabı 
(7/1016) 54:55 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Hindistan - Pakistan anlaşmazlığı ile 
ilgili beyanatlarına dair som önergesi ve 
Başbakan adına Dışişleri (Bakanvekili ve 
Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı ceva
bı (7/1017) 55:56 

10. — Balıkesir 'Milletvekili Mevlût 
Yılmaz'm, haşıhaş ekimini yasaklayan 
Türk - Amerikan anlaşmasına dair soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen'-
in yazılı cevabı (7/1021) 5ö:58 

11. — Malatya Milletvekili Mustafa 
Kaftan'm, Darende - Ayvalı karayolunun 
yapımına dair soru önergesi ve Bayındır
lık 'Bakanı Mukadder Öz'tekin'in yazılı ce
vabı. (7/1022) 59:60 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı'nın, Millî Türk Musikisi Konservatu-
varı kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı ismail Arar'in yazılı cevabı 
(7/1024) .60:61 
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Sayfa 
13. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 

Aybar'ın, 12 Mart 1971 tarihinden önceki 
Hükümet zamanında, idarecilerin Hükü
mete karşı (direnişe geçmeleri iddiasına 
dair soru önergesi ve içişleri Bakam Fe
rit Kubay'm yazılı teevaJbı (7/1025) 61:62 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, ordudan uzaklaştırılan 68 sulbaya dair 
soru önergesi ve Başbakan ve Millî Sa
vunma Bakanı IFerid Melen'in yazılı ce
vabı (7/1026) 63 

15. — Zonguldak (Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak E. 1. K. Müessesi 
Mensupları Yapı Kooperatifinin konut ya
pımımda çıkarılan güçlüklere dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Nezih Devres'in yazılı cevabı (7/1027) 63:65 

16. — İstanbul IMilletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, Başbakanın Associed Press mu
habirine verdiği iddia olunan demece dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Devlet 
Bakanı Âli ihsan Göğüs'm yazılı cevabı 
(7/1029) 65:66 

17. — İstanbul Milletvekili İlhami San-
car'm, Yalova ilçesine bağlı Dereköy'ün 

Bu birleşimde iM oturum yapan Genel Ku
rulda: 

Gündemde bulunan, 
Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu 

arasında geçici anlaşma hükümleri uyarınca 
bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin <onay-
lanması hakkında kanun tasarısı (1/571) (S. 
Sayısı : 680) ile, 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alı
nan kararın onaylanması hakkındaki (1/145) 
(ıS. Sayısı : 677) (1/115) (S. Sayısı : 678) ka
nun tasarılarının tekrar incelenmek üzere (ko
misyona,. iadelerine dair Bütçe Plan Komisyonu 
Başkanlığı önergeleri kabul edildi ve gereğinin 
yapılacağı ibildirildi, 

Sayfa 
heyelan yüzünden başka bir yere nakli için 
yapılan çalışmalara dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı iSertoülent Bingöl'
ün yazılı cevabı (7/1035) 66:67 

18. — istanbul' Milletvekili ilhami Ban-
car'ın, Yalova ilçesine bağlı Esen ve t)Vez-
pınar köyleri ile Orman İdaresi arasında 
çıkan ihtilâflara dair soru önergesi ve Or
man Bakanı Selâhattin İnalin yazılı ce
vabı (7/1036) 67 

19. — İstanbul Milletvekili İlhami San-
car'm, Yalova ilçesine bağlı Esen ve Ko-
cadere köylerine (iskele, barınak ve men
direk yapılması plan ve programlara alı
nıp alınmadığına dair soru önergesi ve Köy 
İşleri Balkanı Necmi dönmez ile Bayındır
lık . Bakanı Mukadder öztekin'in yazılı 
cevapları (7/1038) 67:68 

20. — Aydın Milletvekili K. Ziya Öz-
fcürk'ün, Muğla'da yapılması kararlaştırı
lan hava alanının Aydınca yapılmasının 
daha yararlı olup olmayacağına dair ÎSO-
ru önergesi ve 'Turizm ve Tanıtma Balkanı 
Erol Akçal ile Ulaştırma Bakanı Rıfkı Da
nışman'm yazılı cevapları (7/1046) 68:71 

Gümrük kanunu tasarısı yapılan açık oylama 
sonunda kalbul edildi. 

Başbakan Ferid Melen tarafından teşkil olu
nan Hükümet 'programının görüşüilımesi tamam
lanarak, güven oylamasının 5 Haziran 1972 Pa
zartesi günkü birleşimde yapılacağı bildirildi. 

2 . 6 . 1972 Cuma g M i saat 15,00'te top
lanmak üzere, Birleşime saat 20,45'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

• Nurettin Ok Kenan Aral 

Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, İs

tanbul'da Büyükdere'de, 1954 yılından bu'güne 
Ikadar kimlere tercihli ve tercihsiz telefon veril
diğine dair yazılı soru önerjgesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1070) 

2. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki 
telefon abonman miktarına dair yazılı soru öner
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir 
(7/1071) 

3. — içel Milletvekili Celâl Karğılı'nm, Cum-
ıhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki 
ruhsatlı radyo miktarına dair yazılı soru öner
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1072) 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum-
'huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye^deki 
doğum ve ölüm miktarına dair yazılı soru. öner
gesi, içişleri Bakanlığına (gönderilmiştir. (7/1073) 

5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk 
Haıva Yolları ile yolculuk yapan parlamenterle
rimize dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1074) 

6. — Bursa Milletvekili 'Sadrettin Çaıniga'nın, 
bir şahsın karakolda falakaya yatırıldığı iddia
sına dair1, yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1075) 

7. — içel Milletvekili Celâl Karigılı'nın, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin sağladığı döviz mik
tarına dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1076) 

8. —• içel Milletvekili Celâl Karigılı'nın, bu
güne kadar yurt dışına (gönderilen ve gitmek için 
sıra bekleyen kadın ve erkek işçi miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1077) 

9. — içel Milletvekili Celâl Karigılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki 
noter miktarına dair yazılı soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1078) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanjvekili Nurettin Ok 
(KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN T - Millet Meclisinin 97 nci Birleşimini alçıyorum. 

2. YOKLAMA 

LBAŞKAN — Otomafeilk cühazla yoklama yapı
lacaktır; sayın mili et vekillerin beyaz düğmele
re basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğunlu

ğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tokat Milletvekili î. Hakkı Birler'in, 
Tokat ilinin Niksar ilçesinde birkaç gün önce 
çıkan yangın olayı ile. ilgili gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Birler, 
Niksar'da birkaç gün önce vücut bulan elim 
yangın 'olayı ile ilgili kısa beyanda bulunacak-
smm, buyurun. 

4 __ 
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İSMAİL HAKKI BİRLER, (Tokat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Tokat ilimizin Niksar ilçesinde 28 Mayısı 
29'a bağlayan gece, saat 21,15 sıralarında Or-
taçarşı adiyle anılan mahallede çıkan yangın 
çok kısa zamanda büyüyerek bir cami, bir otel, 
bir ev, iki tabakhane ve 82 dükkân olmak üze
re toplam 67 ünite1; birisi kısmen, geri kalan 
66'sı tamamen ve içlerindeki emtia ve malzeme 
ile birlikte yanmış, kül olmuştur. Civar il ve il
çelerden gelen itfaiye ekiplerinin gayretleriyle, 
yancın, daha fazla büyümeden söndürülmek im
kânı bulunmuştur. 

Nîıksar ilçemizin iskân durumu ve inşaat bi
çimi nazara alındığında, böyle bir âfetin ucuz 
atlaitılmış olduğunu kabul etmek gerekir. in-
sanıca zayiat olmayışı da hepimizi ayrıca müte
selli kılan bir husustur. 

Yangının ertesi günü Niksar'a giderek ma
hallimde incelemeler yaptık ve vatandaşlarımızı 
dinledik. Yanlgın ihalberi alınır alınmazı sorum
lu imar ve İskân Bakanı Sayın Toker konu ile 
derhal ilgilenmiştir. Sayın Başbakanın, yarala
rın en kısa zamanda sarılacağını bildiren telgrafı 
da Niksarlı hemşehrilerimiz arasında bir ümit 
ışığı olarak kabul edilmektedir .Ancak, bu ümit 
ışığının kısa bir süre sonra, acılar unutulmadan 
evvel söndütülmesi hem bizim, hem yangından 
zarar giören hemşehrilerimizin, hem de bütün 
NLİksarlılarım dileğidir. Yanan yerler, ijıyerîe-
riiir. Ve bunların mümkün olan en kısa zaman
da yeniden çalışmaya müsait hale getirilmesi 
şarttır. Bunun için banka borçlarınım ertelen
mesi, yeni krediler açılması yanında teknik yar
dım ve inşaat malzemesi ve inşaat kredisinin 
ahenkli şekilde bu vatandaşların 'hizmetine tah
sisi suretiyle bu felâketi müspet istikamette 
değerlendirmek mümkündür inancındayız. 

Her felâketten sonra bir yakınma ve suçlu
lar arama yerine, arzu edilmeyen bu kaibil fe
lâketleri önleyici ciddî tedbirlerin alınmasına 
vesile teşkil etmesi samimî dileğimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, yeni Hükümetin bu 
görüş ve anlayış içinde olduğunu ve tutumun 
devam etmesinin memleket hayrına bulunduğu
nu ifade etmek isterim. Hepinize teşekkür eder, 
saygılar sunarım. 

2. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 
Tokat ili Niksar ilçesinde çıkan yangın olayı ile 
ilgili gündem dışı demeci. 

| BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova, siz de 
j aynı mahiyette, kısa beyanda bulunacaksınız 
| Niksar yangın olayı ile ilgili. Buyurunuz efen

dim. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 

Arkadaşlarım ismail Beyin buyurduğu gibi, 
Niiksar'da 62 dükkân, cami, ev, otel yanmıştır. 
Ve bendeniz Tokat'ta iken bu yangını haber al
dım. Arkadaşım Ali Aîtunibaşla beraber gittim. 
Oraya vardığımız zaman imar Müdürünün de 
bu işi tespit etmekte olduğunu gtördük. Kayma
kam beyi gördük, imar Müdürü ile görüştük. 
Hakikaten 62 dükkân, ev, otel yanmış... Yalnız, 
Niksar, yapı itibariyle ahşaptır. Yangın tehlike
sinin daha da büyüyeceği düşünceisiyle yüz tane 
di&kân boşaltılmıştır. Bu boşalan dükkânlardan 
çek eşya zayolmuştur ve sokaklar ambalaj kâ-
ğıtlarıyle doludur. Hatta bir arkadaşın kasasın
da yüz bin lira kadar para yanmıştır. 

Biz oradayken imar ve iskân Bakanı Bey
efendi tekrar emir vermiş, bunun üzerine vali 
muavini ve imar Müdürü oraya tekrar geldiler. 
Tespit ettiler. Biz de geldiğimiz zaman Sayın 
imar ve iskân Bakanına bu işi arz ettik ve ge
rekli bütün yardımın yapılacağı hususunda ken
dilerinden söz aldık. Sağ olsunlar, var olsunlar. 
Hürmetlerimle. 

3. — Üyelerden bazılarına tezkerede gösteri
len müddet ve sebeplerle izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/846) 

BAŞKAN — Bazı milletvekillerine izin ve
rilmesine mütedair Başkanlık yazısını takdim 
ediyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri
nin, hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vaki izin talepleri, Başkanlık Divanının 
1 . 6 . 1972 tarihli toplantısında uygun mütalaa 
edilmiştir. 

Keyfiyet, yüksek tensiplerine arz olunur. 
Artvin 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Afyon Milletvekili Şevki Güler, 55 gün, has
talığına binaen, 15 . 4 . 1972 tarihinden itiba
ren. 
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Trabzon Milletvekili Ahmet ihsan Birbıci-
oğlu, 58 gün, hastalığına binaen, 25 . 4 . 1972 
tarihindein itibaren. 

Manisa Milletvekili Selçuk G-ümüşpala, 27 
gün, hastalığına binaen, 28 . 4 . 1972 tarihinden 
itibaren, 20 gün ve 22 . 5 .1972 tarihinden itiba-
reaı de bir hafta olmak üzere. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kırımlı, 
21 gün, hastalığına binaen, 22 . 5 . 1972 tarihin
den itibaren. 

Çorum Milletvekili Yakup Çağlayan, 10 gün, 
hastalığına binaen, 22 . 5 . 1972 tarihinden iti
baren. 

izmir Milletvekili Mustafa Akan, 10 gün, ma
zeretine binaen, 2 . 5 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz, 
15 gün, mazeretine binaen, 28 . 5 . 1972 tarihin
den itibaren. 

Bolu Milletvekili Nihat Bayramoğlu, 25 gün, 
mazeretine binaen, 29 . 5 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Muğla Milletvekili Ali Döğerli, 15 gün, ma
zeretine binaen, 29 . 5 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker, teker okutup Yüce He
yetin oyuna sunacağım. 

Afyon Milletvekili Şevki Güler, 55 gün, has
talığına binaen, 15 . 4 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tralbzon Milletvekili Ahmet İhsan Birinci-
oğlu, 58 gün, hastalığına binaen, 25 . 4 . 1972 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çorum Milletvekili Yakup Çağlayan, 10 gün, 
hastalığına binaen, 22 . 5 . 1972 tarihindein iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

izmir Milletvekili Mustafa Akan, 10 gün, ma
zeretine binaen, 2 . 5 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz, 
15 gün, mazeretine binaen, 28 . 5 . 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bolu Milletvekili Nihat Bayramoğlu, 25 gün, 
mazeretine binaen, 29 . 5 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muğla Milletvekili Ali Döğerli, 15 gün, ma
zeretine binaen, 29 . 5 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — 506 say ıh Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 23, 68, 71 ve 100 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki (2/680) kanun teklifinin (41) 
No. lu Geçici Komisyona havalesine dair Çalış

ma Komisyonu Başkanlığı teskeresi (3/845) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
Çalışma Komisyonu Başkanı tarafından verilen 
bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 23, 68, 71 ve 100 ncü maddelerinin değişti-

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Selçuk (Jümüşpala, "27 
gün, hastalığına binaen, 28 . 4 . 1972 tarihinden 
itibaren, 20 gün ve 22 . 5 . 1972 tarihinden itiba
ren de bir hafta olmak üzere. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo* 
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı, 
21 gün, hastalığına binaen, 22 . 5 . 1972 tarihin
den itibaren. 
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rilmesi hakkındaki kanun teklifinin, 17.7.1964 
tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kuruıtfu 
Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması ve 
fıkralar eklenmesine dair olan kanun teklifini 
görüşmek üzere, Genel Kurulun 8 . 3 . 1971 
tarihli 63 ncü Birleşiminde kurulmuş bulunan 
41 No. lu Geçici Komisyona, aynı mahiyette ol
ması sebebiyle yukarıda adı geçen teklifin de, 
mezkûr komisyona havalesine delâletlerinizi 
saygı ile arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapılacak
tır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi, 
bir saatlik süre zarfında görüşülmesi iktiza eden 
ve öncelikle, Cumhuriyet Senatosundan dönmüş 
bulunan küçük kanunların görüşmesini intacede-
ceğiz. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Pazartesi günü muamele icra 
edilecek. Pazartesi günü, tetkik ediliyor, gereği 
Yüce Heyete sunulacak.. 

IV. - i GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Marag Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Marag Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Marag ilinin adının Kahraman M ar as olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 2/12) 
(S. Sayısı: 192, 192'ye 1 nci ek, 192'ye 2 nci ek, 
192'ye 3 ncü ek) 

BAŞKAN — Bu teklifin Senatodan dönmüş 
olması yönünden, öncelikle görüşülmesi hususu 
hakkında önerge var. Takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Gündemin, tüzük gereğince, bir defa görüşü
lecek işlerinden olup, 23 ncü sırada kayıtlı Ma-
raş ili adının, Kahraman Maraş olarak değişti
rilmesine dair kanun teklifinin, üç seneden beri 
gündemde bulunması ve bu kere de Senatodan 
dönmüş olması nedeniyle, öncelikle görüşülme
sini teklif ederim. Saygılarımla. 

İçişleri Komisyonu 2, Başkanı 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Lütfen komisyon yerini alsın. 
Yetkili komisyon?.... Yok mu efendim?.. («Yok» 
sesleri) Celâlettin Coşkun, Mehmet Hazer, Nuri 
Demirel, Cahit Ortaç, Şevket Asbuzoğlu önerge 
sahibi.,. Mustâfa Karaman, Ali Uslu.. Yok. 

Komisyon yok. Peki geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi Âdil 
Ali ay ve 6 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa, 1.3.1971 günlü ve 1377 sa
ydı Kanunla eklenen geçici 1 nci maddenin (a) 
bendinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında M. Meclisi Plan Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 2/531; Cumhuriyet Se
natosu 2/18) (S. Sayısı : 635 ve 635'e 1 nci 
ek (1) 

BAŞKAN — Daha önce bu konuda Millet 
Meclisince kabul edilmiş, mesele Cumhuriyet 
Senatosunca bazı maddeleri değişikliğe uğraya
rak tekrar Millet Meclisi Komisyonuna gelmiş 
ve Cumhuriyet Senatosunun metinde yaptığı 
değişiklik, Millet Meclisinin aidolduğu Komis
yonunca benimsenmiş bulunmaktadır. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinde kabul edilip, Cumhuriyet 

Senatosundan bazı değişikliklerle geri gelen ve 
gündemimizin 1 defa görüşülecek isler bölümün
de yer alan, 635'e 1 nci ek S. Sayısı, C. Senato
su Sivas Üyesi Âdil Altay ve 6 arkadaşının, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 
1 . 3 . 1971 günlü ve 1377 sayılı Kanunla ek
lenen geçici 1 nci maddenin (a) bendinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifinin, gün-

(1) 635'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

— 7 — 
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demdeki sair işlere takdimen öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Plan Komisyonu Başkanı Y. 

Naci Çerezci 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-

BAŞKAN -
Kabul edenler... 
mistir. 

Bununla ilgili komisyon lütfen yerini alsın. 
Buyurun Sayın Okyayüz. 

Bu hususta düzenlenmiş bulunan raporu tak
dim ediyorum. 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/531 
Karar No. : 162 

22 . 5 .1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
9.5.1972 tarihli ve 56 ncı Birleşiminde değiş
tirilerek kabul olunan (5434 sayılı t Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
üç madde eklenmesi hakkında kanun teklifi) 
Komisyonumuzun 18 . 5 . 1972 tarihli 21 nci 
toplantısında tekrar incelendi ve görüşüldü. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, kanun 
teklifini, gerek muhteva ve gerekse şekil yönün
den değişikliğe tabi tutmuştur. 

Bu değişikliklerden, kanun başlığı, 1 nci 
madde, 2 nci madde, 3 ncü madde ve bu madde 
içindeki geçici 1 nci madde, geçici 3 ncü madde 
ile 4 ncü ve 5 nci maddeler aynen benimsenmiş 
3 ncü maddedeki geçici 2 nci madde kesinleş
miştir. 

Genel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

BaşkanveMli 
Niğde 

N. Çerezci 
Kâtip 

Malatya 
A. Karaaslan 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Adana 
S. Kılıç 
Ankara 
T. Toker 

Diyarbakır 
S- Savcı 

İzmir 
K. Önder 
Kayseri 

M. Yüceler 

Manisa 
H. Okçu 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

imzada bulunamadı. 
Sivas 

E. Kangal 

İzmir 
A. N. Üner 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

B. Müderrisoğlu 
Niğde 

N. Kodamanoğlu 
Sakarya 

N. Bayar 

Zonguldak 
K, Nedimoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım Cum
huriyet Senatosunun kabul ettiği 3 ncü sayfada 
kayıtlı madde 1 de Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meclisince daha önce kabul edilmiş olan mad
deyi değiştirmiş ve şimdi okuttuğum şekle ifrağ 
etmiştir. Takdim ediyorum. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bir ek madde ile bir fıkra ve üç 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı ek 
madde eklenmiştir. 

Ek madde — iştirakçilerin, emeklilik kese
neğine esas olan derece ve kademelerinin mev
zuata uygunluğu Sandıkça incelenir, eksik gön
derilen kesenek ve karşılık farkları kurumların
dan tahsil, fazla gönderilen kesenek ve karşılık 
farkları kurumlarından tahsil, fazla gönderilen 
kesenek ve karşılıklar kurumlarına iade edilir. 
Sandıkça mevzuata uygun olarak tespit oluna
cak derece ve kademe üstündeki derece ve ka
deme aylığı üzerinden emeklilik keseneği kesil
miş olması, iştirakçilere emeklilik bakımından 
bir hak sağlamaz. 

BAŞKAN — 1 nci madde Cumhuriyet Sena
tosunca bu şekilde düzenlenmiştir. Millet Mec
lisinin Geçici Komisyonu bu değişikliği benim
semiş bulunmaktadır. 

Söz isteyen?.. Yok.. 

Şimdi, benimseme hususunu Yüce Meclisin 
oyuna sunacağım. Şayet, Yüce Meclis benimse
meye uyarsa, madde bu şekliyle kanunlaşmış 
olacaktır. 

SUNA TUR AL (Ankara) — Sayın Başkan, 
ben 1 nci maddeye bir ilâve istirham ediyorum. 
Gerekçesiyle beraber hazırladık efendim. 

_ 8 — 
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BAŞKAN — Sayın Tural, Anayasanın 92 nci 
maddesi uyarınca bunun üzerinde konuşmak 
mümkün oluyor da, yeni bir değişiklik önergesi 
vermek mümkün olamıyor. Eğer, Millet Mec
lisi,,. 

SUNA TURAL (Ankara) — Değişiklik de
ğil de efendim maddeye ilâve etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, işte değişiklik 
dediğim o. ilâve madde, ek madde, buna müma
sil değişiklik olmuyor. Olsa olsa, şu mealde ko
nuşmanız mümkün olabiliyor : Bu maddeyi 
Meclis benimsemesin, şu şu eksikleri var, Kar
ma Komisyona gitsin diyebilirsiniz. Onun hari
cinde teklif yapamazsınız. Yeni bir teklifi oya 
koyamam. Değişiklik önergesini veremezsiniz 
efendim. 

1 nci madde, şimdi okuttuğum şekilde Cum
huriyet Senatosu tarafından değişikliğe uğra
mış ve Millet Meclisi Komisyonu bu benimseme
yi uygun bulmuştur. 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Benimse
meyi kabul edenler... Benimsemeyi kabul etme
yenler... Benimseme kabul edilmiştir ve Cumhu
riyet Senatosu tarafından yapılan değişik şek
liyle 1 nci madde kanunlaşmıştır. 

Madde 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa 2 . 3 . 1970 gün ve 
1239 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddeye 
aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir. 

74 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında ya
zılı durumlarda olup da süresinde müracaat 
edemediklerinden aylık bağlanamamış olanlar 
hakkında da yukardaki fıkra hükmü uygula
nır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 2 nci 
maddede Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu 
değişiklik, Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyo
numuzca da benimsenmiş bulunmaktadır. 

Söz isteyen?... Yok. 
Benimseme hususunu Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiş, 2 nci madde bu şekliyle kanun- > 
laşmıştır. 

Madde 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı 
üç geçici madde eklenmiştir : 

Geçici madde 1. — Emekliliğe tabi görev
lerde veya Sosyal Sigortalarla ilgili işlerde bu
lunmadan illerin daimî komisyonu üyeliğine, be

lediye başkanlığına seçilenlerden; istekleri üze
rine, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (n) ben
di gereğince Sandıkla ilgilendirilmiş olanların 
bu görevlerde geçen ve borçlandırılarak emek
lilikte sayılan sürelerinin, 1.12 .1970 tarihine 
kadar olan kısmı 3 yılda bir terfi esasına, bu ta
rihten sonra geçen kısmı da, 657 sayılı Kanu
nun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci mad
desi hükümlerine göre, emeklilik keseneğine 
esas derece yükselmesinde ve kademe ilerleme
sinde dikkate alınır. 

Yukardaki fıkra hükmü, illerin daimî ko
misyonu üyeliğinde, belediye başkanlığında bu
lunmuş olup da, halen T. B. M, M, üyesi olan
larla emeklilikle ilgili görevlerde çalışanlar 
hakkında da uygulanır. 

Ancak, 13 . 6 . 1968 gün ve 1046 sayılı Ka
nun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; önce 
çerçeve madde üzerinde, daha sonra da ona iliş
kin geçici maddeler üzerinde Cumhuriyet Sena
tosu, şimdi okuttuğum şekilde değişiklik yap
mıştır. Komisyonumuz bu değişikliği benimsemiş 
bulunmaktadır. 

Söz isteyen?.. 
EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Sayın 

Başkan, müsaadenizle? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Değerli 

arkadaşlarım; il genel meclisi üyeliğiyle vilâ-
yetlerdeki belediye meclisi üyelikleri arasında 
bir tefrik yapmak Yüce Meclis için iyi bir neti
ce doğurmaz. 

Hepimiz teşkilâttan gelen milletvekilleriyiz. 
il genel meclisi üyelerine emeklilik hakkı tanı
yoruz, belediye meclisi üyelerine emeklilik hak
kı tanımıyoruz. 

Senatoda bu şekilde değiştirilmiş. Gerekçe 
olarak Hükümet Sözcüsü Komisyonda; belediye 
meclis üyelerinin bir yıl devamlı çalışmadıkla
rını ileri sürdüler. Vilâyet meclis üyeleri esa
sında 45 gün çalışır, büyük vilâyetlerde beledi
ye meclis üyeleri bir seneye yakın zaman çalış
ma yaparlar. Hiç olmazsa belediye meclisinin 
daimî encümenleri bir yıl çalışma yaptıkları 
için daimî encümen üyeliklerinin eklenmesinde 
büyük zaruret vardır. 
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Teşkilâtımızı memnun etmek, arkadaşlarımız 
arasında ikilik yaratmamak bakımından bunu 
istirham ediyorum. Meclisin kabul etmiş olduğu 
şekildeki metni kabul edelim. Senatodan gelen 
metni kabul etmemenizi arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Cum
huriyet Senatosu, biraz önce okuttuğum şekilde 
metni değiştirmiş bulunmaktadır. Millet Meclisi 
Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan yapılan bu değişikliği benimsemiş bulun
maktadır. 

Benimseme hususunu Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenleY... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Madde bu şekilde metne geçe
cektir. 

Geçici madde 3. — İştirakçilerden 1136 ve 
1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukat
lıkta geçen hizmet sürelerini borçlanmak sure
tiyle fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanında 
müracaat edememiş olanlarla (Bu kanunların 
yürürlük tarihinden sonra iştirakçi olanlar da
hil), 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun 
geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün ve 
1425 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddelerine 
göre süresinde müracaat edememiş bulunanlara 
bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren ye
niden 6 aylık müracaat süresi tanınmıştır. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde, Cumhuri
yet Senatosunca şimdi okuttuğum şekilde deği
şikliğe tabi tutulmuştur. Madde, bu okuttuğum 
şekilde Millet Meclisi Komisyonunca benimsen
miş bulunmaktadır. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bir 
soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, söz de alabilir
siniz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Mü
saade ederseniz yerimden sorayım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, geçici 1 nci maddede, «Emekliliğe 
tabi görevlerde veya Sosyal Sigortalarla ilgili 
işlerde bulunmadan ...» diye bir ifade var. 3 ncü 
maddede ise böyle bir husus yok. Avukatlar ay
nı zamanda 506 sayılı Kanuna da tabi, yani Sos
yal Sigortalar Kurumuna da tabi. Bu avukatlar 
dışında acaba bu hüküm kullanılacak mıdır? Bu 
hususta komisyonun görüşü nedir? 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU ADINA H. 

CAVİT OKYAYUZ (içel) — Sayın Başkan, 
yalnız Sandığa tabi iştirakçi avukatlar için 
mevzuubahis bu madde. Yalnızca süre uzatıyor, 
yeni bir hüküm getirmiyor. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Cumhuriyet Senatosu, şimdi okuttuğum şe

kilde bu maddeyi değişikliğe tabi kılmıştır. 
Meclis Komisyonumuz değişikliği benimsemiştir. 

Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu 
şekliyle kabul edilmiş, bu şekliyle kanunlaşa
caktır. 

Madde 4. — Bu kanunun birinci maddesi 
hükmü 1 . 3 . 1970 tarihinde, diğer hükümleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 4 ncü madde Senatoda bu şe
kilde değişikliğe tabi tutulmuştur. Meclis Ko
misyonumuz, değişikliği benimsemiş bulunmak
tadır. 

Söz isteyen?.. Yok. 
Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, bu şekilde kanunlaşacaktır. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — 5 nci madde Cumhuriyet Sena
tosunca bu değişikliğe tabi tutulmuştur. Meclis 
Komisyonu, değişikliği benimsemiştir. 

Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çerçeve madde 3'ü, bütün ilâve maddeleriyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu şekliyle mez
kûr kanunun değişikliğe uğrayan hükümleri de 
Meclisimizce kabul edilerek kanunlaşmış duru
ma geçmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

I 3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 5 
arkadaşının, Konya Milletvekili Baha Müderris-
oğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derne-

I ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bazı vergilerden, bütün hare 

I ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel;; Maliye ve Plan ko-

I misyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 60 

10 — 
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'Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/563, 2/565) (S. Sayısı : 681) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosundan de
ğişikliğe uğrayarak gelmemiş olmakla beraber, 
Başkanlık protokolüne göre bir saatlik süre zar
fında görüşülmesi uygun mütalâa edilen, küçük 
bir kanun teklifinin diğer işlere takdimen önce
likle görüşülmesini öngören bir önerge var tak
dim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, birinci görüşmesi yapılacak işler 
bölümünde yer alan, sıra sayısı 681., Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve 5 arkadaşının, 
Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ve arka
daşı ile Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci ve 6 ar
kadaşının, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava 
Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun bazı vergilerden, bütün hare ve resimlerden 
muaf tutulmasına dair kanun teklifinin, komis
yon raporunda belirtilen gerekçelerle gündem
deki sair işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
60 Numaralı Geçici Komisyon 

Başkanı 
Sabahattin Savcı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Muktezası buna göre icra edi
lecektir. 

Şimdi raporu takdim ediyorum. Komisyon 
lütfen yerini alsın.. 

60 No. lu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 1.5 . 5 . 1972 
60 No. lu Geçici Komisyonu 
Esas No.: 2/559, 560, 563, 565 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.11.1971 
tarihli 5 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonumuz; 

(1) 681 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

«Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve Hatay 
Milletvekili Hüsnü Özkan'ın kurban, kurban de
risi, fitre ve zekatın Türk Hava Kurumunca 
toplanması hakkında kanun teklifi», «Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve 4 arkadaşının Türk 
Hava Kurumumun bazı vergilerden ve bütün 
harç ve resimlerden muaf tutulmasına dair ka
nun teklifi», «Konya Milletvekili Dr. Baha Mü
derrisoğlu ile Nevşehir Milletvekili Hüsamet
tin Başer'in Türkiye Kızılay Derneğinin vergi
lerden, harç ve resimlerden muaf tutulması, 
Hazine hissesi ve Tekel resmi alınmaması hak
kında kanun teklifi», «Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının Türkiye Kızılay Derne
ğinin vergilerden, harç ve resimlerden muaf tu
tulması, Hazine hissesi ve Tekel resmi alınma
ması ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Gümrük Vergisinden muaf tutulması hakkın
daki kanun teklifleri» gerek teklif saihipleri ve 
gerekse ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar temsil
cilerinin de iştirakiyle görüşüldü : 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler netice
sinde aynı amaç ve mahiyette olan teklif terin 
birleştirilerek bir metin halinde maddelerin ye
niden tedvini ve bu hususta Komisyon Başkan-
lılk Divanına yetki verilmesi uygun görüldü. 

Komisyon üyelerimizin adı geçen kuruluşlar 
nezdinde ve faaliyetleri ile ilgili olarak yaptık
ları tetkik ve müşahadelerinin ışığı altında; bu
güne kadar ifa ettikleri Millî ve Sosyal görevle
rini idame ettirebilmeleri için esaslı ve devamlı 
gelir kaynaklarına sahip bulunmalan, kamu 
yararına hizmet gören bu teşekküllerin güçlü 
ve verimli çalışmalarına sağlayacak malî imkân
lara kavuşturulmaları kanaati ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

Bu vesile ile genel kurul gündeminde bulu
nan finansman kanunlarını müzakeresi dolayı-
siyle mezkûr kanun teklifinin de öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi karar altına alınmıştır. 

Keyfiyet, G enel Kurucun tasviplerine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Başkan Sözcü 
Diyarbakır Milletvekili Hatay Milletvekili 

S. ıSavcı H. Özkan 
Kâtip 

Trabzon Milletvekili Afyon K. Milletvekili 
N. i. Çakıroğlu H. Hamamcıoğlu 
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Aydm Milletvekili 
M. Çelik 

Çorum MilletV'sOfilKi 
A. Oüleı' 

Hatay Milleltvekil! 
- T. Köseıoğlu 

Balıkesir Milletvekili 
S. Z. Altunjbaş 

Eöki?eihir Milletvekili 
B. S. Karaıcaşelfoir 

Malatya Milletvekili 
M. Kaftan 

(imsada bulunmadı) 
Ri&e Milletvekili 
S. Z. KiÖGSoğîu 

Trabzon MilleitveMli 
M. A. Oksal 

Manisa MiBeftvekili 
!K. Şahinjoğlu 

Samsun Milletveklili 
i. Yalçıner 

(imsada bulunmadı) 
Yozgat ıMilkıtıvekili' 

N. Tanridağ 
BAŞKAN — Tdklifin tümü iksirinde söz is

teyen? Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş-

(kan, muMierem. arkadaşlarım; 

MttlhfraLif gruplara mensup arkadaşlarımın 
vermüş oldukları kanun teklifiyle birlikte ben
denizin de vermüş olduğaım, bu teklifi kcımıJsyıon-
da tevCıidedilerek, bizim verdiğimiz kanun tek
lifinin maddeleri yeniden ve kendi görüşlerinle 
göıre daha iyi bir şekil verilerek huzurunuza 
getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Hava Kuru
mu, Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Ço
cuk Esirgeme Kurumunu kapsamına alan bu ka
nun teklifi çıktığı taikdird'e, bu müesseseler için 
gök hayırlı bir iş yapılmış olacağına kanılım. 

Bugün memldkeitite ani felâketle karşikarşı-
ya kalındığınıda Türkiye Kızılay Derneğıinin, 
fakir çocuklara yandım, bakımından Çocuk Esir-
gcıme Kurumunun ve Atatürk tarafından kurul
muş bir müessese olarak 508 kadar şubeliyle 
eğitim ve ziraî mücadele yönümden hizmet gö
ren Türk Hava Kurumunun çok hayırlı işler 
yaptığı ortadadır. • 

Türk Hava Kurumu buigün modern bir mü
cadele sistemliyle büyük yardımlarda bulunmak
tadır. 

Kızılay Derneğimiz ise bu konuda bilhaissa 
ilâç yönünden, maddî ve manevî bakımdan fe
lâkete uğramış Türk halikına büyük bir yardım
da bulunduğu aşikârdır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun da bugün bil
fiil 30 bin kadar ailenin yanında bulunan 4 - 5 
bin çocuğu himayesine alarak yine yardımda 
bulunduğu hepinizin malumlarıdır. 

-Bu müesseselere hariçten yardım yapmak 
isteyen birçok memleketlerin, firmaların, şahıs
ların yapmış oldukları malzeme yarldımınldan 
gümrük resmi alınıyor, vergi alınıyor. Bunun 
hiç doğru olmayacağı hepinizin kalbul edeceği 
bir husus'tur. Düşününüz, bir taraftan yardım 
yapıyorsunuz, diğer taraftan ondan vergi ala
caksınız... Bu mümkün değildir arkadaşlarım. 

Sonra, herhangi bir muamelede elbette ki, 
bunların vergi ve resimlerinden muaf tutulması 
zarureti vardır. Hisse ve fonlardan muaf ol
dukları kanun teklifimizin muhtelif yerlerinde 
yine zikredilmiştir. 

Ayrıca bu kanun teklifinde, Millî Savunma 
ve Jandarma Genel Komutanlığınca da ihtiyacı 
için yurt içi ve yurt dışından temin olunacak 
akaryakıt ve motor yağları için Bütçe Kanunun
ca uygulanan vergi ve resimlerden de muaf tu
tulması derpiş edilmektedir. 

Birde memleketimizin yine hamiyetini suiisti
mal eden hususlar vardır; kurban, kurban deri
leri, fitreler gibi. Bunlar muhtelif şekilde bir 
yerde biriktirilip iyi bir yardım yapılması lâzım-
gelirken, bu yardımlar dağılmak suretiyle hiç
bir şekilde verilen yere de bir fayda temin et
miyor, ama bir yerde bir kanun ve bir nizamla 
toplanırsa daha faydalı olacaklardır. Bir vatan
daş kurbanını, kurban derisini ve fitresini, cebrî 
değil, arzusuna uygun olarak verdiği takdirde, 
bunun % 50'sini Türk Hava Kurumuna, 
% 30'unu Kızılaya, % 20 sini de Çocuk Esirgeme 
Kurumuna vermek suretiyle, toplanmış olan 
fondan bu üç müessese istifade etmiş olacaklar
dır. 

Bu hayırlı kanunun bir saatlik işler arasın
da görüşülmesi gerekmektedir. Zaman kısadır. 
Size muhtelif bilgiler vermek suretiyle zamanı
nızı almak istemiyorum. Bunlar bildiğiniz şey
lerdir. Bendeniz teklifçi olmakla beraber, ar
kadaşlarım da bu kanuna müspet oy verirlerse 
çok faydalı olacaktır. 

Arkadaşlarımın bu konudaki fikirlerine el
bette hürmetkarız. Söyleyecek oldukları fikir
lere ve yapılması mümkün olan herhangi bir de
ğişiklik varsa, biz teklifçi olarak uygun gördü
ğümüz takdirde onlara da iştirak etmekten şe
ref duyarız. Gerek Komisyon Başkanının, ge
rek Hükümetin ve gerekse sizlerin bu konuda 

— 12 
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gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Eroğan, buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (İs-
tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Sözlerime başlamadan evvel Demokratik Par
ti Grubu adına sizleri saygı ile selâmlarım. 

Sayın Ahmet Şener ve arkadaşları çok güzel 
bir kanun teklifi getirmişler. Ondan sonra di
ğer arkadaşlar da hemen hemen aynı mevzuu 
ele alan tekliflerle Yüce Meclisin karşısına çık
mışlar. Kurulan bir komisyon bunları birleştir
miştir. 

Sayın Şener'in ve diğer arkadaşların hazır
ladıkları gerekçe cidden insanın kültürünü tak
viye edecek zenginlikte. Hattâ, bazan insanın 
gözünü yaşartacak kadar da yumuşak ve has
sas tellere temas ediyor. 

Gerekçenin son cümlesi gözümü yaşarttı: 
«Millî havacılığımıza ve dolayısıyle Türk Mille
tinin bekasına katkıda bulunan, Atatürk'ün ya
digârı ve millete olan bu kurumu^ kendi kade
riyle başbaşa bırakılmayıp desteklemek millî 
bir görevdir.» Bütün kalbimle bu cümleye, bu 
tekliflere katılıyorum. Ancak, bu vesileyle ba
zı hususlara da teması zaruri görüyorum. 

Evvelce bu kürsüden yapmış olduğum bir 
konuşmada şöyle bir şey söylemiştim: Türki
ye'nin çektiği sıkıntılardan birisi de hukukî 
zaıf ve hukukî nakısa içinde bulunmamızdır. 
Hukukî nakîsa; bakanlık kurmuşuz; Teşkilât 
Kanunu yok, dedim. Hukukî zaaf da; 1930'Jar
da kurulmuş bir kanunla, buigünün şartlarına 
ihiç uymayan kanunlarla devlet yönetiyoruz, de
dim. Onlara birisini dalha ilâve edeceğim, ka
nunlarımızda o kadar bir karışıklık, o kadar 
bir tedahül var ki, şaşarsınız... 

Simidi, Sayın Şener konuşurken dedi ki, bu 
derneklere dışarıdan, gelen bağışlar bile vergi
lerle, zorluklarla karşılaşıyor, gümrük rejim
leri ;?ilân... 

16 Mayıs 1960 tarih 7449 sayılı Kanun, «Mu
ayyen maksatlarla bağış yolu ile gelecek eşya
nın itihali vergi ve resimlerden ve belediye his
sesinden muaf en ithali hakkında kanun» adını 
taşıyor. 

«Madde 1. — İçtimaî, hayrî, kültürel ve sıihhî 
maksatlarla yabancı memleketlerde kurulu der-

ne&, tesis ve teşekküller tarafından aynı maksat
larla memleketimizde hali faaliyette bulunan 
•benzerlerine mevzulanna uygun olarak bağış yo
lu ile gönderilen veya verilen para ile alınıp ge
tirilen eşya icra Vekilleri Heyeti, kararı ile her 
türlü ithal vergi ve rejimleriyle, (Damga Resmî 
dalhil) belediye hissesinden muaftır.» 

AHMET ŞENER (Trabzon) — İcra Vekil
leri Heyeti kararı ile. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Hangi icra 
vekillerini getirfeeniz getirin, böyle güzel bir 
müesseseye, böyle hayırlı bir teşekküle, yapa
cağı bir müracaat karşısında, hayır demeye
cektir. 

Esasen, sıkıntılardan biri de, herşeyi icra 
vekilleri'ne bırakmaktır. Onun sayılarını alt alta 
koyarsanız rakamların namütenahiye vardığım 
görürsünüz. 

Yine bu teklifler arasında Çocuk Esirge
me Kurumu var. 35 sayılı Kanun, 29 Temmuz 
1960 tarihli. Başlık şu: «Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bazı -vergilerden ve bütün 
harç ve resimlerden muaf tutulmasına dair ka
nun.» 

1928 sayılı, 2 Temmuz 1926 tarihli Kanun. 
«Türkiye Tayyare Cemiyetinin bazı muamelâ
tından umumî İstihlâk ve eğlence ve hususî İs
tihlâk Vergilerinden muafiyetine dair Kanun.» 

4119 sayılı 25 Eylül 1941 tarihli Kanun. 
«{Kızılay Cemiyeti ve harlb ve afat vukuunda 
onunla birlikte çalışmak üzere Hükümetin mü
saadesiyle gelecek her türlü sıihhi ve insanî yar
dım heyetleri namına vürut edecek olan eşya
nın Gümrük Vergisinden muafiyetine dair ka
nun.» 

Şimdi arkadaşlar, görüyoruz ki, bazı kanun
lar var, birtakım muafiyetler tanımışlar bun
lara. 

Yeni Hükümet Programında güzel bir hü
küm var; millî eğitimle alâkalı bütün kanunlar 
'bir araya getirilecek.. Bu hususları da bir araya 
gelirsek, zannederim iyi olacak. 

Bu muafiyetler gerçi birtakım hayır mües
seseleri için lüzumlu, yararlı oluyor. Bazı hiz
metler için de yararlı oluyor. Diyoruz ki, me
selâ, köy yollarını yapmak için ithal edile
cek traktörlerden bilmem ne vergisi almayalım. 
Bunlar o kadar çok ve o kadar dağınık ki, her
kesin bilmesi mümkün olmuyor. Bazan kurnaz 
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müteahhitlere de hatsiz hesapsız kazançlar te
min ediyor. Bir vakıayı size nakledeceğim • 

Bir tarihte bir ihaleye giren müteahhitler
den birisi büyük bir rakam farkı ile ihaleyi alı
yor. Diğerleri şaşmakta bu indiriş sebebine. Ni
hayet mesele anlaşılıyor ki, o ihale mevzuu ithal 
mallarından Gümrük Resmî almmazmış... O 
açıkgöz müteaJhhit bu indirimi yaptıktan sonra 
elbette ki ötekilerden daha aşağı bir seviyeye 
getiriyor ihale miktarını, ama hakiki hesap ya
pıldığı takdirde o müessese bu ihaleden zararlı 
çıkmış oluyor. 

Şimdi, bu hususta diyeceğim, şu, birtakım mü
esseselere gümrük resmi, falan vergiden muafi
yet filân vergiden muafiyet şeklinde yaptığımız 
indirimlerle hazineden bir hayli kayıp vücuda 
getiriyoruz. O müesseseye görünürde yapılan 
yardımın fevkinde hazineye zarar vermiş 
(oluyoruz. Şayet bunlar birleştirilipte vergi 
muafiyetleri, şu muafiyet, bu muafiyet kaldırılır 
da hazinenin geliri artarsa, o takdirde bu mü-
eseselere başka yollardan yardımlar sağlamak 
suretiyle bu ihtiyaç karşılanır kanaatindeyim. 
Ama dediğim gibi, bütün kanunları yeniden ele 
almak, bu müesseseleri bir sıraya dizmek şar-
tıyle. 

Şimdi öyle kanunlar var ki, bir tanesini oku
yacağım. 19 Haziran 1935 tarih ve 2781 sayılı 
Kanun: «Balya Karaaydm Madenleri Kiralama 
ve işletmelerinin getireceği mayi madenî mahru
katın gümrük ve muamele vergisinden istisna
sına dair Kanun.» Bu şirkete gelişsin diye baş 
tarafta bir imkân sağlanmış, ama hazinenin bir 
kaybı da ortada. 

Ben derim ki, bilfarz alman her vergiden 
1 kuruş; şu şu her verginin 100 kuruşundan 
1 kuruşu, şu şu derneklerin yahut yardım kuru
luşlarının hissesidir ve bütün muafiyetleri de 
kaldırırım. O takdirde bunlar sıraya konur, 
karşılıkları bunlara ödenir; bu birer kuruşluk 
yahut da değişik nispette alınacak vergilerden 
birikecek meblâğ. 

Bunun yanında bir de Kızılaym başka bir 
meselesine temas edeceğim, öteden beri bunun 
aleyhindeyim; hiç bir pedagok zaten bu hususu 
desteklememektedir. Kızılay, Çocuk Esirgeme 
Kurumu gibi ve hatta Türk Hava Kurumu rozet 
dağıtmaktadırlar bayram günlerinde. Sordum, 
1971 yılında Kızılaym rozet dağıtımından Tür

kiye'de elde ettiği toplam para 21 680 lira imiş. 
Değer mi?.. Bütün Türkiye'den kerrat ile bay
ram günlerinde çocuklar seferber ediliyor, kum
baralarla dolaştırılıyor ve sonunda bir senede 
toplanan para 21 680 lira. 

Pedagojik sakıncalar ortada. Bu biraz acı 
olduğu için burada tekrarlamak istemiyorum. 
Boşuna bir gayret ve sonunda 21 680 liralık bir 
gelir... 

Efendim bunu nasıl yaparız?.. Bir ara mek-
tuplardaki posta pullarının üzerine eklendi Kı
zılay pulu. Vermek istemeyenler mektupları
nı... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ne 
alâkası var? 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Var alâkası 
Beyefendi. Zatiâlinizin teklifi olduğu için biraz 
sabırlı olunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben söyle
medim, hiç bir şey söylemedim. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Mektupların 
üzerine yapıştırılan Kızılay pullarından kaçın
mak için, aldıkları posta pullarını mektup zarf
larına yapıştırıyorlar ve kutuya atıyorlarmış. 
Bunun üzerine Kızılay Başkanı bir çare bulmuş, 
mektubun posta ücreti 25 kuruş, yanına da zait 
5 yazdırmış 30 kuruş olmuş ve bu suretle o 5 ku
ruşu toplamış. Bu da bir fayda temin etmemiş. 

Bu pedagojik sakmcalarıyle ve getirdiği değ
mez gelirler gözönüne alınmak suretiyle bun
dan lütfen bu hayır cemiyetleri vazgeçsin, bu 
çeşit teşebbüslere girişmesin. Bunlara yeni im
kânlar sağlamak için başka formüller bulalım. 
Karışık kanunlarda temin edilen yardımlar indi
rimler büyük bir şey temin etmiyor; Hükümet 
programında Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili 
kanunlarını bir araya getirileceği söyleniyor, 
tıpkı onlar gibi bunlar da bir araya getirilsin, 
yapılsın ve temin edilecek meblâğ ile bunlara 
yardım yoluyla takdim edilsin. 

Bunun da biraz garip tarafları var: Bir ta
rihe kadar Bütçe Komisyonu derneklere yardım 
yaparlar idi. Hatırımda değil şimdi katı olarak, 
fakat Kırşehirin bilmem ne kazasında bir dernek 
varmış. O derneği, bir tarihte bir milletvekili 
bu listeye dahil ettirmiş, her sene yardım fonun
dan buraya bir para gidiyor. Kontrolü yok, 
dernek ayakta mı değil mi inilmiyoruz. Sonra
dan Maliye Bakanlığına geçti bu yardımlar, Ma-
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üye Bakanlığı ihtiyaç nispetinde dağıtmaya baş
ladı. E, bu da zannederim daha müspet bir yo
la girdi, hangi derneğin faaliyette olduğunu ve 
daha hayırlı olduğunu tespit ettiler ve kolay
lıkla yaptı ve tevziatı da daha olumlu bir şekle 
soktu. 

Şimdi bu yarayı yani, rozet hikâyesini be
lirttikten sonra, Komisyonun getirmiş olduğu 
tekliften^ 3 ncü maddeye geliyorum. Maddeler 
üzerinde konuşmak mümkün ama tümüyle alâ
kalı, olduğu için şimdi değineceğim. 

Hava Kurumu vasıtasıyle Ramazan ayında 
fitre ve zekât ve kurban derilerinin toplanma-
sıyle ilgili bir madde bu 3 ncü madde. Maddede 
«istek veçhile» diyor ama ne derseniz deyiniz; 
«Zekât sahipleri rızaen verdiği takdirde» dediniz 
mi, istediğiniz kadar «rızaen» deyiniz siz, bu, 
mecburî imiş gibi gelecek. Nasıl postanede Kı
zılay pulu yapıştırmak, zoret takmak istekle 
ise de mecburî bir hale getirilmektedir, böyle 
bir husus yaratılmaktadır. Sinemada parayı 
verdiğiniz anda biletinizin üzerine, gişedeki me
mur alacağı komisyonu da hesaplayarak 50 ku
ruşluk Kızılay pulunu şap diye yapıştırır «Ben 
istemiyorum» demezsiniz, içinizden gelmez bel
ki ama, bu adam bu pulu yapıştıracaktır. Ne 
olursa olsun, bu, bir zorlama olacaktır. 

Sonra başka hayır cemiyetleri ile bu Hava 
Kurumu arasında süresiz ve çok sayıda çelişme
lere, çatışmalara sebebolacaktır. 

Esasen dinimizde de bir zorlama yoktur. Ha
tırlayacaksınız, Hudeybiye Musalâhasında Hz. 
Muhammed musalâhaya şöyle bir hüküm koy-
durttu: «Mekke'den Müslüman olup da Medi
ne'ye galecek olanları Müslümanlar kabul etme
yecekler. Medine'den Müslümanlıktan vazge
çenler serbest bırakılacak.» Yanındakiler ken
disine biraz itiraz ederlerse de sonunda bu rızaî 
hal, zorlamayı önleyen yumuşak tutum Müslü
manların adedini artırmak gibi bir hizmet ya
par. 

Şimdi söylediklerimi toparlıyorum. Böyle 
güzel müesseselere getirmiş oldukları teklif do-
layısıyle başta Ahmet Şener ve diğer arkadaş
lara teşekkür ederim, güzel bir teşebbüstür. An
cak, bunların Hükümet tarafından hiç olmazsa 
daha derli toplu bjr hale getirilmesi ve birtakım 
kanunlarda esasen var olan şeyleri tekrarlamak
tan da kurtulmuş olacağız, 

İkincisi de, ne olursa olsun küçücük çocuk
ları kötü yollara sevk elden rozat işinden kısa 
zamanda vazgeçelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi var, ivediliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. Maddeleri okutu
yorum. 

Türkiye Kmlay 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 Esirgeme Ku
rumu; kendilerine tereddülbeden vergi, harç ve 
resim mükellefiyetf kurumlara aidolduğu hai
lende, bütün .vergilerle, harçlardan, resimler
den, hisse ve fonlardan muaftır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen? Yok. Sayın Rıza Çerçel bu maddede bir 
değişiklik önergesi göndermiş, takdim ediyo
rum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kuru
mu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bazı vergilerden bütün harç ve resimlerden mu
af tutulmasına dair kanun teklifinin başlığına 
ve 1 nci maddesine «Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumu» ndan sonra «Türkiye Yardım Seven
ler Derneği» nin de ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Afyon Karahisar 
Rıza Çerçel 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Kürsüden 
arz edelbilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Tabiî, mümkün efendim, buyu
runuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 
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Kanunun telMüfinin tümü üzerinde konuşan 
arkadaşlarım da, pek açık ve hassas bir şekilde 
belirttiler ki, bugün Türkiye'de ve güm geçtıik-
çe adedi artan dern£klerden, cemiyetlerden en 
önemli üç millî sosyal nilteliği haiz derneğin bir 
arada ve müteaddit arkadaşlarımızın bir araya 
getir^rdk Komisyonumuzca tevhide dilen kanun 
teklifi, hakikaten büyük bir ehemmıiyet arz et-
nıcktcılir. 

Biız bu üç sosyal ve âmme yararına uygum 
dernelkkrin bütün harç ve verdilerden muaf 
tutulmasına dair olan çalışmalarımızı yapaıken, 
mahallinde de tespit ve isabetle gürdük ki, ha
kikaten bir kanun tekliifine ihtiyaç varidi. An
cak, 10 Şuîbat 1928 yılında, o tarihte Himaye-i 
Eftal Cemiyeti Baskım bulunan rahmetli Dr. 
Fuat Umay'm teşebbüsü ile kurulan Türkiye 
Himaye-i Eftal Kadın Yardım Cemiyeti, 23 Şu
îbat 1939 tarihinde, yine Büyük Atatürk'ün ir-
ış.atlariyle, Yandım Sevenler unvanını almış, İc
ra Vekilleri Heyetinin 22 . 6 . 1941 tarihli ka
pariyle de umumî menfaatleri hadim* cemiyetler 
arasına katılma'ş bıtlunmaktadır. 

Şimdi çok kıymetli arkadaşımız Sayın Çer-
çel, bu kanun teklifine Yardım Sevenler Der
neğinin de katılmasını teklif etmiş bulunmak
tadır. Böylece dördüncü bir derneğin, Yardım 
Sevenler Derneğinin de kanunun metninde be-
lirtdlem hükümlerden ve tahmin ediyorum taraz 
sonra 3 ncü maddede de zikredilecek nispetler 
arasımda yer alması da ileri sürülmüş olacaktır. 

Biz Komisyon Balkanı olarak bu konuyu 
Yüce Heyetinizin takdirlerine arz edeceğiz, 
takdir Yüce Heyetimizin olacaktır. 

BAŞKAN — DeğişiMilk önergesi, Türkiye 
Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türki
ye Çocuk Esirgeme Kurumunun yanıibaşmda 
Türkiye Yardım Sevenler Derneğini de ilâveyi 
ömgcrımektedii'. önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Ka'mi edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 1 nci maddeyi tasarı 
metnimde yazılı şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 1 nci mad
de ?.ynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Millî Savunma Bakanlığı ile 
Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacına karşı
lık olarak, yurt içi ve yurt duandan temin olu
nacak akaryakıt ve yağlar için, her yıl Bütçe 
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Kanunu ile uygulanmakta olan bilûmum vergi, 
resim, harç, hisse, masraf ve zam muafiyetti Türk 
Hava Kurumu için de aynen uygulanır. 

BAŞKAN" — 2 nci mJadde üzerimde söz iste
yen? Yok. Verilmiş değiştirge önergesi de yok; 
maddeyi oyumuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Aynen kaibul edilmiişjtir. 

Madde 3. — Kurban ve kurban derileri ile 
Ramazan ayımda fitre ve zekât sahipleri rıızaem 
verdiği takdirde 1 nci maddede vazıh derrjîk ve 
kurumlar adına yalnızca Türk Hava Kurumu 
tarafından toplanır. Toplanan kurban, kurban 
derisi ve fitre zekâttan sağlanan gelirin % 50 
si Türk Hava Kurumuna, % 30 u Türküye Kı
zılay Dermeğine % 20 si Türkiye Çocuk Esirge
me Kurumuna verilir. 

BAŞKAN — üçüncü madde üzerimde söz is
teyenler? 

Sayın Mevlıüt Yılmaz, Sayın Burhanelttin 
Asutay, Sayım Hasan Tosyalı, Sayın Tufan Do
ğan Avşargil, Sayın Ahmet Güner 3 mcü mad
de üzerinde söz sırasına kaydedilmiştir. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Grup adına 
sos istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, grup adına isti-
yor!3unu3, başa geçiyorsunuz, 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız bir saatlik 
süre hitama ermiş bulunmaktadır. Bu sebeple 
bu kanunum müzakeresini gelecek birleşime bı
rakıyorum, 

4. — Yatılı bölge okullarında döner sermaye 
kurulmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları (1/473) 
'(S. Sayısı : 667) (1) 

BAŞKAN — Simidi muhterem arkadaşlarım, 
bir önceki birleşimde öncelikle görüşülmesi ka
bul edilmiş bulunan, yatılı bölge okullarımda 
döner sermaye kurulmasına dair kamum tasarısı
nın görüşülmesine geçiyorum. 

Millî Eğitim Bakanı adına yazılı yetki kâğı
dı. ile Sayın ilköğretim Genel Müdürü Sait 
Mehmetoğlu yetkili kılımmı^tır. Aslmdia Hükü
met üyesi arkadaşımız da var. Komisyon lütfen 
yerini abın. 

Plan Komisyonu raporumu okutuyorum. 

I (1) 667 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu-
' na e-klidir. 

16 — 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 
. MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuza havale buyurulan (Yatılı 

(bölge* okullarında döner sermaye kurulmasına 
dair kanun tasarısı) ile, önhavelesi gereğince 
Maliye ve Millî Eğitim komisyonlarının hazır
ladıkları raporlar, Millî Eğitim ve Maliye Ba
kanlığı temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda 
görüşüldü. 

Anayasamızın 50 nci maddesi (Halkın öğre
nim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak Devittin 
başta gelen ödevlerindendir.) diyerek halkın 
eğitimini Devlete görev olarak vermiş bulun
maktadır. Devlet bu hizmeti muhtelif kurum ve 
kuruluşlar vasıtasıyle yerine getirmektedir. 

Bu cümleden olarak memleketimizin muhte
lif bölgelerinde, özellikle nüfusu dağınık ve 
mahrumiyet bölgelerindeki halkı ve çocukları
mızı eğitmek, onlara ilerde faydalanacakları sa
nat dallarında mesleğe yöneltiei sınıflar ve 
kurslar açarak daha iyi yetişmelerini sağlamak 
üzere her çeşit bölge yatılı okulları açmaktadır. 
Böylece çevrenin sağlık, tarım, halk eğitimi 
ve kalkınma faaliyetleri giibi merkezler teşekkül 
ederek, o bölgelerin okul ve öğretmen ihtiyaç
ları giderilmekte, öğretmenlerin topluca bir 
yerde bulunmaları sebebiyle tecrübe ve yetişme
leri daha verimli olmakta, tek öğretmenli okul
lardan çok öğretmenli okullara geçiş de sağlan
dığından bütçeye fazla külfet yüklemeden va-' 
tandaşa, dolayısıyle memlekete, kalkınma plan
larının da öngördüğü istikamette fayda sağlan
maktadır. 

Bu okullar gerek yerleştikleri arazi üzerinde 
tarımsal faaliyetler yaparak, gerekse mevcut 
atelyeleriyle çevre halkına küçük el sanatla
rını öğreterek ekonomimize katkıda bulunur
lar. Ancak, bu faaliyetlerin yapılabilmesi bir 
döner sermayenin mevcudiyetine bağlıdır. Bu 
sayede, meydana getirilecek üretim mallarının 
satılmasından elde edilecek gelirlerle bu okul
ların ihtiyaçları daha kolay karşılanacaktır 

Bu itibarla, bölge yatılı okullarının faaliyet
leri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığının 
denetim ve gözetimi altında olmak üzere 
30 000 000 liralık bir ödeneğin, bu okulların 
döner sermayesinin temini için hazırlanmış bu
lunan kanun tasarısını, Komisyonumuz yerinde 
bularak, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Komisyonumuz, özel eğitime muhtaç çocuk
lara mahsus okulların da döner sermayeden fay
dalanmalarını sağlamak üzere kanun başlığının 
(Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocukla
ra mahsus okullarda döner sermaye kurulması
na dair kanun tasarısı) şeklinde değiştirilmesi
ni ve 1 nci maddenin başlık ile uygunluğunu 
temin etmek için (Yatılı bölge) kelimelerinden 
Sonra (ve özel eğitime muhtaç çocuklara mah
sus okullarda) ibaresinin konulmasını (okulla
rında) kelimesinin de çıkarılmasını öngörerek 
1 nci madde bu değişik şekli ile, 

2 nci madde Maliye Komisyonunun değiş
tirici şeklinde, 

3 noü madde tasarıda olduğu gibi aynen ka
bul edilmiştir. 

4 noü madde, hatalı olarak yazılan (1050 sa
yılı Genel Muhasebe Kanunu) ibaresi (1050) 
sayılı Muhaseîbei Umumiye Kanunu) şeklinde 
düzeltilerek, 

5 ve 6 nci maddeler ise, tasarıda olduğu gibi 
aynen kabul edilmiştir. 

Bu tasarının, okulların yeni öğretim dönemi
ne yetiştirilebilmesi için öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi karara bağlanmıştır. 

Bu itibarla, öncelik ve ivedilikle görüşülmek 
ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Sözcü 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Adana 
S. Kılıç 
Amasya 
Y. Acar 
Ankara 

H. Balan 
Aydın 

N. Menteşe 
Diyarbakır 

S. Savcı 
imzada bulunamadı. 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

içel 
C. Okyayuz 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 
Kâtip 

Malatya 
A, Karaaslan 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Amasya 
S. Aygün 
Ankara 
T. Toker 

Bolu 
H. i. Cop 
Erzurum 

Söz hakkım mahfuz. 
R. Cinisli 
Hatay 

H. Özkan 
İzmir 

K. önder 

- 17 -
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Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
E. Kangal 

Kayseri 
M. Yüceler 

Malatya 
M. Kaftan 

imzada bulunamadı. 
Niğde 

N. Kodamanoğlu 
Trabzon 

E. Dikmen 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, raporu 

okutmuş bulunuyorum. 
Rapor üzerinde şu ana kadar söz istemiş bu

lunan arkadaşlarımı takdim ediyorum: Sayın 
Ekrem Kangal, Sayın ibrahim öztürk, Sayın Ha
san Tosyalı, Sayın Tufan Doğan Avşargil 
C. H. P. Grubu adına, Sayın Sabahattin Savcı. 

Sayın Tufan Doğan Avşargil, C. H. P. Gru
bu adına buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA TUFAN DOĞAN 
AVŞARGİL (Kayseri) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus yatılı 
bölge okullarında döner sermaye kurulmasına 
dair kanun tasarısının tümü üzerinde C. H. P. 
Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının, kanun
laştığı takdirde bölge okullarına getirdiği fay
dalar üzerinde durmadan önce bölge okulları ne
dir, nasıl bir devreye dayanır, yatılı bölge okul
larının amaçları nelerdir, bugünkü durumu 
hangi noktadadır, bunları kalın çizgiler halinde 
kısaca sunarak bilgilerinizi tazelemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 50 nci 
maddesindeki «Halkın öğrenim ve eğitim ihti
yaçlarını sağlama Devletin başta gelen ödevle-
rindendir. ilköğrenim, kız ve erkek bütün va
tandaşlar için mecburidir ve Devlet okullarında 
parasızdır. Devlet, durumları sebebiyle özel 
eğitime ihtiyacı olanları, topluma yararlı kıla
cak tedbirleri alır» temel hükmüne dayalı ola
rak 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
6 ncı ve 9 ncu maddelerine göre Doğu, Güney -
Doğu illerimizin mahrumiyet bölgelerinde yatılı 
bölge okulları açılmaya başlanmıştır. 

Aslında Büyük Atatürk 1 Mart 1923'te Bü
yük Millet Meclisinde yaptığı bir konuşmada 
«iptidaî tahsilin muhtaç olduğu müessesatm bi
ri de leylî iptidaî mekteplerdir. Hükümetin son 

zamanlardaki tetkikat ve müşahadatı her taraf
ta leylî iptidailere karşı umumî bir temayül ol
duğunu göstermektedir. Birkaç vilâyetin kü
çük yavrularını bir yere toplamanın, vahdeti 
terbiye, yurt sevgisi ve kardeşlik üzerind-e icra 
edeceği tesir meydandadır» şeklinde buyrukları 
üzerine yatılı ilkokulların önemine işaret etmiş 
ve bu okullar açılmaya başlamıştır. 

Bir okul yapılamayacak, bir öğretmen verile
meyecek kadar küçük köy ve köy parçalarının, 
yerleşmemiş göçebe vatandaş çocuklarının ilköğ
retim hakkını kullanmasının bölge okullarıyle 
mümkün olacağı düşünülerek 1923 - 1938 yılları 
arasında bazı bütçeleri elverişli il ve ilçelerde 
yatılı okullar açılmış, 1942 yılında da 4274 sayılı 
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtı Kanunu 
ile pansiyonlu, pansiyonsuz bölge köy okulları 
açılmaya başlanmıştır. 1948 yılından itibaren 
de bazı yatılı ilkokullar, ilköğretmen okullarına 
bağlı birer kuruluş olarak hizmete girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yatılı bölge okullarının 
kuruluş amaçlarını şöylece özetlemek mümkün
dür : 

Okulsuz köylü çocuklarını okula kavuştur
mak, Türk dilini ve kültürünü yaymak, benim
setmek ve bu faaliyetlere yardımcı olmak, yetiş
tirici ve tamamlayıcı sınıflar, kurslar yoluyle 
öğrencilere ve çevre halkına pratik bilgi ve be
ceriler kazandırmak suretiyle onların üretim, 
beceri ve güçlerini artırmak, yetenekli, fakat 
olanaksız köylü çocuklarına ileri öğrenim im
kânları hazırlamak, bir eğitim merkezî halinde 
çevrenin sağlık, tarım, halk eğitimi ve her tür
lü kalkınma faaliyetlerine örnek olmak ve hiz
met etmek, 8 yıllık ilköğretim uygulamalarına 
olanak hazırlamak. Kısaca, genel eğitim ve öğ
retim çalışmaları yanında çok amaçlı eğitim uy
gulaması, tarım, ev ekonomisi ve uygulaması, 
endüstriyel sanatlar ve ticaret işleri gibi konu
lar da bu bölge okullarının çalışıma amaçları ara
sında yer almaktadır. 

Belirtilen bu amaçları gerçekleştirmek üze
re yatılı bölge okulları ilk planda çeşitli sebep
lerle diğer bölgelere kıyasla sosyal ve ekonomik 
yönden geri kalmış durumda görünen mahalle, 
kom, mezra, oba gibi dağlık yerleşme noktaları
nın ve okulsuz. köylerin yoğun olduğu özellikle 
Doğu ve Güney - Doğu illerimizde kurulması ön
görülmüştür. Bu öncelik plan hedefleri ve stra-
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tejisinin «Yatırım politikası» bölümünde de 
ifade edilmektedir. 

Köylerde ihtiyaç duyulan küçük sanat ve 
küçük hizmetlerle ilgili elemanların yetiştiril
mesi için özel yaygın eğitim programları da 
bulunan, geniş ve tarıma elverişli 50 - 200 dö
nümlük araziler üzerinde kurulan yatılı bölge 
okullarımızın sayıları bugün 49'dur. Yapımı de
vam etmekte olanlarla birlikte bu rakam 90 ola
caktır. 649 öğretmen ve idareci vardır, 19 902 
öğrenci eğitilmektedir. İnşa halinde olan okul
lar tamamlandığı zaman öğrenci adedi 50 bini 
bulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yatılı bölge okulları
mızda bugün resmî ilkokullarımızda uygulanan 
müfredat programı esas olarak ele alınmakta, 
öğrenciler bu esasa göre yetiştirilmektedir. Ay
rıca, 222 sayılı Kanunun 6 ncı ve 11 nci madde
lerine uygun olarak kurslar ve yetiştirici sınıf
lar açılmaktadır. Bu kurslar, kısa yoldan ilk
öğretim verme kursları, tamamlayıcı temel bilgi 
kursları, işe ve mesleğe hazırlama kurslarıdır. 
Yatılı bölge okullarında açılan bu kurslara okul 
öğrencilerinden ilköğrenim çağında bulunanlar
dan ve yetişkinlerden^ katılanların sayıları ol
dukça kabarıktır. Yatılı bölge okullarına gezici 
köy kadın kursu öğretmenleri de atanmaktadır. 
Bu öğretmenler okul öğrencilerine ilköğretim 
çağındaki çevre kızlarına ve genç köy kadınla
rına biçki - dikiş, sağlık bilgileri, beslenme ve 
besinlerin muhafazası, ev ve aile yönetimi, ço
cuk gelişim ve eğitimi, küçük el sanatları konu
larında kurslar açmaktadır. Bazı yatılı bölge 
okullarında marangozluk, demircilik, halıcılık, 
çorapçılık, trikotoj ve arıcılık kursları açıl
mıştır. Yatılı bölge okullarından mezun olan 
istidatlı öğrencilere ileri öğrenim imkânları sağ
lamak üzere Ankara Şereflikoçhisar, Bitlis, Tat
van, Diyarbakır Silvan, Van Erciş yatılı böl
ge okullarında ortaokul sınıflan açılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, çocuklarımızın ve ye
tişkinlerimizin eğitiminde büyük katkısı olan 
yatılı bölge okullarında acaba neden döner ser
mayeye ihtiyaç vardır? Bu okulların 50 - 200 
dönüm arasında tarıma elverişli arazisi bulun
maktadır, bunu yukarıda da arz etmiştim. Bu 
araziler, mevcut mevzuata göre verimli bir şe
kilde işletilememektedir. işletilen arazilerden 
elde edilen ürünler de gereği gibi değerlendîri-

lememektedir. Döner sermaye kurulduğu tak
dirde bu araziler işletilecek; meyvacıhk, sebze
cilik, tavukçuluk, arıcılık, hayvancılık yapıla
cak, öğrenciler yeni tekniklerle tarımsal konu
larda bilgi ve maharet kazanacaklardır. Okul, 
öğrencilere ucuz ve kaliteli yiyecek sağlayabi
lecektir. Hazine, işletilen arazilerin gelirlerin
den yararlanacak. Okul, çevre yetkinlerinin 
eğitimi için yaygın eğitim yoluyle görevini ba
şarılı bir şekilde yapacaktır. Yatılı bölge okul
larında, yapılacak halıcılık, dokumacılık, tarım 
sanatları, terzilik, kunduracılık v. s. gifbi çalış
malarla da öğrenciyi iş içerisinde eğitecek, el 
ve kafa birlikte ahenkli çalışmaya yönelecek
tir. Yatılı bölge okullarına bu tasarı ile Milî 
Eğitim Bakanlığınca okulların özelliklerine gö
re uygun görülecek miktarlarda döner sermaye 
ayrılmak istenmektedir. Bunun için de Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesine 30 milyon liraya ka
dar ödenek konulması önerilmektedir. Yatılı 
bölge okullarının özelliği dikkate alınırsa aslın
da bu miktar azdır bile. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı bitirme
den önce yatılı bölge okullarının istenen ve ga
ye bilinen hedeflere ulaşması, okullarda görev 
almış yönetim ve öğretim elemanlarının tutum 
ve anlayışıyle mümkün olacağını dikkate ala
rak bazı önerilerde bulunacağım. 

İlkokul öğretmenliği yaptıktan sonra yük
sek öğrenimini tamamlamış başarılı idareci ve 
ilköğretim müfettişleri bu okullara müdür ola
rak atanmalıdır. Resim, beden eğitimi, müzik -
iş, üretim için usta öğreticiler atanmalıdır. 
Okul müdürlerinin, müdür yardımcılarının ta
yinleri, gerekirse mevzuatta değişiklik yapıla
rak mutlaka" Bakanlıkça yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, okullara yapılan mü
dür atamalarında illerde bazı hoş olmayan usul
ler cereyan edebilir, ama bu okullara bu denli 
önem verdiğimize göre, geri kalmış bölgelerde
ki çocuklarımız için geniş çapta faydak olacağı 
dikkate alındığına göre, bunları daha rahat, 
daha tarafsız, daha rasyonel şekilde çalıştırabil
mek bakımından atanacak müdürlerin tayinleri
nin mutlaka bakanlık tarafından yapılmasında 
özellikle fayda vardır. 

Bu okulların yönetim ve denetimleri, bu 
alanda bilgili ve becerikli bakanlık müfettişle
rine özellikle verilmelidir. Bu çok yönlü kuru-
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luşu, içinde her dalıda müfettiş bulunan grupla
ra denetletmek yerinde olacaktır. 

Bu okullarda görevli yönetim ve öğretim 
elemanlarına, rehberlik yapmak, yetiştirmek, 
tüm, problemlerini çözmek amacıyle Talim ve 
Terbiye Dairesinin uygun göreceği eğitim ve 
öğrettim uzmanları okullara tayin edilmese bile, 
bu okulları sık sık ziyaret etmelerinin temini 
yerinde olacaktır. 

Okul öğretmenleri, başka ülkelerde nıevcu-
dolan ve bulundukları ülkelerin geri kalmış 
bölgelerine faydalı olan benzerlerinim çalışma
larını taMbetmek maksadıyle buralara geziye 
götürülmeli; kendilerinin bir süre inceleme ya
parak görgü ve bu konudaki bilgilerinin arttı
rılması sağlanmalı, Bakanlık bu konuda gerek
li tedbiri almalıdır. 

Yatılı bölge okullarındaki farklı çalışmalar, 
bünyelerinideki ilk, orta ve pratik sanat okul
ları kursları dikkate alınarak özel bir program 
hazırlanmalıdır. Bölge okullarının özellikleri 
vardır. Bugün memleketimizde özel eğitime 
muhtaç çocuklar varıdır. Kanunun başlığında 
özel eğitime muhtaç çocukları eğiten okullar
da da döner sermaye kurulması önerilmiştir. 
O halde, özel eğitime muhtaç çocukların bu
lundukları bu okulların, yatılı bölge okulları
nın muayyen özellikleri vardır, özel eğitime 
muhtaç çocukların kendilerine göre programları 
varsa ve bunları Millî Eğitim Bakanlığı muay
yen ölçüler içerisinde düzenliyorsa yatılı bölge 
okullarının da özelliklerine uygun olarak prog
ramlar düzenlenmesi faydalı olacaktır. 

Yatılı bölge okullarından mezun olan çocuk
ların parasız yatılı olarak öğretmen okullarına, 
liselere, kız ve erkek sanat enstitülerine girme
lerinde kendilerine öncelik tanınmalıdır. Yatılı 
bölge okullarının açıldığı semtler dikkate alına
cak olursa, buraların özellikleri dikkate alına
cak olursa, bu okullarda yetişen öğrencilerin, 
Ankara, istanbul, izmir veya bunlara benzeyen 
diğer büyük şehirlerde yetişenlerden özellik 
olarak, yetişmek sistemi olarak, yetişme olanak
ları olarak aralarında farklılık göstermeleri ga
yet tabiîdir. Bu durumu düşünerek, bu okullar
dan mezun olan öğrencilere imkânlar tanınma
lı, öğretmen okullarına, sanat enstitülerine gir
melerinde öncelik tanınmalıdır. 
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Dsğerli arkadaşlarım, Komisyon tasan baş
lığında bir değişiklik yaparak, özel eğitime 
muhtaç çocuklara mahsus okullarda da döner 
eermaye kurulmasını benimsemiştir. Böylece, 
çeşitli arızaları olan kör, sağır, dilsiz öğrenci
lerimizin daha iyi yetişmelerine olanak sağlan
mış olunacaktır. Bu bakımdan, yararlı olacağı
na inandığımız bu tasarının hazırlanmasında, 
Yüca Meclislere sevk ©dilmesinde emeği geçen
lere teşekkür etmek vazifemizdir. Bu tasarının 
daha büyük faydalarını, ileride uygulamaya gs- -
çildiğinde göreceğiz. Ancak, bu tasarı uygula
yıcıların, bilgili ve yetişkin uygulayıcıların elin
de başarılı olacaktır. Daha önce yapılan dene
meler vardır. Meselâ; dört dönüm tarla ekmek, 
pancar yetiştirmek 'suretiyle döner sermaye ku
rulabileceğini hayal eitmemıek lâzımgelir. Bu 
okullar Devletin verdiği muayyen ölçüdeki para 
ile yönetilmektedir. Devletimizin imkânları, 
Millî Eğittim Bakanlığımızın mevcut bütçe im
kânları belli olduğuna göre, bu kıt imkânlar 
içerisinde bahsi geçen okullara ayıracağımız pa
ra ile, yetişmeye çalışan, öğrenmeye çalışan ço
cukların bakımlarının, beslenmelerinin, ders 
malzemelerinin temininin mümkün olamayaca
ğını veya yeterince mümkün olamayacağını 
ıdikkate alarak bu kanunun biran önce gerçek
leşmesi yürürlüğe girmesi mutlaka faydalı ola
caktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz 
bu kanunu olumlu karşılıyoruz ve müspet oy 
vereceğiz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Al-

bayrak, buyurunuz efendim. 
D. P. GRUBU ADINA HASAN BASRi AL-

BAYRAK (Rize) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Yatılı bölge okullarıyle ilgili döner serma
ye kanun tasarısını hazırlayıp Yüce Meclisin 
huzuruna getiren ilgililere teşekkür ederek söz
lerime başlamak istiyorum. 

Bu kanun, gerçekten hissedilir derecede olan 
bir boşluğu dolduracaktır. Yatılı bölge okulla
rının önemi üzerinde, eğitim - öğretimle ilgili 
önemi üzerimde, bölgelerle ilgili önemi üzerinde 
- Sayın Avşargil arkadaşımızın enine boyuna 
izahatları karşısında - durmayacağım. Şu kada
rını arz elfemek istiyorum ki, bu kanun önemli, 
faydalı bir kanun olacaktır. 



M. Meclisi B : 97 

Ancak, gerekçede bir paragraf var; o parag
rafın, Devlet anlayışına, Devlet ağırlığına, 
ciddiyetine uygun şekilde tatbik edilmesini de 
temenni ediyoruz, ümidediyoruz; öyle de ola
caktır. O paragraf şöyledir: «Bu farklı ya
pılar dikkate alınarak ve döner sermayenin 
rantaMüteslini artırmak amacı ile, her yatılı 
bölge okuluna MM Eğitim Bakanlığınca uy
gun görülecek miktarda döner sermayenin ay
rılması faydalı görülecektir.» Bakanlığın her
hangi bir tesir altında kalmadan kendi ilmî 
görüşüne, ciddî görüşüne göre sermaye dağı
tımım ve artırmasını yapacağına da kaniyiz. 

Bu kanunun çok kısa bir zamanda çıkması 
icabediyor. Onun için bendeniz sözlerimi kısa 
kesiyor ve Demokratik Parti olarak bu kanunu 
desteklediğimizi açıklıyorum. Millî eğitim ca
miasına, yatılı bölge okullarına ve milletimi
ze hayırlı olmasını temenni eder, hepiniae^ say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal, buyu
runuz efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Yatılı bölge okullarında döner sermaye ku
rulmasına dair kanun tasarısının görüşüldüğü 
bir oturumda kişisel görüşlerimi arz etmek üze
re huzurunuzdayım. 

Konuşmalarımda özelikle yatılı bölge 
okullarının önemi ve belirgin problemleri üze
rinde durmak istiyorum. 

iSayın milletvekilleri, Cumhuriyetin ilânın
dan beri Türk öğretmeni ulusumuzu bir adım 
daha ileri götürmek, O'nu çağdaş düzeye ulaş
tırmak ve tüm halkı aydınlığa çıkarmak için 
bitmeyen bir çaba harcamakta ve daha doğru 
bir deyimle eğitim kavgası, öğretim kavgası 
vermektedir. İşte, yatılı bölge okulları da 
Türk millî eğitiminin, Türk öğretmeninin ül
kemize kazandırdığı önemli bir hizmettir. Ül
kemizin koşullarına en uygun okullardan biri
nin, belki de birincisini yatılı bölge okulları 
olduğu hususunda kesin inancım vardır. Nedir 
hedefi bu okulların ve kime hizmet götürecek
tir bu okullar?.. 

Değerli arkadaşlarım, suallerin cevapları 
gayet açık ve gayet belirgin: Köy çocuklarına, 
Devletin imkânlarından payım alamayan, ka
deriyle başbaşa kalan yoksul köy çocuklarına, 
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I özellikle dağbaşlannda bulunan, okuldan, yol-
I dan, öğretmenden yoksun olan, hayatı bo

yunca da okumak imkânını bulamayacak olan 
köy çocuklarına hizmet götürecektir, me
deniyet götürecektir, ışık götürecektir bu 
okullar. Böylece, bu çocukların memleketi
mize faydalı birer insan olarak yetişmesi 
sağlandığı gibi, eğitimde fırsat eşitliği de
diğimiz Anayasa hükmü de, plan ilkeleri de 
belirli bir düzeyde gerçekleşmek imkânı bula
caktır. Bunun içindir ki, bu okullara ne ka
dar yatırım yapılsa yerinde olacaktır. Benim' 
dileğim, bu okulların sayılarının geri kalmış 
bölgelerimizde süratle çoğaltılmasıdır. Sadece 
çoğaltılması değil, problemlerinin de halledil
mesidir. 

Sayın milletvekilleri; nüfusumuzun altıda 
biri için Anayasamıza özel bir madde konul
muştur; İlköğretim bir Devlet görevi olarak 
ele alınmıştır. 222 Sayılı Kanuna göre de bu 
göreve devam edilmektedir. Ancak, Anaya
samızın bu açık hükmüne rağmen 7 ilâ 12 yaş 
arası çocuklarımızın yüzde 87,3'ü okumak im
kânına kavuşmuştur. Köylerde bu oran çok 
daha düşüktür. Hele geri kalmış, yıllanm 
ihmaline uğramış, fırsat eşitliği verilmemiş 
bölgelerimizde bu oran çok daha düşüktür. 222 
sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin (A) bendi 
«Her yıl Devlet gelirlerinin yüzde üçünden az 
olmamak üzere Devlet bütçesinden ilköğretime 
yardım yapılması» hükmünü getirmiştir. Plan
lı dönemde bu yardım da yapılmıştır. Ne var 
ki, ilköğretimde cari masrafların süratle art
ması karşısında, asıl amaç olan yatırımlar da 
aynı oranda düşmüştür. Millî Eğitim Bakan
lığının resmî bir yayınından aldığım şu rakam
ları fazla detaya girmeden Yüce Heyetinizin 
bilgilerine sunmak isterim: Mevcut durumu dü
zeltmek için çeşitli durumlarda ve 10 yılda 
62 200 dershanelik ilkokula ihtiyaç vardır. 
Ayrıca, yılda ortalama 170 000 çocuk okul ça
ğına geldiğine göre -nüfus artışına göre he
saplıyoruz bunu- yılda 4 300 civarında yeni 
dershanelik ilkokula daha ihtiyaç vardır. Mev
cut durumu düzeltmek için yılda 6 200, yeni 
kapasite yaratmak için de yılda 4 300 olduğuna 
göre; 10 yıl içinde 10 500 dershaneye ihtiyaç 
vardır. Bugünkü tempo ve bütçe imkânlarryle 

I kısa zamanda konunun halline imkân yoktur. 
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Öyleyse, yeni kaynaklar yaratmak ve imkânlar 
bulmak mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; yatılı bölge okulları
nın memleketimiz şartlarına en uygun bir eği
tim şekli olduğunu ve belirli bir gelişim içeri
sinde bulunduğunu söylemiştim. Nitekim, bu 
okullarda öğrenci sayısı 1968 - 1969 ders yılın
da 14 799'ıdan, 1969 -1970 ders yılında 15 676'ya 
çıkmıştır. Şu anda kesin rakamı bilmemekle 
beraJber 18 ilâ 20 000 civarına ulaştığını tahmin 
etmekteyim. Burada önemli gördüğüm bir hu
susu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Bu okullarda öğrenci kapasitesinin artırıl
ması plan hedefleri uyarınca devam etmiştir ve 
devam etmektedir. Ancak, ne var ki, ilköğre
tim programlarında nitelik yönünden yeterli 
öğretmen sağlanamaması, bu okulların aynı za
manda çevreleri bakımından kültürel ve yaygın 
eğitim merkezi şeklinde bir fonksiyon kazan
maları için gerekli düzenlemelerin yapılmamış 
olması önemli sorunlar olarak dikkati çekmek
tedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1971 yılı 
icra programının sayfa 625, tedbir 3 bölümünde 
yatılı bölge okullarıyla ilgili olarak aynen şu 
ibare mevcuttur: 

«Yatılı bölge okullarının temel amaç ve gö
revleri gözetilerek bir gelişme programı hazır
lanacak. Bunun için köylerin ilk ve orta öğ
retim ihtiyaçlarının karşılanmasında, çevrede 
köy ve kasabalara hizmet edebilecek alternatif 
çözümleri belirlemek amacıyle bir araştırma ça
lışması program dönemi içinde tamamlanacak
tır.» 

Şimdi, planın bu kesin hüküm ve tedbiri
ne rağmen bu husus dikkate alınmış mıdır? 

Yetkili Hükümet sözcüsü, elbette ki buna 
cevap vermek imkânı bulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yatılı bölge okulları
nın sayısının çoğaltılmasıyle ilgili bir teklifimi 
dikkatinize sunmak istiyorum. Ümidederim ki, 
Sayın Bakan bu konu üzerinde önemle dura
caktır. 

Bilindiği üzere, bölge tarım okulları için, 
-yatılı bölge okullarından, tarım okullarına 
geçiyorum, Yüce Heyetinizin dikkatini dağıt
mamak için üzerine basıyorum- bölge tarım 
okulları için İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da hedef 0,8 gerçekleşen 1,3. Fark 0,5 fazlalık 
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olmuştur. Böylece plan hedefleri aşılmış ve bu
rada konu dışı olduğu için detayına fazla gir
mek istemediğim önemli problemler ortaya çık
mıştır. Bunu, değerli milletvekilleri kendi se
çim bölgelerinde, kendi ülkelerinde elbetteki 
görmüş ve şahidolmuşlardır. 

Tarım meslek okullarında kullanılmayan 
kapasiteler bulunmasına rağmen yeni okulla
rın hizmete açılması, kapasite kullanımı yö
nünden olumsuz bir gelişme göstermektedir. 
Şimdi, mesele özetle şudur: 

Tarım meslek okullarının bir kısmının ka
patılıp Millî Eğitim Bakanlığına devredilmesi 
ve yerlerine yatılı bölge okullarının açılması 
bence mümkündür ve olumlu bir davranış ola
caktır. 

Şu anda burada bulunmayan değerli Millî 
Eğitim Bakanı, kişiliğine son derece güvendi
ğim ve Sayın Başkanın müsamahasına sığınarak 
kendisine «hocam» diye hitabetmek istediğim 
Sayın Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in, 
bu konu üzerine önemle eğilmesini ve Yüce He
yetinize takdim ettiğim teklifim üzerinde dur
masını yürekten dilemekteyim. 

iSaym milletvekilleri, yatılı bölge okullany-
le ilgili bir şikâyetimi de sırası gelmişken dilel 
getirmek istiyorum. 

Bu okulların kuruluş yerinin seçiminde, za
man zaman tamiri mümkün olmayan hatalar 
yapılmaktadır. Belli ölçüler içerisinde mahal
lî teşkilâttan, valilikten ve millî eğitim müdür
lüklerinden dokümanlar, belgeler istenmekte 
ve bunlar merkezde, Millî Eitim Bakanlığında 
ve Devlet Planlama Teşkilâtında değerlendiri
lip, her ilde hangi bölgede, hangi çevrede ya
tılı bölge okulunun açılmasının uygun olacağı
na karar verilmektedir. Ancak, çok defa ma
hallî örgütten, mahallî teşkilâttan yanlış ve 
noksan bilgi merkeze aktarıldığı için bu okul
ların yer seçiminde tamiri mümkün olmayan 
önemli hatalara düşülmektedir. 

Bu hatalardan biri de 1972 yılında kendi 
seçim bölgem olan Sivas'ta işlenmiştir. Ama, 
mahallî teşkilâtların özelliği yönünden bunun 
üzerinde önemle durup Yüce Heyetinize konu
yu getirmek imkânı bulunamamış ve ilgililerin 
dikkatine konu sunulmuştur. Dilerim ki, bun
dan böyle daha titiz ve daha objektif bir gö
rüşle yatılı bölge okullarının yer seçiminde ha-



M. Meclisi B : 97 

ta istenmesin ve bu okulların bölgeye faydalı 
durumu, bir hatalı işlem sonucunda bu öne
minden kaybetmesin. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmesini yaptı
ğımız tasarının getirdiği önemli noktalar, ge
rekçede kısaca şöyle izah ediliyor: 

«Yatılı bölge okullarında mevcudolan atel-
yelerde, yine çevre halkına ve okul öğrencile
rine halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, 
kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, 
çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorap
çılık, hububat sapları örücülüğü, demir iş
leri, ağaç işleri gibi işe ve mesleğe yöneltici 
kurslar açarak, onlara hayatta lüzumlu olacak 
becerileri kazandırabilmek için de bu okullar
da yine bir döner sermayenin kurulmasında 
zaruret vardır.» diyor ve bunun için de tasa
rının 2 nci maddesinde, 30 milyon Tl. nın Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesine konmasını ve bu 
okullarda döner sermaye kurulması için gele
cekte sarf edilmesini öngörüyor. 

(Bu hususta bir önergemi Sayın Başkanlığa 
takdim edeceğim ve gerekçesini kısaca arz et
mek istiyorum. 

Tasarı, Bütçe ve Plan Komisyonunda görü
şüldüğünde 1 nci maddede küçük bir değişik
lik yapılmış. «Yatılı bölge okulları» olarak 
geçen tabir, burada «Yatılı bölge ve özel eği
time muhtaç çocuklara mahsus okullara..» şek
linde bir ibare konmuştur. Nedir bu özel eği
time muhtaç çocuklar?.. 

Bir değerli sözcü arkadaşım Tufan Beyin 
de izah ettiği gibi, körler, sağır ve dilsizler ve 
/bunların yanında korunmaya muhtaç çocuklar, 
ki bu korunmaya muhtaç çocuklar, hepimizin 
bildiği gibi anasız, babasız veyahut anası, ba
bası tarafından terk edilen, cemiyette kade
riyle başbaşa bırakılan, gelecekte memlekete 
faydalı bir insan olmasına imkân görülemeyen, 
ancak Devletin koruyucu eliyle ve özel bir ka
nunla eğitime tabi tutulan bu çocuklar için, 
bu korunmaya muhtaç çocuklar için buraya 
bir ibare konmuş, öyle ise, tasarıda öngörü
len 30 milyon lira bu hedefler için benim ka
naatimce kâfi gelmeyecektir. Değerli arkadaş
larım lütfeder, bu madde görüşüldüğünde 30 
milyonu 40 milyona çıkarmak imkânı bulurlar
sa ve önergeme iltifat etmek lûtfunu gösterir-
lerse, bahsettiğim yatılı bölge okullarının ya-
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nında bu körler, sağır ve dilsMer ve koruma
ya muhtaç çocuklar için de bir imkân doğmuş 
olacaktır. 

Bu nedenle Yüce Heyetinizi saygıyla selâm
lar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Sabahattin Savcı, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA SA
BAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Millî Eğitim Başkanlığınca hazırlanan, yatı
lı bölge okullarında döner sermaye kurulması
na dair kanun tasarısının, evvelâ isaJbetli ve bü
yük yararlar sağlayacağı kanaatiyle getirilmiş 
bulunmasından dolayı memnuniyetimizi belirt
mek isterim. 

Hakikaten, Anayasanın 50 nci maddesi «Hal
kın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak, 
dövletin başta gelen vazifelerindendir» diye, 
(bize böyle bir hizmetin yapılması lüzumunu 
ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu vesile ile
dir ki, halkın eğitimi devlete görev olarak ve
rildiğine göre, Millî Eğitim Bakanlığı yerinde 
bir kararla huzurumuza gelmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı ne
ler getiriyor 

Hepimizin yurt sathında müşahade ettiği
miz gibi, gün geçtikçe adedinin artmasına da lü
zum ve zaruret olduğunu gördüğümüz yatılı 
bölge okulları, evvelâ nüfusu dağınık olan, oku
la ve öğretmene ihtiyacı olan bölgelerde kurul
mak suretiyle büyük bir problemin halline ça
lışmaktadır. 

Diğer taraftan, bilhassa nüfusumuzun % 
70'ini teşkil eden köylü, nüfusunu, köylerde ya
şayan o asil insanların kültürünü, onların sağ
lık, tarım, halk eğitimi ve her türlü kalkınma 
faaliyetlerine iştiraklerini sağlayan bir birim 
olarak, merkez olarak mütalaa edilen bu böl
ge okuları, yine büyük fayda getirmektedir. 

Bölgelerimizde gördüğümüz gibi genç ço
cukların eğitim ve öğretimdeki teorik bilgileriy
le beraber, bilhassa gözle eğitim metotlarının 
da uygulanması suretiyle görgü ve bilgilerinin 
artırılması, o nispette fazla olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, biz diyoruz ki, köy
lünün aklı gözündedir. Hakikat budur; görerek, 
yaparak, bilerek öğrenmenin esası bu bölge 
yatılı okullarında yapılmaktadır. Ama, ben şu-
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nu ifade edeyim ki, yalnız köylümüzün gözü 
açık olup, aklının gözünde olduğunu ifade et
mekten ziyade, kültürlü insanların da pratik 
/ve nazarî bilimlerini bir arada yürüttükleri
nin daha çok yararlı olduğunu da hayat bize 
apaçık ortaya koymaktadır. 

Bu vesile ile kanunun hazırlanış ve ortaya 
getirilişinde büyük isabet vardır diyorum ve 
şunu da ifade etmek istiyorum ki, bu okullar 
ıbugün yurdumuzun daha çok Doğu ve Güney -
Doğu Anadolu bölgelerinde, mahrumiyet bölge
leri olarak veyahutta gelişmekte olan bu bölge
lerinde kabul edilmiş birtakım tip projelere 
göre 4 - 11 - 34 parçalı binalar halinde 50 ilâ 
200 dönümlük tarıma elverişli araziler üzerinde 
kurulduğunu da bir ilke olarak kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

iMuhterem arkadaşlar, hakikaten biz, bilhas
sa Yüksek Heyetinizin Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu bölgelerinin kalkınmasında ve insan
larının haysiyetli bir şekilde yaşamalarının te
mininde gerekli tedbirleri almak üzere kurmuş 
bulunduğunuz Meclis Araştırma Komisyonunun 
l>ir Başkanı olarak da, bu bölge yatılı okulla
rının faydalarını ve bunlardan mütevellit genç 
köylü çocuklarının yetişmelerini sağlayacak 
faydalarım da ortaya koymak zorundayız. 

Bu okullar, gerek yerleştikleri arazi üzerin
de tarımsal faaliyetler yaparak, gerekse mev
cut atelyelerinde çevre halkına küçük ev ve ev 
sanatlarını öğreterek millî ekonomimize de, ta
rım ekonomisine de büyük katkılarda bulun
maktadırlar ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi 
için de bir döner sermayenin mevcudolduğu ka
naati ortaya çıkmaktadır. Böylece, meydana 
getirilecek üretim mallarının satılmasından el
de edilecek gelirlerle bu okulların ihtiyaçları 
da kendiliğinden karşılanmış olacaktır. 

Bölge yatılı okullarının faaliyetlerini ve bu 
şekildeki mesailerini gözönüne alan Millî Eği
tim Bakanlığının, elbette ki denetim ve gözetim 
faaliyetleri nazarı dikkate alınarak, kanunda 
belirtildiği gibi, 30 milyon liralık bir ödeneğin 
de, bu okulların döner sermayesinin temini hu
susunda nazarı dikkate alınması belirtilmiş bu
lunmaktadır. Biz bu miktarın, belki Yüce He
yetinizce dahi, az görüleceğinden eminiz. Bu 
bakımdan şunu da ilâve etmek isterim M, bu 
gibi güzel teşebbüslerin ön kapitalinde, el'bet-

I teki çok hassas bir sarfiyatla, her yıl artan kâr
larını da ilâve etmek ve bilahara Hazinaye de 
devretmek suretiyle güzel bir çalışma yapmanın 
mümkün olacağı kanaatini .taşımaktayız. 

Bütçe Karma Komisyonunun bir üyesi ola
rak Bütçe Komisyonunda da müşahade ettik ve 
bu raporun tanziminde de gördük ki; özel eği
time mulhtaç çocuklara mahsus okulların da, 
döner sermayeden faydalanmalarını sağlamak 
üzere, bu kanun başlığının değiştirilmesinde 
fayda vardır. Ve nihayet «Yatılı bölge ve özel 
eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda 
döner sermaye kurulmasına dair» bir başlık 

I konulmasında da daha fayda görmek ve uygun 
mütalâa etmek sonucuna varmıştık. 

Muhterem arkadaşlar, elbetteki kanun mad
deleri görüşülürken Yüce Heyetinizce en güzel 
şekle getirileceği kanısındayım ve orada da gö
rüşlerimizi arz etmek fırsatım bulursak, ifade 
edeceğiz. Bu vesile ile ben Türkiye'nin eko2*o-
mlisi tarıma dayanan bölgelerinde böyle gerek 
sebzecilik, gerek arıcılık, daha doğrusu el ve 
ev sanatları ile tarım şubelerinin faaliyetini bir 
kül halinde, tarımsal bir yayım ekstenşm siste
mi içinde, mahallî teşkilâtlarla ziraat teşkilât-
larıyle de işbirliği yaparak, bu "bölge yatılı 
okullarının faydalı olacağı kanısındayım. 

Bu vesile ile kanun tasarısını olumlu karşı
lamaktayız. Adalet Partisi Grubu olarak bu 
kanun tasarısının lehinde oy kullanacağımızı 
belirtirken, Yüce Heyetinizi saygıyle selâmla
rım. (A. P. sıralar(ndan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurunuz. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri : 
Türk toplumunun kalkınması ve eğitim ha

yatımız yönünden çok önemli bir kanun tasarı
sını müzakere etmekteyiz. Bu biçimde önemli 
kanun tasarılarının müzakeresi sırasında ilgili 
sayın bakanların müzakerelerde bulunmasında 
pekçok yarar görmekte olduğumu, şahsen ifa
de etmek isterim. 

Yatılı bölge okullarında döner sermaye ku
rulması hakkındaki bu kanun tasarısının; ha
kikaten gerek eğitim, gerekse toplum hayatı
mıza yeni inkişaflar getireceğine kani bulunu
yorum. 1974 - 1975 yıllarında toplamı 90'a ula
şacak ve tahminen 50 000 öğrenciye okuma ola-

I nağı sağlayacak olan böl£e yatılı okulları, kay-
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nağını Anayasadan ve 222 sayılı İlköğretim Ka
nunundan almış bulunmaktadır. 

Anayasamızın 50 nci maddesi şjöyle diyor : 
««Devlet maddî imkânlardan yoksun başarılı öğ
rencilerin, yüksek öğrenim derecelerine kadar 
çıkmalarını sağlayacak, durumları itibariyle 
eğitime, özel eğitime ihtiyacı olanları topluma 
yarark kılacak tedbirleri alır.» İşte kaynağını 
Anayasadan ve 222 sayılı İlköğretim Kanunun
dan almış bulunan bölge yatılı okulları, eğitim 
ve öğretimde fırsat eşitliği ilkesinin yanında; 
ülkemizin coğrafi ve ekonomik koşullarına da 
en uygun bir eğitim sistemi getirmiştir. 

Gerçekte bugün Türkiye'nin, özellikle kırsal 
nüfusun yerleşme durumu gözönünde bulundu
rulacak olursa, bu tip okullara duyulan ihtiyaç 
kendiliğinden ortaya çıkar. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün rakamlarıma göre, Türkiye'de 
resmî - yani muhtarlık olarak - 40 000 köyün 
yanı başında, buna ilâveten 25 000 oba, mezra, 
kom, mahalle gibi terimler de ilâve edilirse 
05 O00 yerleşme birimi vardır. Bilhassa Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu gibi geri kalmış böl
gelere bu okulları yerleştirmek, hem plan ilke
lerine uygundur, yani bölgelerarası dengesizliği 
ortadan kaldırma ilkesine uygundur; hem de 
Türk dil ve kültürünü o bölgelerdeki vatanse
ver kıymetli vatandaşlarımızın arasına ve şuur
larına, bilinçlerine yaymak bakımından da çok 
önemli bir mana taşır. 

Bu yönden birkaç resmî rakam dahi bunu 
isabetli göstermeye yeterlidir : İkinci Beş Yıl
lık Plan ve 202 sayılı Kanun, geri kalmış il ola
rak Türkiye'de 22 ili saymıştır. Bu 22 ildeki 
nüfus toplamı yaklaşık bir rakamla 8 milyon 
civarındadır. Bu, toplam nüfusun % 24'ünü teş
kil etmektedir. Mardin, Siirt, Hakkâri illerinin 
nüfus toplamının % 81 ilâ 87'si; Urfa, Van, 
Bingöl illeri nüfusunun % 51 ilâ 50'sı; Muş ve 
Adıyaman'ın % 40 - 45'i; Kars, Tunceli ve Elâ
zığ'ın % 22 ilâ 25'i; Maraş, Malatya ve Erzu
rum'un % 11 ilâ %16'sının anadili Türkçe de
ğildir; kadın nüfusunda bu oran daha da yük
sektir. 

Okuma - yazma bilmeyenlerim oranı ise, şe
hirlerde % 48; köylerde % 79'dur. Hakkâri'de 
bu rakam % 90'ın üzerindedir. 

Bölgede aktif nüfusun % 82'si tarım sektö
ründe çalışmaktadır. Bu alanda Türkiye orta

laması % 71'dir. Demir rezervlerinin % 2Ö'si, 
bakırın % 241i, kromun % 32'si, kurşun ve çin
konun % 18% petrolün % 80'i, su potansiyeli
nin 1/3'i bu bölgede bulunmaktadır. 

Elektrik enerji potansiyeli de çok yüksektir. 
Bu kadar zengin imkânlara rağmen geri kalmış 
olan Doğu ve Güney - Doğu Anadolunum kal
kınması, İkinci Beş Yıllık Plan Döneminde ele 
alınmış ve Bölgeye büyük yatırımlar yapılmış
tır. Nitekim, İkinci Beş Yıllık Plan Döneminde 
bu bölgeye 5 milyar lira civarında yatırım ya
pılmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve yıllık 
icra programları, yatılı bölge okullarına önem 
vermiş ve bunun sonucu olarak bugüne kadar 
49 bölge okulu açılmıştır. Bu okullara, 1971 -
1972 öğretim yılında 19 902 öğrenci devam et
mekte, 049 öğretmen ve idareci görev almış bu
lunmaktadır. 1972 - 1973 öğretim yılında 7; 
1973 - 1974 öğretim yılında 9; 1974 - 1975 öğ
retim yılında ise 10 bölge okulu daha faaliyete 
geçecektir. Böylece 1975 yılında 90 bölge oku
lunda 50 000 öğrenci öğretim görecektir. Tür
kiye'nin geleceği yönünden büyük önem taşı
yan ve kıvanç veren böyle bir mutlu sonuç, 
eğitim politikamızın bir zaferi olacaktır. 

İSayın Demirel ve Erim hükümetlerinin 
programlarında da yer alam ve uygulanan yatı
lı bölge okulları politikasının, Sayın Melen Hü
kümet Programında da - her ne kadar gftreme-
memiş bulunduysakta yanılmıyorsam iyice in
celemiş olmama rağmen görmüş değilim - fakat 
İSayın Melen Hükümeti tarafından da bu konu
nun önemle yürütüleceğine inanmaktayım. 

Tasarı gerekçesinde de belirtildiği gibi; 
bölge okullarının kapsamı; çeşitli nedenlerle 
henüz ilkokul açılamamış köyler ile dağınık ve 
uzak yerleşme yerlerindeki çocukların okula 
kavuşmasıdır. Bu amaçla seçilen merkezlere, 
yatık bölge okulları kurulmaktadır. Bu okulla
rın bünyesinde, ilk, orta ve pratik sanat okulu 
yer almakta olup, her birinde kendilerine ait 
öğretim programları uygulanmaktadır. Çevre
nin, özellikle ihtiyaçlarına uygun olarak yay
gın eğitim hizmetlerinde de bu okullar bulun
maktadır. Amaçları ise, gerekçede de ifade edil
diği gibi; nüfusu dağınık olan yerleri okula ka
vuşturmak; Türk dil ve kültürünü yaymak; 
çevrenin tarım, sağlık, halk eğitimi ve her türlü 
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kalkınma faaliyetlerine merkez olmak; W%e 
özelliklerine göre çocuklara pratik bilgiler ka
zandırmak; istidatı olanlara ileri öğrenim im
kânları hazırlamak; çevre öğretmenlerinin mes
lekî ve sosyal bir toplantı merkezi olmak ve öğ
retmenlerin işbaşında yetişmelerini sağlamak. 

Okullar, genellikle geri kalmış illerde ve böl
gelerde 50 ilâ 200 dönümlük tarım arazileri üze
rinde kurulmaktadır. Bundan amaç, arazide ye
ni tekniklere göre tarım yapmak ve Öğrenciler
le çevre halkını bilgi ve maharet sahibi kılmak
tır. Meselâ, modern tarım işletmeciliğinin yanı 
başında, halıcılık, arıcılık, trikotaj, marangoz
luk, örücülük, dokumacılık, demircilik gibi ma
haretler kazandırmak suretiyle ekonomiye kat
kı sağlamak, bu okulların amaçları arasında 
bulunmaktadır. 

Ancak, bu konuların gerçekleşebilmesi için, 
okulları döner sermaye ile donatmak zorunluğu 
vardır. Bu suretle okullar, lüzumlu araç, gereç, 
atelye, hammadde sağlayacaklar, ürettikleri 
maddeleri, buldukları pazarlarda satacaklar
dır. Tasarı bu amaçla 30 milyon lira kadar bir 
ödeneğin Bütçeye konulmasını öneriyor ise de; 
her yıl adedi artmakta olan bölge yatılı okul
ları için bu miktarı yeterli bulmamaktayız. Bu 
maksatla da, yeri ve sırası gelince bir önerge 
takdim edeceğiz. 

Temenni mahiyetinde ifade ediyoruz : 
ödenekler en iyi bir şekilde harcanmalı; 

programlar, bu okulların özelliğine, bilhassa 
mahallî özelliklerine göre düzenlenmeli; mari
fetli, maharetli, uyanık köy-önderleri yetişti
rilmeli ve bu okullardan çıkan kişilere hayatta 
çalışma imkânları sağlanmalıdır. 

IS'ayın arkadaşlarım; az gelişmiş ülkelerin 
köysel ve kırsal birimleri kalkındırmada uygu
ladığı ve İngilizlerin «Oommunity Develiop-
ment» dedikleri «Köy Toplum Kalkınması Me
todu» yönünden de bölge yatılı okullarının bü
yük önemi vardır. Köy İşleri Bakanlığı tarafın
dan yürütülen, «Köy Toplum Kalkınması Me
todunun amacı, küçük toplulukları kendi ola
nakları içinde gönüllü bir şekilde kalkındır
mak, ulaşamadıkları yerde Devletin yardımını 
sağlamak ve köy önderleri yetiştirmektir. Top
lum Kalkınma Metodunun gerçekleşmesinde en 
önemli unsur olan bilgili ve maharetli koy li
derleri, işte bu böl^e yatılı okullarından yetişe-
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çektir. Kendi köyüne dönmeyi ve orada çalış
mayı tercih eden ve genellikle tercih edecek 
olan yatılı bölge okulu mezunlarının, köy kal
kınmasında oynayacağı rolü inkâr etmek müm
kün değildir. Bu tip okulların yalnız Doğu ve 
Güney - Doğu bölgelerine değil, örneğin Kara
deniz gibi dağınık ve arızalı bölgelere de yayıl
ması lâzımdır. Bu arada, bir Güney - Doğu ili 
olan ve 22 geri kalmış il arasına giren, seçim 
bölgem olan Maraş'ta da bu okulların açılması
na büyük zaruret vardır. 

İşte, bütün bu nedenlerle memleket gerçek
lerine uygun, bölge yatılı okullarının adedini 
artırmak, döner sermaye miktarını artırmak 
ve bu okullardan yetişecek olan Türk çocukla
rını nazari ve tatbiki bilgilerle mücehhez kıla
rak, topluma faydalı kılmak üzere, bu okullar
da döner sermaye kurulmasında büyük yarar 
görmekteyiz. 

Bu vesile ile Yüce Meclisi saygılarımla se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; benden evvel 
konuşan arkadaşlarım her hususu söyledikleri 
için ben gayet kısa bir iki hususa temas edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım; T. B. M. Meclisinde 
bir Güney - Doğu - Anadolu edebiyatı sürüp git
mektedir. Bu doğru değildir. Türkiyenin her 
tarafında geri kalmış il vardır, ilçe vardır, köy
ler grubu vardır. Türkiye bir bütündür. Geri 
kalmış sıfatını yalnız Türkiye'nin bir bölgesine 
iliştirerek bu bölgeyi başkalaştırmak doğru de
ğildir. Benim Türkiyem doğusundan batısına, 
kuzeyinden güneyine kadar her tarafı ülkesi 
ile, milleti ile bir bütündür. Biz T. B. M. Mec
lisinin sayın üyeleri olarak, milletin temsilcileri 
olarak gerilik, fakirlik, işsizlik nerede ise oraya 
el uzatmamız lâzımdır. Bir bölgenin edebiyatı 
yıllar yılı bu Mecliste yapılmaktadır. Size misâl 
vereyim, benim seçim bölgem Kastamonu Gü
ney - Doğu illeri ile mukayese edildiği zaman si
zi temin edeyim arkadaşlar en az üç beş misli 
daha geridir; yolu yoktur, içme suyu yoktur, 
okulu yoktur, camisi yoktur. Altı tane kazanın 
sahilinde bir tane iskele, bir tane balıkçı barı
nağı yoktur, istiklâl Harbini kazanan bu böl-
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genin 50 yıl evyelki yoları ne ise bugün tama-
mıyle aynıdır. Bir karış asfaltı yoktur; fakat 
bia Kastamonulular olarak vatanperverliğimize, 
İstiklâl Harbinin en çok şehit, gazi vermiş kah
ramanları olarak sabrediyoruz. Fakat maalesef 
Orta - Kuzey - Anadolunun, Siııopun, Çankırı'nın 
Zonguldak'ın dağlık arazisinin Türkiye'nin her 
tarafından daha çok geri olduğu burada belir
tilmiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Orta - Kuzey - Ana
dolu benim seçim bölgem Kastamonu hakikaten 
Türkiye'nin en dağlık, en ormanlık bölgesidir. 
4 500 parça köy ünitesi vardır. Hangi vilâyeti
mizde var bu? 4 500 parça köy ünitesi... Bir 
muhtarlık 40 kilometre sağdan sola genişliği 
vardır. Bunun içerisinde 10 - 15 tane köy üni
tesi vardır. Muhtarlık hududu içerisinde okul 
vardır diye görünüyor ve fakat bir ilkokul ço
cuğu, 7 ilâ 12 yaşındaki bir çocuk 20 kilometre 
uzaklıktaki aynı köy muhtarlığı içindeki okula 
gitmek mecburiyetinde. Her yıl 10 - 15 tane 
çocuğu yolarda sabahları kurtlar yemektedir. 
Binaenaleyh bir Güney - Doğu - Anadolu edebi
yatı ile şimdiye kadar yapılmış olan köy yatılı 
okullarını yalnız bir bölgeye teksif etmek doğru 
değil. Köy üniteleri itibariyle çok geniş olan 
Türkiye'mizin neresinde dağlık ormanlık dağı
nık bir köy yerleşme şekli varsa oralarda da 
yatılı bölge okullarının açılmasına şiddetle ih
tiyaç vardır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, biraz da bu dö
ner sermeyeye... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamam... 
Bu konuya girdiler, ben de dayanamadım Sayın 
Başkanım. 

Sayın arkadaşlarım, bundan sonra açılacak 
okulların dağlık, ormanlık bölgede de açılması 
dikkat nazarına alınmalıdır bir; 

ikincisi; esas bu kanun döner sermayenin ya
tılı okullarda ve özel bakıma muhtaç olan okul
lardaki çocukların daha iyi yetişmesini temin 
için döner sermayesinin 30 milyona çıkarılma
sını öngören bir kanundur. 30 milyon, yalnız 
bölge okulları için teklif edilmiştir Hükümet ta
rafından, Komisyonumuz isabetle bunların özel 
okullarda, kör, sağır, yardıma muhtaç okulları 
da içine almasını öngörmüş; fakat maalesef gö
zünden kaçmış, 30 milyon olarak kalmış. Bu 
okullar ilâve edilince bunun sermayesinin 40 - 50 

milyona çıkması lâzımdır. 40 milyona çıkması 
için bir önerge verdik, 1 nci madde müzakere 
edilirken, bu hususun dikkat nazarına alınmasını 
sayın arkadaşlarımdan istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hamanıcıoğlu, Komisyon 

adına mı beyanda bulunacaksınız? 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU ADINA HAM

Dİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Yüksek tasviplerinize sunulan kanun tasa
rısı konusunda şimdiye kadar fikirlerini beyan 
eden grup sözcüsü ve kişisel konuşmalarını ifade 
eden arkadaşlarımın bütün beyanlarının olumlu 
olması muvacehesinde belki söz almak lüzumu 
yoktu; ama muhterem konuşmacılardan birkaç 
arkadaşım bazı teredüt ifade etikleri nedeni ile 
aldığım malumatı sizlere arz etmek üzere hu
zurunuzu işgal etmiş bulunmaktayım. Evvel
emirde komisyon adına bütün konuşmaların 
olumlu yolda tezahürü bakımından şükran his
lerimi ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; getirilen kanun ta
sarısını tetkik buyurduğunuzda Türkiyede eği
tim ve öğretimin artık nazari alandan çıkarıla
rak teknik alana doğru bir dönüşümün müjde
cisi olduğunu ifade edersem zannediyorum ki, 
hatalı bir ifadede bulunmuş olmuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın C. H. P. Grup 
Sözcüsü Avgargil arkadaşım bu yatılı okullara 
yapılacak atamalarda tecrübeli elemanların ön
celikle atanması lüzumuna işaret ettiler, bu fik
re komisyon olarak katılmamak mümkün değil
dir. Aslında özelliği olan bu okulların bir de 
döner sermaye ile teçhizi muvacehesinde elbette 
tecrübeli, ehil ve müspet sicil almış insanların 
yönetime getirileceğinden şüphe etmemek gere
kir. Bu tip yatılı okullardan mezun olan öğ
rencilerin diğer öğretim kurumlarına girmeleri 
konusundaki öncelik mevzuunda iftiharla şunu 
arz etmek isterim ki, okulların çok iyi çalış
ması, araç ve gereçlerinin Devletimizin sağladığı 
imkânlar oranında en yüksek seviyede olması 
itibariyle bu okullarda okuyan çocukların gir
dikleri bütün sınavları hemen hemen % 100'e 
yakın bir başarı ile kazandıklarını gördüğümüz 
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gibi okul devrelerinde de % 100 başarı ile mezun 
olmaları muvacehesinde böyle bir zorunluğa ih
tiyaç hissetmediğimizi zevkle ifade etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, D. P. Sözcüsü Sa
yın Hasan Basri Albayrak sermays dağıtımın
da bazı yolsuzlukların olabileceği endişesini iz
har ettiler. Bu sermaye dağıtımı kurulan veya 
kurulacak olan bölge okullarının mahallî koşul
ları ve şartlarına göre, ifa edecekleri hizmetler 
oranında ve nitelik nazara alınmak suretiyle da
ğıtılmaktadır. Kaldı ki, bu sermaye dağıtımı 
ileride bir yönetmelik esasına göre yapılacağı 
cihetle bundan da endişe etmemek gerekir kanı
sındayız. 

Muhterem konuşmacı Ekrem Kangal arka
daşım bu tip okulların çoğaltılmasını ifade ve 
temenni ettiler. Buna hiçbirimizin İştirak etme
mek gibi bir durumumuz bahse konu olmadıktan 
başka 3 noü 5 Yıllık Planda da bunların çoğal
tılmasının dikkate alınıp alınamadığı hususunda 
yanlış anlamadı isem bir soru tevcih etti* er. 
Elimdeki rakamlara göre Sayın östürk'ün doğ
ru olarak ifade ettikleri gibi 1971 - 1972 ders 
yılı döneminde yatılı bölge okullarında okuyan 
öğrenci sayısı 19 702'dir, H975 yılında bu rakam 
50 bine varacak ve okul sayısı da 49'dan 90'a çı
karılacaktır. Bunlar nazari rakamlar değil bir 
çoğunun ihalesi yapılmış, faaliyet halinde bu
lunan teşebbüslerdir. 

Kuruluşlarda eğer yanlış anlamadı isem yer 
tespit ve tayini bakımından bazı hatalar oldu
ğu iddiası ileri sürülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; elimizde mevcut Baş
bakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar
lığının 24 . 1 . 1972 tarihli bir yazısı ile han
gi şartları haiz yerlerde bölge okulları kurulur, 
bunlar objektif kıstasa ve esaslara bağlanmış
tır, çok kısa olarak arz edeyim. Bir bölgede ya
tılı bölge okulu açabilmek için il ve ilçede 
okulsuz köyler ve nüfusları, 2 nci kıstas, il ve 
ilçelere göre yerleşim birimleri sayı ve nü
fusu. 3 ncü kıstas köylerin ve yerleşim 
birimlerinin il ve ilçelere dağılışı. 4 ncü kıs
tas, ilçelerin Doğu ve Güney - Doğu ille
rinde bulunması, esas ve objektif kıstariar 
olarak ileri sürülmüş ve bu kıstaslar içe
risinde vilâyetlerin de mütalâası alınmak ve lü
zumu halinde Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri 
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bizzat mahallini tetkik etmek suretöyle memle
ketin şartlarına göre, daha açık ifade ile her 
türlü potilik tesir ve etkinin dışında olmak ka
yıt ve şartı ile bölge okulları Türkiye'nin dört 
bir tarafına serpiştirilmektedir. 

Tutanaklara geçmesi bakımından faydalı ol
duğuna inandığım bir konuya daha temas ede
yim. Bu okullara belirli şartları haiz çocuklar 
girer, ancak kimsesiz çocuklar, daha doğrusu 
Sayın Kangal'ın ifade ettiği gibi bakıma ve ko
runmaya muhtaç çocuklar bu okulların bünye
sine girmez, bunlar 6792 sayılı Kanun hüküm
leri muvacehesinde ilgili mahkemelerce yetişti
rilmeye muhtaç oldukladı tespit ve tevsik olu
nan çocuklar illerde birlikler marifetiyle tesis 
edilen okul ve yurt karışımı yanış ifade etmi
yorsam, daha ziyade yurtlarda barındırılırlar. 
Bu itibarla bu kanun yüksek tasvip ve tak
dirlerinize mazhar olduğu takdirde bu tip ço
cukların bu okullardan istifadesi mümkün de
ğildir. 

Sayın Toısyalı'nın bir bölge ayırımı konu
sundaki fikrine iştirak etmek mümkün değildir. 
'Komisyon olarak ve Millî Eğitim Bakanlığına 
samimî surette sempati ve saygı duyan bir par
lamenter olarak ifade edeyim ki, biz Misaki 
Millî sınırları içinde teşekkül etmiş bütün yur
du birlik ve beraberlik içerisinde mütalaa et
mekteyiz, ancak okullar açılırken elbette en ge
ri kalmış bölgelerden bu bölgelere nazaran bi
raz dalha ileri gitmiş bölgelere doğru bir eşitlik 
ve adalet sistemi içerisinde okullar açılmakta
dır. 

Bu hususu yüksek bilgilerinize arz etmek 
suretiyle Komisyon adına tekrar saygı ve min
netlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin. Sayın 
Naci Gacıroğlu, buyurun. 

NAOt GACIEJO&LU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Türk dil ve kültürünün geri kalmış bölgeler
de üzerinde durulması ve eğitimin tam ve kâ
mil olarak yapılması bakımından ayrıca pra
tik ve teknik bilgilerin köye yayılması, tamam
layıcı kursların açılarak köye sanat eğitimi 
götürülmesini hedef tutan bu kanun tasan5!>na 
gönülden katılmamak mümkün değildir. 

Bu kanun tasarısının en mühim vasıfların
dan birisi de, bölgeler arası dengesizliği orta-
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dan kaldırmak, geri kalmış bölgelerde köye gi
den sanatı teşjvik etmesi, köy kalkınmasına yeni 
bir hız ve istikamet vermesi bakımından gayet 
ilginç ve üzerinde durulması lâzımgelen hu
susları ihtiva etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, bir bölge okulu 30 - 40 
milyon liraya çıikıyor. Elbetteki, çok hayırlı bir 
teşebbüstür. Yalnız, köyün ahır sekisinden böl
ge okuluna gelen çok genç dimağ, sıcak su ve 
soğuk su tertibatını haiz çok konforlu bu okul
larda sadece beş yıl okuyabilmekte, ilkokul ted
risatını müteakip sanat öğrenmeden yine köy
deki ahır sekisine, kendi ilkel şartlarına dön
mektedir. Elbetteki çok küçük bu genç dimağj 
köyünden uzakta, şehirde okuyamamanm acısı 
içerisinde çeşitli düşüncelere kendisini kap
tıracak ve o genç dimağ o anda başka düşün
celere sapacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 30 milyon, bölge okulla
rının döner sermaye olarak tedviri bakımın
dan bir mana ve hikmet taşımamaktadır. Arz 
ettim, bir tek böljge okulunun yapılış bedeli sa
dece 30 - 40 milyondur. 

Bu kanun tasarısının en mühim tarafı, şahsî 
kanaatime göre, toprak reformunun da daha 
ötesinde köye sanatın götürülmesi, köye kal
kınmanın götürülmesi, bölge okullarında yetiş
miş, kurslarda yetişmiş gençlerin köyüne elin
de altın bileziği ve bir sanatla gitmesi elbette
ki köye bilfiil kalkınmada hizmet edecektir. 
Bu kanun tasarısını huzura getirmiş bulunan, 
emeği geçmiş bulunan bütün eşjhasa ve müesse
selere en kalbî şükran ve teşekkürlerim'i arz et
meyi bir vazife bilirim. 

Aziz arkadaşlarım, bu tasarının en mühim 
taraflarından birisi maarif sistenıiimizde bun
dan sonra bir aşamanın zuhuru, sadece kültüre 
dlönük bir eğitim sisteminin amelî ve tatbikî 
olarak bir hizmet şekline dönüştürülmesidir 

Çok kıymetli Millî Eğitim Bakanımızdan 
şahsen benim bir istirhamım var, bölge okulla
rının müddetinin beş yü olması hiçbir mana 
ifade etmemektedir. Bunun beş yıldan sekiz yı
la çıkarılması, sabahleyin eğitim, öğleden son
ra tatbikî, atelyelerde kurs gösterilerek talebe
lerin sanatla teçhizi çok mühimdir. Bu aşama 
yapılırsa maarif sistemimizde senelerden beri 
milyonların heder ediliş şekli hayırlı bir hiz
mete, hayırlı bir şekle dönüştürülecektir. 

Tekraren şükran duygularımı arz ederktn, 
30 milyonun çok cüzi olduğu hususunda ben de 
kanaatimi burada belirtir, Yüce Meclise saygı
larımı arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önerjgesi var, takdim 
ediyorum. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU ADINA HAM
Dİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Bir 
hususu tavzih bakımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi kabul edil
mezse o zaman. Tavzüh, bu bölge okullarının 
30 - 40 milyona çıktığını söyledi arkadaşımız, 
onu mu tavzih edeceksiniz? 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU ADINA HAM
Dİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Bir 
başka husus daha var. 

BAŞKAN — 7 - 8 milyon, arkadaşımız ona 
gföre mütalaa etti; 7 - 8 milyona malolâbilir. 

Sayın Başkanlığa 

Kanun tasarısı üzerinde yeteri kadar görüş
me yapılarak konu aydınlanmıştır. Müzakerenin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Maddelere geçilmesini 
arz ve teklf ederim. 

Sivas 
Ekrem Kangal 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyo-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara 
mahsus okullarda döner sermaye kurulmasına 

dair kanun tasarısı 

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

Döner sermayenin işletilmesinden elde edile
cek kârlar ödenmiş sermaye miktarı yukarıda 
belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut serma
yeye eklenir, ödenmiş sermaye miktarı bu limi
te ulaştıiktan 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 işlet
melerine 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 bunların birinden diğerine sermaye 
aktarmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 
Yapılan değişikliklerden Maliye Bakanlığına 
bilgi verilir 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Buyurun Sayın Okyayüz. 

CAVtT OKYAYÜZ (içel) — Sayın Başkan, 
aziz arkadaşlarım; 

Bu kanunun isabeti bahsindeki arkadaşları
mızın kanatine şüphe yok ki, yüzde yüz iştirak 
ediyoruz. 

Maddenin bu şevkinde şüphesiz ki, yine bü
yük bir isabet vardır. Bendeniz bu vesileden 
faydalanarak kısaca maruzatta bulunmak isti
yorum. 

Yatılı bölge okullarının bilhassa Sayın Tos-
yalı'nın kanaati hilâfına, bu aziz vatanın aziz 
parçası Doğu bölgelerimize gerçek payidar za
ferin sağlayıcısı olacağı inancı bizi çok sevindir
miştir. Bugün gerçek odur M, acı olmakla be
raber bu bölgelerimizde bu bayrağın altında ve 
nüfusumuzda kayıtlı tertemiz vatan çocukların
dan birçoğu bu milletin öz dilini konuşamama-
nm azap ve ıstırabı içindedir. 

I Tosyalı bu memleketi bizim gibi sağda solda 
teferruatı ile gezmediği için bu kanaati ve bu 
azabı elbette bizim kadar yaşamamıştır. Bu böl
gelerde vazife vermiş bir arkadaşınız olarak, bu 
milletin anadili ve anadili olarak köylerimize 
götürülmesindeki fayda ve isabete bilhassa işa
ret etmek istiyorum. 

Türkçe ninni ile uyuyabilen ve hikâyelerini 
milletinin dili ve milletinin gönül bağı ile dinle-
yebilen ve elde edeceği koruyucu ve kurtarıcı 
sanatı bu 1 nci maddenin getirdiği ümkânlarla 
kazanacak olan, sosyal yaşayışının gelişmesi hu
susunda isabetle bu yeteniğini kullanabilen köy 
annelerinin, köylü babaların eliyle, her yönüyle 
Türk fikriyatı dolu bir vatan yaratmanın gü
cünü getirecek bölge yatılı okullarının kurul
ması ve işlemesi bahsindeki alınacak her tedbir 
mutlak ki, eğitim ve öğretim hayatımızın gele
ceğine yeniden güven katacaktır. Bu 1 nci mad
de bu istikamette isabetli tedbirler getirmiştir. 

Köyden geçmeyen, köylüye götürülemeyen 
bir kalkınmadan bahsetmenin mümkün olama
yacağını bilen ve buna inananlar, bu müspet 
hamle ve hareket önünde şüphe yok ki, sevinç 
ve saadet duyacaklardır. 

Köyümüze ve köylümüze kendi ölçüsünde 
ileri bir fikir hayatının haysiyetini götürmenin 
mücadelesi çalışmalarımızın müspet vs mükem
mel bir kanadı olarak bu millete gönül verme 
sanatının sahibi siz politikacıların bağırlarında 
bir kalb kuvvetiyle çarpmaktadır. 

Fikir ve gönül birliğinin kuvvetiyle bu mil
lete saadet ve huzur verecek bu hamlenin yatılı 
okulların ve 1 nci maddenin getirdiği imkânla
rın tanziminde bilhassa Doğu bölgemizin müs
takbel analarına lâyık olduğu yeri ve değeri ve
rerek bu köylere dillerin en güzeli Türkçemizi 
götürmenin ve yerleştirmenin müessir tedbirine 
tam bir alâka ile eğilinmenin isabet ve fayda 
temin edebileceğini kabul etmek mümkündür. 
Verilecek bu döner sermaye bu hizmetin ve müs
pet ve verimli bir hareket istikametinde gelişti
rilmesini sağlamak isteyenlere bu yapıcı imkân 
şüphe yok ki, bu milletin temsilcileri tarafın
dan memnuniyetle verilecektir. 

Bu milleti sevmenin gerçekten hizmet ve iş 
sahasında itici kuvvetiyle dolu eğitimciler, mef
kûreciler tarafından para imkânı yanında kesin 

I olarak zaruretini hissettiren bu hizmetin bu hü-
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viyetiyle ele alınmasına işaret etmek istiyor ve 
maarifçilerimizi bu istikamette alâkaya davet 
ediyorum. 

Elbette yalnızca verilecek döner sermaye ile 
bu hizmetin isabet ve fayda ile görülebileceğini 
kabul etmek asla mümkün değildir. Anayasamı
zın getirdiği hürriyet ve haysiyet fikrinin bu 
imkânsız köylerimizde yerleştirilip değerlendi
rilmesindeki tedbirlerden ,olmak üzere döner 
sermaye verilmesi hususu şüphe yok ki bu amil
lerin mühimlerinden biridir. 

Sanat, tarım ve Türk kültürünü, Türk dili
ni her yönüyle değerlendirecek isabetli tedbir
lerinde birlikte eğitimcilerimiz eliyle yeteri öl
çüde değerlendirileceğine ben inanmak istiyo
rum. 

Bu inanış ve güvenin huzuru ile bu 1 ncî 
maddenin isabetle sevk edildiğine ve kabul edil
mesi lüzumuna da işaret etmek istiyorum. 

Meclisimizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — 1 nci madde 30 milyon liraya 

kadar döner sermaye verileceğini nizamlamak-
tadır. 

Başka konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok, 
Değişiklik önergelerini takdim ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Yatılı bölge okulları döner sermaye kanun 
tasarısının 1 nci.maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna, «Bu miktarı Hükümet bir misline kadar 
artırabilir.» cümlesinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yatılı bölge okullarında döner sermaye ku
rulmasına dair kanun tasarısının 1 nci maddesi
nin 1 nci bendinin aşağıdaki biçimde değiştiril
mesini saygı ile dilerim. 

Maraş 
ibrahim Öztürk 

Madde 1. — Yatılı bölge okullarında öğren
cilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, 
kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çe
şitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, 
hububat sapları örücülüğü, demir ve ağaç işle
ri 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 40 
milyon liraya kadar döner sermaye verilebilir. 

Sayın Başkanlığa 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuk
lara mahsus okullarda döner sermaye kurulma
sına dair kanun tasarısının 1 nci maddesindeki 
«30 milyon liraya kadar döner sermaye verile
bilir» ibaresinin «40 milyon liraya kadar döner 
sermaye verilebilir» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Sayın Başkanlığa 

Yatılı bölge okullarında döner sermaye ku
rulmasına dair kanun tasarısının 1 nci madde
sinde Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine 30 mil
yon lira konması öngörülmektedir. Ancak Büt
çe Plan Komisyonunda maddede değişiklik ya
pılarak özel eğitime muhtaç çocuklar da mad
de kapsamına alınmıştır. Bu nedenle 30 milyon 
Uranın 40 milyon liraya çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Sivas 
Ekrem Kangal 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
sayın milletvekillerince verilmiş bulunan öner
geleri okutmuş bulunuyorum. Önerge iki noktai 
nazarı ifade etmektedir. Sayın Başer, tasarının 
1 nci maddesidne'ki «30 milyon liraya kadar dö
ner sermaye verilebilir» hükmünü «bu miktarı 
Hükümet bir misline kadar artırabilir» şeklin
de değiştirmiştir. Diğer arkadaşlarımızın üçü de 
«30 milyon liraya kadar döner sermaye verile
bilir» hükmünün «40 milyon liraya kadar döner 
sermaye verilebilir» şeklinde değiştirilmesini is
temektedirler. 

Sayın Başer'in önergesini tekrar okutup oyu
nuza sunacağım. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, kanun tekniğine uyması bakımından Hü
kümet artırabilir» diyecek yerde, her zaman 
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alıştığımız tabiriyle «Bakanlar Kurulu karariy-
le artırılabilir» ifadesini kullansaydı daha iyi 
olmaz mıydı? Çünkü, bu, her zaman alıştığımız 
bir tabirdir. 

BAŞKAN — O ayrı, evvelâ nazarı dikkate 
alınıp alınmayacağı Meclisçe derkâr olsun, ister
se Komisyon onu, ona göre tanzim eder. Evet, 
bu Başkanlığı ilgilendirmez. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efen
dim? 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU ADINA HAM-
Dİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Bu 
önergeye katılıyoruz Sayın Başkan. Çünkü Hü
kümete daha geniş bir elastikiyet verecektir. 
Yalnız hukukî bulmadığımız ifade tarzını dü
zelteceğiz., 

BAŞKAN — Maddî muhteva itibariyi© ve 
Bütçeye teşkil edeceği külfet yönüyle katılıyor
sunuz. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU ADINA HAM
Dİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Evet efendim. 

CAVİT OKYAYÜZ (içel) — Sayın Başkan, 
evet, hakikaten arkadaşımızın teklifinde isabet 
var, Hükümete bir takdir yetkisi getiriyor; an
cak Hükümet 30 milyonda kalabilir. Biz bunu 
40 milyona çıkarsaydık daha isabetli olurdu. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıldı
ğını beyan ediyor, benimsiyor önergeyi, öner
geyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge dikkat na
zara alınmak kaydıyle kabul edilmiştir. 

Diğer üç önerge 1 nci maddede yazılı «30 
milyon liraya kadar döner sermaye verilebilir» 
hükmünün, «40 milyon liraya kadar döner ser
maye verilebilir» şeklinde değiştirilmesini ön
görmektedir. Her üç önerge de aynı mahiyette
dir. 

Komisyon bu önergelere katılıyor mu? 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU ADINA HAM

Dİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Bu hale göre, aslında 40 milyonu da kabul 
etmiş olsaydınız, ki şimdi geçti, 40 milyonu ka
bul ederdiniz, isterseniz Millî Eğitim Bakanlı-
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gına yetki verirdiniz; ister 50 milyon, ister 60, 
80 milyona kadar, bunun tavanında tatbik zor 
olur. Şimdi 60 milyon liraya kadar artırabilir
siniz. Bunun miktarını redakte ediniz ve mad
deyi oylayabilecek şekle getiriniz. 

Sayın Komisyon, 1 nci maddeyi lütfen huku
kî form bakımından en uygun şekle getiriniz. 
O şekliyle uygulayacağım ve oylayacağım, 

2 nci maddeyi takdim ediyorum. 
Madde 2. — Her okul müdürü aynı zaman

da döner sermaye işletmesinin de müdürü olup 
yönetim işlerinde tek başına, diğer işlerde say
manla birlikte sorumludur. 

BAŞKAN -— 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili? Yok. 2 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum... Ka
bul edenler... Kabul »etmeyenler... 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Döner sermaye işlemleri 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ile 6964 
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. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 4 ncü maddeyi tasarı metninde ya
zılı şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 4 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 
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1 nci anadeyi dikkat nazara alınmış bulunan 

değişiklik önergesi muvacehesinde yeniden dü
zenlenmiş şekliyle okutuyorum. 

Madde 1. — Yatılı bölge ve özel eğitime 
muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencilere 
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 çevre 
halkına yukarıda sayılan meslekî bilgi ve bece
rileri kazandırmak amacı ile Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesine konulacak ödeneklerden 
30 000 000 liraya kadar döner sermaye verile
bilir. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararıyle bir 
katı kadar artırılabilir. 

Döner sermayenin işletilmesinden elde edile
cek kârlar ödenmiş sermaye miktarı yukarıda 
belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut ser
mayeye eklenir, ödenmiş sermaye miktarı bu 
limite ulaştıktan sonra kârlar genel bütçeye ge
lir kaydedilmek üzere malsandıklarma yatırı
lır. 

Hazinece döner sermaye işletmelerine verile
cek malların bedelleri sermayeye mahsubelidir. 

Özel ve tüzel kişilerce döner sermaye işlet
melerine yardım ve bağışta bulunulabilir. 

Ancak bu yoldan sağlanacak gelirler 30 mil
yon liralık limitle bağlı kalmaksızın mevcut ser
mayeye 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 — 1 nci madde Komisyon tarafın
dan bu şekliyle redakte edilmiştir. Maddeyi 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 1 nci madde değişik 
bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rür alüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. Oyunuza 
sunuyorum... Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte aleyhte oyunu 
izhar yönünde söz isteyen?... Yok. Kanun tümü 
itibariyle açık oylamaya tabidir. Açık oyları
nıza sunulmuştur. 

5. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, îçişlei'i ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, S. Sa
yısı 561'de kayıtlı Dernekler kanunu tasarısının 
Anayasamızm 29 ncu maddesinin getirdiği yeni 
hükme göre süratle çıkarılması gerektiğinden 
Sayın Devlet Bakanı tarafından verilmiş olan 
bir önerge var takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birmci görüşülmesi yapılacak iş
ler bölümünün 26 nci sırasında yer alan (561 S. 
Sayılı) Dernekler kanunu tasarısının, 29.9.1971 
tarihinde değiştirilen Anayasamızın 29 ncu 
maddesinin getirdiği yeni hükmü süratle yü
rürlüğe koymayı teminen ve Anayasanın geçici 
20 nci maddesi gereğince bir sene içinde çıkma
sı gerekli olduğundan gündemdeki sair işlere 
takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önerge kabul edilmiştir. Gereği buna gö
re yapılacaktır. 

Komisyon hazır, Hükümet hazır. 
Bu, S. Sayısı 561'de kayıtlı Dernekler kanu

nu tasarısı çok önceden sayın milletvekillerine 
dağıtılmış bulunmaktadır. Raporun okunması
na lüzum var mı efendim? («Yok» sesleri) 

O halde raporun okunup okunmaması husu
sunu oyunuza sunuyorum. Raporun okunmasını 

(1) 561 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
n undadır. 
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kabul edenler... Okunmasına lüzum olmadığını 
kabul edenler... Okunmasına lüzum olmadığı ka
bul edilmiştir. 

Rapor üzerinde şu ana kadar gerek grupları 
adına, gerek şahısları adına söz istemiş bulunan 
arkadaşlarımızı takdim ediyorum : 

A. P. Grubu adına Sayın Münir Daldal, 
M. G. P. Grubu adına Sayın Hasan Tosyalı; şa
hısları adına ise Sayın İbrahim öztürk, Sayın 
Reşit Ülker Sayın Hüseyin Abbas, Sayın Mev-
lût Ocakçıoğlu, Sayın Adil Turan, Sayın Cavit 
Okyayuz, Sayın Sakıp Hiçerimez, Sayın Hü
samettin Başer söz istemişlerdir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan kısıtlama hakkında bir önergemiz 
vardı. 

BAŞKAN — Evet Sayın Başer, fakat kısıtla
ma rapor üzerindeki görüşmelere mi raci, yoksa 
madeleri de içine alıyor mu? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ra
por ve madeler üzerindeki görüşmelerin tama
mını istihdaf etmektedir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rapor 
ve maddeler üzerindeki görüşmelerin kayıtlan
masına ait önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Dernekler kanunu tasarısı üzerindeki görüş
melerin gruplar adına 20, şahıslar adına 10'ar 
dakika ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Adıyaman Nevşehir 

Zeki Adıyaman Hüsamettin Baser 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. Gereği buna göre icra edi
lecektir; gruplar 20'şer dakika, şahıslar 10'ar 
dakika konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Münir Daldal, A. P. Grubu 
adına. 

ıSaat 18,00. 
A. P. GRUBU ADINA MÜNİR DALDAL 

(izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türk toplumunda devamlı ve süratli değiş

me ve gelişmelerin sonucu olarak sosyal mese
leler her geçen gün daha büyük değer ve önem 
kazanmaktadır. Ferdin topluluk içimde daha 

| faydalı ve topluma olumlu faaliyetlerde bulun
ması yanında, bu faaliyetlerin hukukî düzene 
sokulması kaçınılmaz bir zarurettir. Bilhassa 
çak partili hayata girdiğimiz dönemden bu ya
na değişen şartların özellikle sosyal, kültürel, 
siyasal alandaki sonuçları hukukî düzenlemede 
yeni boşluklar meydana getirmiştir. Türkiye 
hiçjbir zaman susan insanlar diyarı olarak kala
mardı, kalamamışltır ve kalmayacaktır. -

Ferdin ve toplumun dinamik yapısı, hak ve 
hürriyet anlayışı sosyal kaynaşmanın ve daya
nışmanın güçlü kaynağını teşkil eder. Ancak, 
bu alanda yapılan her türlü çalışmanın Anaya
sa ile sınırları belli, kamu hak ve menfaaıtleriy-
le bağdaşır ve kamu nizamını sarsmaktan uzak 
bir çerçeve içinde ele alınması lâzımdır. 

A. P. siyasî iktidarı zamanında bu zaruret 
en iyi bir şekilde takdir edilerek eskimiş, huku
kî ömrünü çoktan ikmal etmiş, günün ihtiyaç
larına cevap vermekten uzak 1938 doğumlu Ce
miyetler Kanununun süratle değiştirilmesi Ön
görülmüştür. Bu konuda hazırlanan tasarı Mec
lislere imtikal ettirilerek, böylece derneklerin 
murakabeden uzak ve amaçları dışında faaliyet
te bulunmaları önlenmek istenmiştir. Bu konu
da belli çevrelerin haksız tepkilerini şu anda 
hatırlamamak mümkün değildir. Bu çevreler 
«Hürriyetler elden gidiyor» feryadını ve buna 
muvazi gösterileri tahrik ve teşvik etmekten 
geri kalmamışlardır. 

1961 Anayasasının getirdiği geniş hürriyet
leri kötüye kullanarak bu Anayasanın kurduğu 
rejimi tahribetmek hevesine kapılanlar her tür
lü hukukî düzenlemenin karşısına çıikmayı ken
dileri için fayda mülâhaza etmişlerdir. 

1938 yılında 205 adet olan dernek sayısı 
1972 de 41 000 olmuştur. Bunların yakından 
ve ciddî şekilde murakabesi yapılamıyordu, 
âdeta başıboş bir faaliyetin içindeydiler. Bir 
kısmı, kuruluş maksadını ve gayesini aşarak 
faaliyette bulunuyor, dernek hüviyetini aşıp, 
âdeta bir siyasî parti gibi çalışıyordu; bir kısmı 
ticarî kazanç sağlama maksadıyle ve örtülü 
bir şekilde faaliyete geçmişti. Bunların içinde 
ideolojik sapmaya kendisini kaptırmış ve yıkı
cı cereyanların vasıtası olanlar da vardı. Bun
ların yanısıra varolan bir husus da, 1961 Ana
yasasının eski 29 ncu maddesi idi. Bu maddeye 
göre, icra kuvveti hiçbir şekilde dernekler üze-

1 rinde tasarrufta bulunma yetkisine sahip değil-
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di. Derneklerin kapatılması sadece yargı orga
nına aitti. Kanun dışı faaliyetinden dolayı suç
lu görülen ve haklarında kapatma davası açılan 
pek çok dernek hakkında mahkemeler bir tür
lü karara varamıyor ve bunların bir kısmı da 
müruruzamana uğruyordu. 

Kamu düzenini yakından etkileyen dernek 
faaliyetlerine karşı böylesine sorumluluktan 
uzak bir çaresizlik hali tabiatıyle Anayasanın 
29 ncu maddesindeki eksiklik kadar yargı kesi
mindeki ihmalden ide ileri gelmiştir. Son defa 
Anayasanın 29 ncu maddesi değiştirilmiş, icra
nın belli hallerde kanunî yasaklar dışına taşan, 
maksat ve gayesinin dışına çıkan ve suç işleyen 
•Derneklerin faaliyetten menedilmesi yetkisi ic
raya tanınmıştır. 

Hazırlanan tasarının 25 nci maddesi, Devle
tin hürriyetçi temelini güçlendirmek gayesini 
güttüğü kadar, derneklerin sorumluluk çizgisi 
içinde kalmalarını da temin gayesini gütmekte
dir. 

35 nci maddede şu hususlar yer almaktadır: 
«Dernekler tüzüklerinde gösterilen amaç dı

şında herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 

Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle 
kanunun yasak ettiği amaç ve faaliyetleri be
nimseyen bir devleti, bir partiyi, bir tüzel ki
şiliği veya topluluğu ya da ölü veya yaşayan 
kişileri; övmek maksadiyle toplantı veya yayın 
yapamaz. Bunlar adına yardım toplayamaz ve
ya sair faaliyetler gösteremez. 

Silâhlı Kuvvetler hizmetleri ve Silâhlı Kuv
vetler personelinin bütün haklarıyle ilgili kanu
nî hükümlerin uygulanmasına veya yeni hüküm-. 
ler konulmasına dair faaliyette bulunamazlar. 

Dernek yöneticileri derneği temsilen dernek 
amaçlarına uymayan toplantı ve gösteri yürü
yüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamaz-
lar ve dernek mensuplarını da bu yolda hareke
te teşvik edemezler. 

öğrenci demekleri her ne şekilde olursa ol
sun siyasî amaçlarla kurulamazlar. Vs hiçjbir 
şekil ve surette siyasî veya öğrencilikle ilgisi 
olmayan faaliyette bulunamazlar.» 

Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar siyasî 
maksatlarla kurulan birçok derneklerin esas 
amacı maalesef memlekette bir anarşi ortamını 
hazırlamak olmuştur. Gayesi, Devletimizin mü
esses temel.hukukî, iktisadî ve sosyal nizamını 

yıkmak ve onun yerine Maocu, Leninci bir dü
zen kurmak olan bu aşırı faaliyetlerin mihrakı 
haline gelem bazı derneklerin faaliyetleri millî 
bünyemizde derin yaralar açmış, tedavisi kolay 
olmayacak ıstıraplara milletimizi garketmişıtir. 
Şüphesiz millî gücümüz büyük ölçüde zaafa uğ
ratılmak istenmiştir. Memleket ve millet bütün
lüğünü parçalamak hedefini güden ve bu mak
satla çalışan derneklerin faaliyetlerine millet
çe şahit olmuşuzdur. Bunlar arasında Marksçı 
ve Leninci ideolojiye kendisini kaptırmış ve 
maksadı dışında faaliyet gösterenleri de var
dı. 

Pahalılıkla Mücadele Derneğinin kurucuları 
arasında mahkûm komünistlerin ekseriyet teş-

. kil ettiğine işaret etmek isteriz. Bu arada De
mokratik Devrim Derneğini de zikredebiliriz. 
Türkiye'de kanunla kurulmuş Barolar Birliği 
mevcut iken Devrimci Avukatlar Derneği adı 
altında yine ideolojik maksada hizmet eden der
nekler kurulup faaliyete geçmişlerdir. Keza, 
Devrimci Kadınlar Derneği adı altında muhte
lif çatışmalarda ölmüş bazı militanların anne
leri, karıları ve kız kardeşleri bir araya getiril
miş, aynı ideolojik maksat için dernek çatısı al
tında gaye dışı eylemlere sevk edilmişlerdir. 
Bunların yanı sıra kurulmuş olan ve maksadı 
dışına çıkan, faaliyetleri ideolojik maksada yö
nelen pek çoklarını sayıp dökmek mümkün ve 
kolaydır. 

Son yıllarda bu derneklerin hemen hemen 
belli başlıları bütün anarşik olaylara fiilen ka
tılmış, üniversite bünyesindeki anarşik olayla
ra destek olmuş, birçok bildirilere müşterek im
za koymuşlardır. Bazı siyasi partilerin dernek 
adı altında ve gençlik bünyesi içinde kanun dı
şı eylemleri yürütmek üzere örgütlenmeye git
tiği de misalleriyle bugün su yüzüne çıkmış bu
lunmaktadır. Devrimciler Güç Birliğinin hiçbir 
hukukî müstenidatı yoktu, hukukî bir kuruluş 
değildi, adlî takibat yapamıyordunuz, size pe
kâlâ «Biz ne federasyon, ne konfederasyonuz» 
diyebilmişlerdir. Tüzüğü yok, Cemiyetler Ka
nununa da tabi değil, müdafaaları da şöyle olu
yordu : «Aynı amaçta olan dernekler olarak bir 
araya geldik, fikir teatisinde bulunduk» 

Arkadaşlar, bu durumda Cemiyetler Kanu
nuna göre bir suç teşekkül etmiyor, burada hu
kukî bir kuruluş yok, ama adı var, genel baş
kanı var, yürütme kurulu var, organları var, 
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neticede çeşitli eylemlerle ve maksatlarla so- | 
kağa çıktıklarını hep beraber muahede etmiş 
olduk. 

Bıı dernekler belli bir ortamı yaratmak için 
asgarî müştereklerde birleşip gayeleri uğrunda 
büyük bir güç ve mesai sarf etmişlerdir. Kuru
luş gayesine göre sadece öğrencilerin meselele
riyle ilgilenmesi lâzım gelen öğrenci dernekleri
ne bu suretle birtakım ideolojik sızmalar ol
muştur. Bu derneklerin büyük bir kısmının fa
aliyeti kuruluş maksadını aşarak, rejim düşma
nı ideolojik akımların kamu düzenini tahrip 
vasıtası haline gelmiştir. Bunların içinde siya
sî partilerin yardımcı kuruluşu olarak teşkilât
landırılıp çalıştırılanları da vardı. Diğer taraf
tan, zemini müsait gören ve Anayasa boşlukla-. 
rmdan istifade ederek demokrasiye ve cumhu
riyete kasteden menfur emelli maceracılar Si
lâhlı Kuvvetler hizmetlerini ve personelini he
def alarak dernekçilik adı altında faaliyette bu
lunmaya cüret etmişlerdir, tasarıda 35 nci mad
denin (c) fıkrasında bu heveslere ve menfur 
emellere set çekilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, bu tasarı, Anayasamızın 
gereği olarak sosyal, iktisadî, siyasî faaliyetle
rin sınırlarını da koymuştur. Siyaset yapmak 
isteyen serbestçe partiler kurar ve partilere gi
rer, kanun dairesinde faaliyette bulunur. Tica
ret yapmak isteyenler Ticaret Kanunu hüküm
lerine göre şirketler kurar, kâr kasdı güderek 
faaliyette bulunur. Ancak, sosyal faaliyetlerde 
bulunmak istej^enlerin ne ticaret ve ne de siya
set alanına taşmadan belli hukukî sınırları için
de kalmaları şarttır. Dernekler sosyal amaçla 
faaliyette bulunurken kamu itimadını da üzer
lerine toplamak mecburiyetindedirler. Kamu 
itimadının güvenilir tarafı müessir murakabe 
ile sağlanır. Derneklere yardım yapan vatan
daşların ve üyelerin, verdikleri paranın dernek 
gayesine uygun şekilde sarfedildüğine inanaMl-
meleri için evvelâ Devlet murakabesinin işler 
halde bulundurulması lâzımdır. Tasarı bu dene
timi de usul ve esaslara bağlamıştır. 

Bu tasarının hukuki yapısına hâkim olan 
ruh ve mana Anayasanın 11 nci maddesinde ve 
29 ncu maddesinde yer alan espriye göre değer
lendirilmelidir. Anayasanın 11 nci maddesinde 
yer aldığı üzere: 

«Temel hak ve hürriyetlerden hiç birisi, in
san hak ve hürriyetlerini veya Türk Devleti- I 
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nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına da
yanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cum
huriyeti ortadan kaldırmak maksadıyle kulla
nılamaz» 

Türkiye'de mevcut rejimi bazı tasallutlar
dan kurtarmak için bir imkan ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, cereyan etmiş hâdisat 
ve tecrübeler Türk Devletinin güçlenmesi için, 
mevcut sistemin bir restorasyona taffai tutulma
sı gerçeğini ortaya koymuştur. Memnuniyete 
kaydedelim ki, Türk Milleti bu gerçeği çok iyi 
takdir etmekte ve rejimin korunması için alına
cak bütün meşru tedbirlerin en kısa zamanda 
yürürlüğe konulmasını arzu etmektedir. Bu ar
zu ve iradeye ve hayatî zarurete cevap verecek 
temel tedbirlerden bir tanesi şimdi huzurunuz
da müzakeresi yapılan bu Dernekler kanunu 
tasarısıdır. Restorasyon, olgunlaşan bir ortam 
içerisinde gerçekleşebilir, o hava oluşmuş ise 
mümkün olabilir. Türkiye büyük bir engeli aş
mıştır, ama muhterem arkadaşlarım yeniden 
bunalımlar, ümitsizlikler yaratıp, kafalara dik
tadan başka çare olmadığı fikrini yerleştirmek 
için çaba sarf edenler, hür demokratik rejimin 
güçlendiğini görerek onu za'fa uğratmak ccsa-
retini bulamayacaklardır. 

Sayın arkadaşlarım, artık herkesin katî ola
rak bilmesi gereken gerçek şudur: Demokratik 
hukuk devletini, hür demokratik rejimi hangi 
taraftan gelirse gelsin, her kim ki, hürriyetlere 
ve Cumhuriyet rejimine gölge düşürmek, kötü 
niyetlerine alet etmek isteyenlere ve saman al
tından su yürütmek isteyenlere fırsat vermeye
cek şekilde kanunî boşluklar doldurulacaktır. 
Cumhuriyet rejimini çeşitli tasallutlardan kur
tarmanın başka yolu yoktur. 

Bu Meclisi bile bile hürriyetleri kısıtlayan, 
kanunlara omuz veren bir Meclis olarak suç
lamaya niyet edenler en azından insafsızdır
lar. 

Yakın geçmişte Anayasa değişikliğine lü
zum olmadığı ortaya atılmıştı. Keza, «Mevcut 
kanunların yöter ve kâfi olduğu, bunların iyi 
tatbik edilmesi halinde yeter çarenin bulunabi
leceği» söylendi ve tekrar edildi. Hattâ «Tedbir 
var, fakat ta'tlbik eden yok» deniliyordu. Geçen 
bir yıl içinde herkes giörüp anladı ki, Anaya-



M. Meclisi B : 97 2 . 6 .1972 O : 1 

sa değişmedikçe ve toplumun ihtiyaçlarına uy
gun kanunî tedbirler alınmadıkça Devletimize 
musallat olan anarşiyi yok etmek mümkün de
ğildir. Bu görüşte birleşen siyasî partilerin ve 
tasarıyı sevkeden Hükümetin anlayış ve davra
nışı A. P.'nin yıllarca süren mücadelesinin ve 
sıorunlar karşısındaki isabetli teşhisinin ve gös
terdiği çarelerin görülüp, haklılığının anlaşıl
ması şüphesiz bizleri ziyadesiyle memnun et
miştir. 

Tasarının müzakeresine başladığımız şu sı
rada gerek kamu oyunda, gerekse Geçici Komis
yonda yapılan tartışmaları dikkate alarak bun
ları bir tahlile tabi tutmak istiyorum. 

Baym müîetvefeilleri, bu tasarının bir reak
siyon tasarısı olduğu şeklinde birtakım mes
netsiz iddialar ileri sürülmüştür. Bu iddia ger
çeklere uygun olmadığı kadar, aynı zamanda ı 
hukukî de değildür. Burada biz bir baskı ka
nunu yapmıyoruz, hürriyetleri kısıtlamıyoruz. 
Yapılan şey, gerçeklerden ilham alarak ve mil- ı 
letçe edindiğimiz tecrübelerden istifade ede
rek hürriyetleri kötüye kullanma heveslerini, 
hürriyetleri yok etmek için hürriyet isteyenlerin 
bu isteklerine karşı meşru otoriteyi güçlendiri
yor ve gücünü Anayasadan alan bir kanun ted
vin ediyoruz. Tahmin ederim biraz sonra bura
da bu tasarı için: «Reaksiyoner bir kanun geti
riliyor, bu kanunun reaksiyoner unsur tarafı 
ağır basıyor, bu tür kanunların ayakta durma
sı zordur» denilecektir. Hemen şunu söyleyelim 
ki, 1961 Anayasasını değiştirdikten sonra, ona 
paralel, adına ve ruhuna sadık kalarak bu deği
şikliğin getirilmesi, biraz evvel söylenmesi muh
temel sözlerin tasvibi manasını taşıyacaktır. Kal-
diki kanun 1924 Anayasası zamanında çıkmıştır. 
Hâdiseler, tecrübeler bu yolun bu şekilde çizil
mesini tazammun etmektedir. Aksini iddia eden
lerin hadise ve tecrübeyle ortaya çıkmalarını ar
zu ederiz. Bu değişiklik ihtiyacı, reaksiyon 
içinde alınan tedbirler manzumesi değildir. 1961 
Anayasası doğrultusunda hareket etmezsek ha
kikaten ileride dalha müşkül durumların mey
dana gelmesine ve birikim yapacak davranış
ların doğmasına avuç aşmış olacağız. 

Değiştirmek istediğimiz kanunla, gençlik 
yeraltı faaliyetleri içine girme imkânını bul
muştur. ideolojik hareketler ise, bir hacım ola
rak karşımızda bulunmaktadır. Fransa çok da- | 
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ha ileri derecede idarî yetkilerle teçhiz etmiş
tir. İngiltere idaraye, beyle bir kanunla altı ay 
tutuklama ysCfkisi verimdir. Bu devletlere fa
şist, antidemokratik; uyguladığı kanunlara uy
garlık dışı, reaksiyoner deyemiyoruz. Hürriyeti 
yıkmak, hürriyetin var olmamasını istemek Yir
minci Asır demokrasisi ve hürriyet anlayışıyle 
bağdaşamaz; aksini düşünme anarşiyi savun
mak olur. Bu devleti batırmaya hiç kimsenin 
ne hakkı vardır, ne salâhiyeti. Gecen sene bir 
Anayasa değiş tdrmişiz; bunun sebepleri üzerin
de durmak zaruretini neden ihtiyar etmiyoruz? 
Zahmat olduğundan mı yoksa işimize gelmedi
ğinden mi? Demokrasi diyorsak, hür nizamı is
tiyorsak, bıımm bir hukuk disiplini içinde ger-
çekbşımesini kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Reaksiyon kelimesi üzerinde de durmak is
teriz. Bu, tasarıyı sırf menfî yönden eleştirmek, 
kınamak, faşist damgasını vurmak için kullanı
lıyorsa, bu tasarı ioin yanlış ve haksız -bir dam
ga olur. İhtiyaçlar itici bir kuvvet bulunduğu
na göre, şu ortamda hürriyetleri yok etmek is
teyenlerin de karşılarına çıkılmak zamanı ve 
fırsatı gelmiştir. Kanunda 35 nci madde kapsa
mı yoktur; yasaklanan faaliyetleri getiriyor. 
Suç olan herhangi bir hususu, hiçbir şekil ve su
rette Devlet faaliyetiyle kamufle edip gaye dı
şında çaba sarf etmeye cevaz vermiyor. Nerede 
bunun faşistliği, demokrasiye dokunan, gölgele
yen veya zedeleyen tarafı? 

Dernekler siyasetle meşgul olamas. Bunu 
kesin olarak sınırlayamaıdığımız an memleketi 
anarşiye dönürtürmeMen kurtaramayuz. 

Bugün memleketimizde 37 siyasî parti halen 
kurulmuş bulunmaktadır. 10 000 dernek ise si
yasî parti gibi faaliyet göstermektedir. Bu du
rumun memnuniyet verici olduğunu eğer ileri 
süreiMliyorsak, devlet lokomotifini rayında tu
tamayız. Bu. tutumun karşısına çıkıp, «Benim 
kafamdaki hukuk ve kanuna uygundur» dersek, 
o zaman bu mevzuda 33 milyon kanunun mev
cudiyetini geze almak icabedeeektir. 

Bu tasarıyı, iyi niyetlileri memnun edecek 
mahiyette görüyoruz. İşine geldiği için anar
şizmi körüklemek isteyenlerin, dernek kisvesi 
altımda siyaset yapacaMann, malî kaynakları 
istismar edeceklerin elbette menfaatlerine uy
gun gelmez. Anarşik silâhlarımız elimizden alı
nıyor, huzursuzluk yaratma imkânlarımız orta-
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dan kaldırılmaktadır, arı kovanını karıştırmak 
için elimizde değnek yok ateşe sokulamıyoruz, 
körüğümüz yok yangın çıkaramıyoruz, benzini
miz kalmadı diyeceklerin endişelerini anlıyo
ruz ; ama ne yapalım ki, geçmiş olayları, özel
likle 15 - 16 Haziran hadiselerini de unutamı
yoruz. Çünkü, bu hadiselere masum hareketler 
diyemiyoruz. Kaniiz ki, bu eylem küçfük çapta 
bir komünist iMilâlinin provasıydı. Yoksa, 274 
sayılı Kanuna karşı reaksiyoner bir hareket de
ğildir. Yasaklar, kötü niyetliler için konur. Bu 
tasarıyı baskı anlayışı şeklinde tefsir etmek, 
anarşik olaylardan gerekli dersi alamadığımız, 
anarşinin devamı için de göz ve kulaklarımızı 
tıkamak anlamını taşıyacaktır. 

1938'ide meydana getirilmesine rağmen, 1961 
Anayasasına uygun o ruhta bir kanundur di
yenler çıkacaktır; fakat unutulmamalıdır ki, 
1961 Anayasasını bu Meclis, âmme nizamını ak
settiren maddelerini daha geçen sene değiştir
miştir. Menfî yönde düşünenler için şanssızlık, 
bu kanunun çok kullanılmış olması ve tecrübe 
edilmesidir. Bu kanun aleyhinde yapılan itham
lar bir ölçü nispetinde olmalıdır; eğer yapıla
caksa. Oysa bu kanunu, içimizden çıikmış, gü
vendiğimiz, dirayetli ve ehliyetli Türk idareci
leri tatbik edecektir. Anarşiyi koz olarak kul
lanmak isteyenler nereden bulurlarsa bir açık 
kapı bırakmak isteyeceklerdir. Her hak, karşı
lığında mutlaka bir sorumluluğu gerektirir. So
rumsuz hak, sınırsız hürriyet olamaz. Hakkın 
kullanılması şekil ve usulleri tasarıda gösterile
rek, hukukî düzenleme yapılmaktadır. Dün, 
hürriyetler elden gidiyor diye Adalet Partisi 
siyasî iktidarının hazırladığı dernekler kanu
nuna karşı çıkanların, bu tasarının totaliter an
layışla hazırlandığını ileri sürmelerini biçjbir şe
kilde yadırgamıyoruz. Bizim için aziz milletimi
zin huzuru, Devletimizin ve demokratik reji
mimizin kaderi her şeyden önemli ve üstündür. 

BAŞKAN — Sayın Daldal, tahmin ediyo
rum üç - beş dakika daha konuşacaksınız. 

MÜNÎR DALDAL (Devamla) — Efendim, 
iki dakika içinde toparlarım zannediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, Size tanıdığım 
süreyi diğer gruplara da tanıyacağım, fakat 
Meclisin kararını çiğnemiş olmayalım, bir mü
samaha devri geçirelim. 

Devam buyurunuz. 
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MÜNİR DALDAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Türkiye'de cereyan etmiş hadiselerin verdi
ği tecrübeler neticesinde dün, bugün ve yarı
nın özelliklerinin gözümüzden kaçmadığını be
lirtmek isteriz. Bir kanun, ihtiyaca cevap ver
mekten uzak kalınca elbet değişecektir. Nite
kim, pek çok maddesi çok yerinde olarak de
ğiştirilmektedir, ama değiştirilecek maddeler 
aşırı sağa ve aşırı^ sola veya niyeti kötü istis
marcılara yarar sağlayacak şekilde olmayacak
tır. 

Efendim, Türkiye'de insanlara, sosyal hak 
ve hürriyetlere büyük darbe indiriliyor, terör 
havası estirilmek isteniyor, reaksiyoner bir ka
nun getirilmek isteniyor, bir korku havası için
de cemiystçilik yapılamaz sloganını işlemek, 
bu temayülle efkârı umumiye karşısına çıkmak 
iyi niyet gösterisi olarak kabul edilemez. Eğer 
böyle olsaydı, bu değişiklik ihtiyacı huzura ge
lemezdi, ortada fol ve yumurta yok iken zaruret 
hissedikmezdi. 

1961 Anayasasının getirdiği büyük özgür
lükler, aydın geçinen, politikacı geçinen bazı 
devekuşlarının yüzünden bu hale gelmedi mi? 
Ve ne yazık ki bazı kimseler, aydın ve politi
kacı geçinenler hâlâ başlarını kumdan çıkar
mamakta inat edip duruyorlar. 

Reform, geçen zamanın değişen ihtiyaç ve 
şartlarına uygun olarak, geçmişi aratmayacak 
şekilde her konuda ayrı ayrı, günün ve sonra
sının ihtiyaçlarına cevap verecek yenileme ha
reketidir. Reform, Devlet mekanizmasına giy
dirilmiş tek tip ve biçimde, aynı renkte bir kos
tüm de değildir. Gelişen cemiyetlerde otuz -
kırk yılın büyük önemi yardır. Türk cemiyeti, 
bu büyük zaman içinde değişik, modern ve de
mokratik biçimlere girmiştir. Devlet teşkilâtın
da, aile hayatında, iki nesil fertleri arasında, 
iktisadî hayatta, teknolojide yeni yeni geliş
meler ve sancılar zuhur etmiştir. Bu büyük de
ğişikliklerin, Devlet bünyesi üzerinde tecelli 
eden reaksiyonların bertaraf ve kanalize edil
mesi elbette canlı reform hareketleridir. 

Bu arada şunu da kaydedelim : Süratli kal
kınma çabaları içinde bugünkü reform eserleri 
bir müddet sonra tekrar eskiyecek, yerini yeni
leri alacaktır. Bu restorasyonlar nesilden nesile 
devam edecektir. Hayatın bu akışı devam eder-
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ken, sapık tedbirlerle yönü değiştirilmemeli, 
mecrasından saptırilmamalıdır. Acayip düşün
celere sahip kimselerin karşısına da azim ve ce
saretle çıkmak zorunda olduğumuz gözden kaç
mamalıdır. 

Bir devlet, hayatı boyunca iyi günleri oldu
ğu gibi sıkıntılı günleri de olacak, zaman za
man darboğazlardan geçecektir, İşte geçerken, 
demokrasi ve rejimi muhafaza etmek için bazı 
tedbirleri almak mecburiyetinde kalacaktır. 
Alamazsa o darboğazda tıkanıp kalır. Milletler 
dün de, bugün de sıkıntılı günlerde tedbir al
mak ihtiyacını hissetmişlerdir; yarın da öyle 
olacaktır. Fransa, Almanya, İngiltere fevkalâ
de günler geçirmiştir; tedbirlerini alarak geçir
miştir. Sonunda, demokrasilerine, hürriyetlerine 
halel gelmemiştir, bilâkis güçlendirilmiştir. Bi
zim Kurtuluş Savaşı esnasında ve sonrasında 
fevkalâde tedbirler alınmış, müteessir olanlar 
olmuş, mızıkçılık çıkaranların sesleri kesilmiş, 
fakat sonunda hür demokratik rejim doğmuş
tur. Şimdi Devletimiz, bütün uzak - yakın dev
letlerle kuvvet ve iktisadî kudret sahasında boy 
ölçüşmektedir. Fırsatları ganimet bilmek yeri
ne, bir an için olsa dahi gaflete düşmeyecek 
dikkati göstererek basireti hâkim kılma nokta
sına gelmiş bulunuyoruz. 

Bu tasarı, toplumun ihtiyaçlarının çok geri
sinde kalan Cemiyetler Kanununun yerine, top
lumun gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek ve 
büyük bir boşluğu dolduran tasarı olarak tak
dirlerinize sunulmuştur. Devletin güçlendiril
mesinde ve icranın müessir hale getirilmesinde 
önemli bir yeri ve rolü olan tasarıyı Adalet Par
tisi Grubu olarak olumlu mütalaa ediyor ve be
nimsiyoruz. 

Hayırlı olmasını diler, grubum adına saygı
lar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar «bra
vo» sesleri) 

BAŞKAN — M. G. P. Grubu adına Sayın 
Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Çok Sayın Başkanım, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri, 

Dernekler Kanunu münasebetiyle Millî Gü
ven Partisinin görüşlerini bildirmeden evvel, 
bu kadar lüzumlu ve bu kadar isabetli, hayırlı 
bir kanunun müzakeresi vesilesiyle Yüce Mec
lise saygılarımı sunarım. 
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Muhterem arkadaşlarım, Devleti, o devletin 
anayasası kurar. Onu, o anayasaya müstenit 
olarak çıkarılan kanunlar korur. Dernekler ka
nunu da bunlardan (birisidir. 33 yıl evvel o gü
nün Türkiye'sinin milliyetçi, vatanperver, millî 
menfaati her şeyin üstünde tutan şartlarına gö
re hazırlanmış olan 3912 sayılı Kanun bu şart
lara elverişli idi. Dünyadaki siyasî, sosyal, ik
tisadî, kültürel gelişim, memleketimizde de te
sirini göstermiş, şartları değiştirilmiştir. Niha
yet 1972 yılında, memleketimizin sosyal düze
nini, siyasî düzenini, iktisadî düzenini, vatan 
ve milletimizin yüce menfaatleri istikametinde 
ayakta tutmak, hükümeti kuvvetli kılmak, Tür
kiye Cumhuriyetini hâkim kılmak için teklif 
edilen bu Dernekler Kanununa şiddetle ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. Millî Güven Partisi olarak, bu 
kanunun Anayasamızda yapılan son değişikli
ğe muvazi olarak hükümetimiz tarafından Yü
ce Meclisimize sevk edilmiş olmasını ve bilhas
sa Anayasa, Adalet ve İçişleri komisyonların
dan alınan üyelerle teşkil edilen Geçici Komis
yonun, Hükümet tasarısını çok daha mükem
mel bir şekle getirmiş olmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sayıları 1938 yılın
da 295 olan, 1972 yılında ise 40 000'in üzerine 
çıkmış olan derneklerden bir kısmı bu memle
ketin ihtiyacı için kurulmuş değildir. Dernek 
adedinin bu kadar artması, dış düşmanlarımız 
tarafından Türkiye'nin dışarıdan kuşatılması 
tamamlandıktan sonra Türkiye'nin, içten yıkıl
ması için dernek ismi altında düzenlenen bir 
oyunun sahneye konmuş olması neticesidir. 
Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, çeşitli dernek
lerle Türkiye içten yıkılmak istenmektedir. 
Mazimizdeki manzaraya sırasıyle bir göz ata
lım Üniversitelerden başlayalım, işçi teşekkülle
rinden başlayalım, diğer sosyal derneklerden 
haşlayalım, hangisinden başlarsak başlayalım, 
içlerinde pek çok vatanperver ve iyi niyetli 
dernek olmasına rağmen, bu memleketi hakika
ten içten yıkmak, paramparça etmek, Türkiye 
Cumhuriyetini yok etmek gayesiyle kurulmuş, 
gizli maksadıyle kurulmuş, yüzüne maske tak
mış, vatan hamice hareket eden cemiyetleri ve 
dernekleri de görmekteyiz. 

İSaym arkadaşlarım, dünyanın hiçbir yerin
de cemiyetler kendi milletinin, kendi vatanının 
içten yıkılması için, vatan ve millet bütünlüğü-
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nün yok edilmesi için kullanılmamıştır ve maa
lesef Türkiye'de yakın mazimizde bunun ör
neklerini görmekteyiz. 

îşte bu kanun, iyi niyetle kuruluyormuş gi
bi kendini gösterip de, maksadının dışına taşa
rak memleketimize çok zararlı işler ika etmek
te olanların bu fasit oyunlarını önleyecek bir 
kanundur. Bu kanun, memleketimizin iç güven* 
ligini, emniyetini, asayişini korumakla mükel
lef kıldığımız İçişleri Bakanlığımızı, Jandarma 
Genel Komutanlığını, Emniyet Genel Müdürlü
ğünü, gece bekçisi teşkilâtını; bu memleketin 
temiz, faydalı evlâtları olarak vazifelerini ko
laylıkla yapmalarına, bu memleketin güvenliği
ni sağlamalarına hakikaten imkân verecek bir 
kanundur. 

Eski kanunda çok büyük boşluk var arka
daşlarım. 33 yıldır demode olmuş ve bir hiç de
ğerine inmiş olan eski kanun ile içişleri Bakan
lığının, Emniyet Teşkilâtımızın vazife görmesi
ne imkân kalmamış idi. Bu teklif edilen kanun 
bu mahzurları da ortadan kaldıracağı, için, ka
nunun tüm metnine sadık kalınarak, hattâ bası 
yerlerini kuvvetlendirerek kabul buyurulması-
nı, memleketimizin yüksek menfaatleri, içişleri 
'Bakanlığımızın kolaylıkla vazife görmesi bakı
mından Millî Güven Partisi çok lüzumlu gör
mektedir. 

iSaym arkadaşlarım, bu kanunun karşısına 
çıkamam, çıkamayız. Çünkü, bu kanunun kargı
şıma çıkmak demek, Türkiye'deki, Türkiye'de 
kurmak istediğimiz sosyal nizamı, birliği, dü
zeni yıkmaya müsamaha etmemiz demektir. Biz, 
şu maddesi veya bu fıkrasıyle, şu kelimesi veya 
bu kelimesi ile bu kanunu hafifletirsek, koru
mak istediğimiz, hoşuna gitmek istediğimiz 3-5 
tane anarşistin, 3-5 tane kötü niyetlinin hoşu
na gidebiliriz ve fakat milleti yıkabiliriz. Onun 
için, şu maddenin şurası şöyledir, bu maddenin 
burası böyledir, kanunun tümü şöyledir diye, 
Türkiye'nin iç güvenliğini, iç emniyetini sağla
makta büyük rolü olan bu kanunun zedelenme
mesi çok yerinde olur. 

Muliterem arkadaşlarım, dernek ismi altında 
kurul&p' â&, memleketimizin eğitim faaliyetimi 
felce uğratan, İstanbul ve Ankara üniversitele
rinde ve diğer üniversitelerimizde yılda 220 gün 
eğitim görmeleri lâzımgelirken, senede 40 ilâ 60 
gün eğitim görülmesine dahi imkân vermeyen 

gizli maksatlı, iyi niyetli kurulup da gizli mak
satlı faaliyetlerimi devam ettiren kötü dernek
leri görmüşüzdür. Vatanperver işçilerimizin iyi 
niyetlerini suiistimal ederek 16 - 17 Haziran ta-

, rihleriııde Türkiye'yi bir olup bittiye getirmek 
isteyen işçi - komünist ihtilâl denemesini yapan 
'hareketleri görmüşüzdür. Memleketimizin şura
sında, burasında yine çeşitli dernekler kurarak 

; bizi içten yıkmak isteyenlere, dışta pusuya gir-
; miş olanlara silâh temin eden, para temin eden 
: dernekler mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım binaenaleyh, biz, 
i Millî Güven Partisi olarak memleketimizde de-
I mokratik hür nizamın, amasayal, demokratik 
; hür nizamın devam edebilmesi, insan hak ve 
i hürriyetlerimin devam edebilmesi, vatan ve mil-
I let bütünlüğümüzün devam edebilmesi, iç huzu

rumuzun devam edebilmesi, Silâhlı Kuvvetleri-
; mizin dış emniyetimizi güven içinde devam et-
: tirebilmesi için bu nevi kanunların Yüce Meclis-
i lerimizce kabul buyurulması lüzumuna kani bu

lunuyoruz. 
Bu kanaatimizle kamunun çok yerinde oldu

ğunu grubum adına beyan etmekle şeref duya-
nm. Grubumuz, bu kanunu müspet oyla karşı-

: layacaktır. Yüce Meclisimizin de bu yolda hare-
! ket edeceğine kani bulunuyoruz. 

İSaygılar sunanın. 
BAŞKAN — Sayın İbrahim özfcürk?.. Yok. 
Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Grup adına 

konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
C. H. P. GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 

(istanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Cumhuriyet Halk Partisi adına Dernekler 
Kanunu üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğim. 

Evvelâ şunu belirtmek lâzım gelir ki, 1938' 
de çıkmış olan Dernekler Kanununda değişiklik 
yapmak ihtiyacı, uzun zamandan beri herkes 
tarafından kabul edilen belli bir ihtiyaç halin
dedir. Yani, Dernekler Kanunu, 1938'in şartları 
içerisinde yapılmıştır. 1938'den bu yana ve bil
hassa 1961 Anayasasının getirdiği en'gim hürri
yet havası içerisinde büyük bir gelişme olmuş, 
bu gelişmenin yanında birtakım eksiklikler de 
ortaya çıkmıştır. 

Dermek kurma hakkı, düşünce ve fikir hür
riyetinin olağan bir neticesidir. Dernek kurma 
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hakkı, fikir hürriyetinin bir uzantısıdır. Dernek 
kuran insanlar, demek kurmak suretiyle daha 
güçlü hale gelirler, yapacakları işleri ve savu
nacakları fikirleri daha iyi yerine getirirler. 
Bu, bir gerçektir. Bu bakımdan Türkiye'de, ge
rekçede de belirtildiği gibi, 200 küsur olan der
nek sayısının 40 binin üzerinde bir rakama ulaş
ması, gerçekten sevinç duyulacak bir gelişme
dir, Türkiye'min kalkınması bakımından övünç
le karşılanacak bir gelişmedir. 

Biz, milletvekilleri olarak kendi çevremize, 
herkes kendi seçim bölgesine baktığı zaman, 
demek kurmak hakkından yararlanarak ne ka
dar çok faydalı demek kurulduğunu ve bu der
nekler vasıtasıyle ne kadar çok topluma hizmet 
edildiğini kolaylıkla hatırlayabiliriz. 

Ben kendi seçim bölgemden ifade edeyim; 
İstanbul'da o fakir bölgelerde, gecekondu böl
gelerinde ve diğer yerlerde tek başına derdini 
anlatamayan vatandaşlarımın bir araya gele
rek, demekler kurarak dertlerini daha iyi an
latmak imkânını elde etiklerini biliyorum ve 
birbirlerinden görerek hergün birçok dernek 
kurulmuş ve bu dernekler memlekete büyük 
hizmetler yapmış bulunmaktadırlar. 

Şimdi, dernekler böyle topluma yararlı bir 
istikâmette giderken, bunun yanında birtakım 
suiistimallerm de yapıldığı bir hakikattir. Nite
kim, derneklerin diskotek haline getirildiği, fu
huş yuvalan haline getirildiği, kumarhaneler 
hâline getirildiği, buralarda memleket evlâtla-
nnın zehirlendiği; bunun yanında, soyulduğu, 
yine bunların yanında, vergi kaçakçılığının, 
Devlet kontrolundan uzaklaştığı da bir haki
kattir. «Klüp» adı verilen bu yerler, memleke
tin bir tarafını kaplamış, her türlü fenalığın 
(vergi kaçakçılığı dâhil) bir yuvası haline gel
miştir. Bunun üzerinde elbette durulması lâzım 
gelir idi. 

Bunun yanında, bu demeklerde Anayasamı
zın yasakladığı, Türk Ceza Kanununun ve diğer 
ceza kanunlanntn yasakladığı birçok suçların 
işlendiği de bir hakikattir. Bunlara karşı da 
tedbir alınması gereklidir. 

Yine, Dernekler Kanununun eski, fakat sağ
lam metninde büyük boşlukların da olduğu aşi
kârdır, birçok konularda büyük boşluklann ol
duğu da aşikâr bir şekilde gözükmektedir. 

Böylece özetlemek lâzım gelirse, kamu ya
ran bakımından, toplum bakımından Cemiyet
ler Kanununda bir değişiklik yapmak ihtiyacı 
üzerinde zıt fikir söylemek mümkün görülmez. 
Yalnız, burada bir §eyi sarahatle ifade etmek 
lâzımdır. 

Biraz evvel, kanunlara aykırı olarak işlenen 
suçların, yalnız komünizm, faşizmden ibaret ol
mayıp, bunun yanında şeriatçılığa kadar varan, 
layik düzeni yıkmak isteyen suçlar da vardır. 
Devletin ekonomik düzeni var, siyasal düzeni 
var; bu düzenleri yıkmak için her kanatta, aşı
rı sağda ve aşırı solda hareketlerin olduğu da 
hakikattir, Yani, bunlardan bir tanesini görüp, 
Öbürünü görmemek çok hatalı bir görüş olur. 

Değerli arkadaşlanm, yine burada bir nok
tayı iyi tespit etmeye ihtiyaç vardır. 

önümüzde bulunan bu kanun, bir ceza ka
nunu dsğüdir. Benden evvel konuşan sayın ha
tiplerin sözlerinden anladığım, çıkardığım (do
laylı da olsa) mana bu. Sanki bu kanunla biz, 
toplumu cezalarla düzene koymak istiyoruz. 
Hayır arkadaşlar; bu kanun, Dernekler Kanu
nudur, dernekleri düzene koyar, demekle ilgi
li fiilleri düzena koyar. Fakat asıl toplum için
de işlenen suçlar ceza kanunlarında yer alır 
ve ceza kanunlarında bunların hepsinin karşılı
ğı vardır; karşılıklarını yetersiz bulduklarımı
zın da bir süre evvel bir kısmını değiştirdik, bel
ki bir süre sonra da bir kısmını değiştirip, top
lumun bugünkü yapısına, dünyanın bugünkü 
gelişmesine uyduracağız. 

öyle ise, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, 
önünde bulunan bu kanunu bir Dernekler Ka
nunu niteliğinde görür. 

Getirilen bu prensibin dışına taşan hüküm
lerin elbetteki yeri, (Bu kanunun içinde varsa 
olanlarının yeri) ceza kanunlarıdır; anakanun 
olan Ceza Kanunudur; bunların yeri orasıdır 
ve münakaşa edilecek yeri de orası olmalıdır. 

Değerli arkadaşlanm; bir toplum ağır ceza
lar getirmek suretiyle korunabilir ini? Ağır ce
zalarla bir toplumun korunamayacağı, bugün 
Ceza hukuku alanında genel olarak kabul edil
miş bir prensiptir. Cezalar fiillerin ağırlığına 
göre ayarlanmalıdır. Hafif bir fiile çok ağır 
bir ceza verdiğiniz zaman; savcılar, mahkeme
ler, polis ve jandarma da bu cezanın ağırlığı 
karşısında, o konuda takibat yapmaktan kaçı-
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nır. Birisi ufak bir fiil işlemiş; biz de getirip 
bunun cezasını ağır koymuşuz. Polis, karşısın
daki bu vatandaşa bakar, evet; bu fiili yapmış. 
Ama bu fiilden dolayı sevk edildiği zaman, o 
fiil ile mütenasip olmayacak bir ceza görecek, 
nâsüyei haline bakar, toplumun içindeki yerine 
bakar, «Bir vatandaşı yakmayayım» düşünce
sine kapılır, nihayet o da insandır, o da toplu
mun içindedir, onun da çocuğu vardır, susu bu
su vardır, bu duygulara kapılır. Savcı da bu 
duygular içindedir; mahkeme de bu duygulara 
kapılır. 

Onun için Meclislerde fiillerle mütenasip ol
mayan, hadiselerle mütenasip cezalar getirile
bilir. Bir devirde bazı konular öne geçmiştir, 
ona ait cezalar getirilebilir. Fakat ölçüsüz ceza 
getirmek, o hükümlerin tatbik edilmemesini ve 
mevcut halin devamını gerektirir. Bu noktayı 
da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak be
lirtmek isteriz. 

Bunun yanında; umumiyetle benden evvel 
konuşan arkadaşlarım bu fevkalâde hallerin, 
bugün içinde bulunduğumuz hallerin önlenme
sinde bu kanunun büyük rolü olacağını ifade 
ettiler. Bu hususa kısmen katılmak mümkün
dür; boşluklar için getirilen hükümler doğru
dur. Fakat, bu kanunu bütün bu olayların or
tadan kaldırıcısı gibi görmeye imkân yoktur. 
Nitekim, bunun en açık delili de ortadadır. Bu 
kanun değişmemiş olduğu halde, bu memleket
te Anayasaya göre fevkalâde olağanüstü hal 
rejimi olan örfî idare ilân edilmiştir ve genel 
olarak fiiller durdurulmuştur. 

Peki, Anayasa fevkalâde haller için neden 
örfî idare gilbi fevkalâde tedbirler getirmiştir? 
İşte bunun için getirmiştir. Biz, normal haller
de de işleyecek ve 1938'de çıkmış olan bir ka
nunu ancak 1972'de değiştirebildiğimize göre, 
bizim bugün yapacağımız kanunu da en az o 
kadar süre sonra değiştireceğimizi kabul et
mekte hiçbir hata yoktur. 30 sene kadar yürür
lükte kalacak bir kanunu yaparken, fevkalâde 
şartların geçici niteliklerini nazarı itibara ala
rak kanun yapmakta bu bakımdan kanun yap
ma tekniğine uygun düşmez ve zaten Anayasa
mızda mevcut olan örfî idare gibi fevkalâde 
hal tedbirlerinin yanında, buna ihtiyaç yoktur. 
O tedbirler onun için getirilmiştir. Böyle za
manlarda kanunları değiştirip, normal zaman-
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larda vatandaşları sıkıntıya düşürmemek için 
fevkalâde hal rejimleri getirilmiştir. Bugün de 
bu kanun değişmediği halde, bundan doğan ih
tiyaçlarımızın büyük bir çoğunluğunu - tama
mını söylemeye imkân yoktur - karşılamakta 
bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi bu kanunda 
«suç işleyenlerin derneklere girmemesi» esası 
getirilmiştir. 2 nci maddede yer alan bu hüküm 
yerindedir. Birtakım suçlu insanların bu der
neklere girip, kendi şerirliğinden de istifade 
ederek ve etrafı da korkutarak, orada yuva
lanmalarını önleyecek bir hükümdür. 

Bir başka değişiklik daha getirilmiştir : 
«Tüzükler verildiği zaman tüzel kişilik kazanı
lacaktır.» Bu, eski kanundan farklı bir nokta
dır. Eskiden derneği, ikiden fazla kişi bir araya 
gelip te kurduğu zaman, o dernek kurulmuş sa
yılıyordu. Şimdi bu durum değişmiş oluyor. Tü
zükleri resmî makamlara verilince, dernekler 
hükmî şahsiyetini kazanmış olacaklardır. 

Ayrıca önemli bir nokta olarak, 4 ncü mad
dede kurulması yasak olan dernekler sayılmış
tır : Evvelki kanunda daha şümullü bir ifade 
kullanılmıştı. «Kanunlara ve nizamlara aykırı 
olan dernekler kurulamaz» diye; yani Türkiye 
Cumhuriyetinde mevcut hangi yasakları ihlâl 
ediyorsa o yasaklara aykırı dernek kurulamaz, 
ifadesi mevcut iken; şimdi bu açıklamaya gi
dilmiştir. Yalnız burada bir noktanın üzerinde 
durmak gerekiyor. Kurulması yasak dernekler, 
Hükümet teklifinde çok da'ha geniş bir şekilde 
alındığı halde ve Siyasî Partiler Kanununun 
4 ncü bölümüne atıf yapmak suretiyle o bölüm
de bulunan, «aşırı sağcı ve aşırı solcu, Türk 
Anayasasını ortadan kaldırıcı, 1960 Anayasası
nın karşısına çıkıcı» ne kadar fiil varsa, Siyasî 
Partiler Kanununun 4 ncü bölümü ile buraya 
aktarıldığı halde, Komisyon (gerekçesini tam 
anlayamadım, dikkatle okuduğumuz halde an
lamak imkânını bulamadık) bunu değiştirmiş
tir. Bu değişiklik, kabul edilecek bir değişiklik 
değildir. Hükümet teklifi, Hükümetin getirdiği 
tasarı yerindedir, eksiksizdir. Komisyonun de
ğiştirdiği madde, bazı fiilleri (ki buraya girme
si lâzım) dışarda bırakmaktadır. Buna katılma
ya imkân yoktur. Çünkü sistem olarak, ya umu
miyetle kanunların yasakladığı dernekler kuru
lamaz, diye söylenebilir, yahut sayılır. Sayıldı-
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ğı zaman, bunları eksik bırakmak, onlara do
laylı olarak cevaz vermek, izin vermek anlamı
na gelir. Onun için, o madde geldiği zaman, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak tekrar görüşle
rimizi ifade edeceğiz, 

önemli gördüğümüz noktalardan bir tanesi 
de; 35 nci maddede «Rejim, doktrin veya ide
olojileri itibariyle» diye başlayan (b) fıkrası 
vardır. Bu, aslında Ceza Kanununda yer alma
sı lâzımgelen bir konudur; yani orada yer alıp 
almamasının münakaşa yerinin Türk Ceza Ka
nunu olması lâzım gelir. Evvelce de böyle bir 
tasan sevk edilmişti, o tasarı çıkmadı. Bunun 
da burada yer almaması gerekir. Çünkü zaten 
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde
leri, aşırı sağ ve aşırı sol, bütün suçları yasak
lamıştır. Zaten bu fiilleri işleyenler ceza göre
ceklerdir, kurtulamazlar. Yani dernek üyesi 
oldukları zaman, bu kimselerin bu fiillerden 
kurtulmaları (diğer fiillerden de kurtulama
dıkları gilbi) bahis konusu değildir. 

Değerli arkadaşlarım; yine üzerinde durul
ması lâzımgelen bir önemli nokta da, «kapatma 
yetkisi» ile ilgilidir. Polis Vazife ve Selâhiyet-
leri Kanununun 8 nci maddesine göre, kapatma 
yetkisi verilmiştir. Burada sayılan bir kısım 
suçlar; esrar kullanmak, fuhuş yapmak ve sai
re gibi suçlar, zaten Polis Vazife ve Selâhiyet-
leri Kanununda mevcut ve ağırlıkları ortada
dır. Fakat önün yanında, «diğer kanunsuzluk
lar» diye fıkra arasına konulan ibare, Türkiye'
de dernek hayatını işlemez hale getirebilir. 

'BAŞKAN — Görüşmenizi lütfen toparlar 
mısınız Sayın Ülker? 

BEŞÎT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başka
nım, toparlıyorum. 

'Böylece, esas itibariyle «kapatma» hususun
daki hüküm ve derneklerin bildiri yayınlama
sında, Anayasanın açık hükümlerine, yani «san
sür konulamaz» hükmüne aykırı olabilecek hü
kümler maddelerde vardır. Bunların Yüce Mec
lisçe kabul edilmesi doğru olmaz. Bunların ge
niş neticeleri olur, dernek ve fikir hayatını or
tadan kaldırır. Bunların üzerinde ellbetteki Yü
ce Meclis, tartışmalardan sonra gerekli değişik
likleri yapacaktır. 

ISözlerimi burada bitiriyorum ve diyorum 
ki; getirilen tasarıyı esas itibariyle bir ihtiya
cın karşılığı olarak görmekteyiz. Bazı suçları 
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[ ve bazı boşlukları da ortadan kaldırmaktadır. 
Fakat getirdiği cezalar ve bazı hükümler itiba
riyle de burada Yüce Meclisin tashihine muh
taçtır. 

(Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Açık oylama işlemi sona er

miştir. Oy kupasını kaldırınız. 
I Sayın Hüseyin AMbas? Yok. 
I iSayın Mevlüt Ocakçıoğlu, buyurunuz. 

ıSayın Ocakçıoğlu, konuşmalar 10 dakika ile 
sınırlıdır. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Halen mer'i Cemiyetler Kanununun 33 yıllık 
bir mazisi vardır. Zaman zaman üzerinde deği
şiklikler yapılmış olmasına rağmen, bu zaman 
İçinde Türkiye'mizin siyasal ve toplumsal haya
tında meydana gelen yapısal değişme ve deği
şiklikler muvacehesinde yetersiz bir hale gel
miştir. Aşağıda zikri geçecek olan bazı müsama
ha ve bu kanaldan kişilere, ya da gruplara sağ
lanabilir yararlar sebebiyle Türkiye'mizde bu
gün bir dernekler enflâsyonu meydana gelmiş
tir. Bugün 41 000 dernek var ülkede, bundan 

I bazı mânalar çıkarmak mümkündür. Önüne ge
len 3 - 5 kişi bir araya gelip dernek kurmakta, 
kuruluşlarına tanınan haklardan kişisel yarar
lar çıkarmaktadırlar. Bazı dernekler ise, bazı 
siyasal kuruluşların yardımcılığı görevini yap
makta, hattâ bazıları bir masum dernek görün
tüsü içinde direkt politika yapmakta, güya Hü
kümet kuvvetlerinin yanında bir başka akıma 
karşı baskı unsuru olmak iddiası içinde ve bu 
politika ile Hükümetin kanatları altına girerek 
bir ayrı istikamette, Hükümete, Devlete karşı 
bir yıkıcı güç olarak palazlanmakta, Devleti he
def alan bir yıkıcı güç haline gelmektedir, gel
mişleri de vardır. 

Sayın Münir Daldal'ın bu hususta verdiği 
örnekler yanında ülkü ocakları, ilim yayma ce
miyeti emsalini vermek lâzımdır. Bilhassa Ülkü 
Ocakları, (M, bir partinin yan örgütüdür bu
gün) içinde barındırdığı v© komando adını tak
tıkları milis kuvvetleriyle asker talimleri nite
liğindeki eğitimleriyle eylemcidirler. Devlet ha
yatı için, rejim için karşı kutuptakiler kadar, 
hattâ sinsice hareket ettiği, millî hissiyatımızı, 
mukaddesatımızı istismar politikası içinde oldu
ğu cihetle çok ve pek çok zararlıdır. Bu hususu 

I tespit ve tescil ettirmek isterim. 

43 — 
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Bu hususlar bir yönü ila gerekçenin 5 nci 
maddesinde şöyle ifade ediliyor : «Özellikle 1061 
Anayasasının getirdiği geniş hürriyet havası 
içlinde dernekler asıl amaçlarını gizlemek sure
tiyle kurulmaktadırlar. Bunun sonucu hası der
nekler, kendilerine tanınan hak ve hürriyetleri 
suiistimal etmek ve Cemiyetler Kanununun et
kisiz kalmasından istifade etmek suretiyle mem
lekette süratli olarak eylemlere göçmekte, top
lantı ve yürüyüşler yapmakta ve kolaylıkla 
anarşik bir ortam yaratmaktadır» denilmekte
dir ki, doğrudur. Birçok dernekler ise halkımı
zın temiz duygularından yararlanarak gelir sağ
ladıkları gibi, Devlet ve mahallî idareler bütçe
lerinden önemli miktarlarda yardım almakta
dır ve de vergi vermemek, ruhsat almamak için 
dernekler paravana olarak da kullanılmaktadır. 

Devlet, dernek kurma hakkını kamu düzeni
ni korumak için sınırlayacak, onu toplum vic
danını incitmeyecek ölçüler içinde tutacaktır. 
Bu tetkik etmekte olduğumuz dernekler kanu
nu tasarısı, görülen bu rahatsızlıkları kısmen de 
olsa gidermekte, düzenlemektedir. Kurulacak 
dernekler, 4 ncü maddedeki yasak edilen vasıf
lan haiz olmayacaktır. Malî durum., kuruluş, 
çalışma ve dernekler adına yapılacak beyanlar 
faydalı kontrollara bağlanmıştır. Arz etmeye 
çalıştığım yeniliklerle bu tasarı dernekçilikte 
enflasyonu va suiistimalleri önlemek niteliğin
dedir. 

Bası maddelerde ayrı görüşlerimiz olabile
cektir. Grenellikle getirilen yeniliklerle tasarıyı 
şahsen ülke yararına görmekteyim. 

Arz eder, Yüce Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan?... Yok. 
Sayın Cavit Okyayuz, buyurunuz, 
CAVİT OKYAYÜZ (içel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

Yurdumuzun her köşesinde çak geniş vatan
daş topluluğunu ilgilendiren ve memlekıetiiımi-
zin hukukî ve sosyal münasebetlerinde önemli 
bir yeri olan Cemiyetler Kanunu, hepimizin 
bildiğimiz gibi, 1938 yılında yürürlüğe gir
miştir. Aradan geçen uzun yıllar içinde bu 
kanunun, toplum hayatının her kanadında 
meydana gelen, gerçekten esaslı değişiklikler 
içinde hizmet ve ihtiyaca cevap veremez hale 
geldiği de bir hakikattir. 
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Bu sebepledir ki, Anayasamız; dernek kur
mak gibi gerçekten cemiyetimizin sosyal yön
den; fikir, sanat, kültür, akım ve hareketleri 
bakımından büyük bir ihtiyacı karşılayacak bir 
müessesenin kuruluş ve konmuşuna büyük bir 
dikkat ve alâka ile eğilmiştir. 

Halk irade ve idaresinin büyük rejimi de
mokrasimizin hukukî ve ahlâkî bünyesine hük
meden, hürriyet fikrinin dernek kuruluşunda 
©saslı ve temel fikir olarak değerlendirilmesi 
bu sistemin bünyesine hükmeden fikri koruma
nın tabiî ve hukukî bir icabı olarak ele alın
mıştır. Böyle olmakla beraber, «fertlerin hak 
ve hürriyetlerini korumakla yetinen bir Dev
let, sosyal vasfını kazanamaz» gerçeği de sos
yal münasebetlerin düzenlenmesinde esas ola
cak bir nizam temin ve tesis edilirken elbette 
dikkate alınacaktı. Anayasamız 29 ncu değişik 
maddesinde kişinin hürriyetine gösterdiği dik
kat ve alâka yanında, toplumun haklarına da 
aynı ölçüde yer ve değer vermiş ve derneklerin 
kuruluş ve işleyişine ait nizamı tespit edecek 
kanunun ana ve temel hüviyetine de esaslı şe
kilde işaret etmiştir. Bu maddenin açıklıkla 
tespit ettiği odur ki, kişinin hürriyeti her şart 
içinde ve mutlaka korunacaktır. Ancak, Ana
yasanın diğer ve müstakil bir hükümle hima
ye ettiği kişi hürriyeti, kanun düzeni dışında 
bellidir ki, asla kullanılamaz. 

Hukukun cebrî bir hüviyet ifade eden kuv
veti, tabiatı icabı hürriyetlerin, hürriyet her 
şart, içinde fazilettir iddia ve ifadesi içinde 
za'fa sürüklenmeyi asla kabul edemez. Aksi 
bir mütalâa hukuk düzenine ve hukuk literatü
rüne tamamen aykırı düşer. Şüphe yok ki, mo
ral değerler manzumesi olan demokrasilerde hâ
kim ve müdir fikir daima hürriyettir. 

Ancak, demokrasilerde cemiyetlerin, mil
letlerin hukuk nizamı içinde ve tam bir huzur
la yaşamaları fikrinden, toplumun hürriyet 
ve haysiyetinden, hürmetten, topluluğun ceb
rî bir nizam içinde saadetine hizmetten çıkış 
yapan bir gaye ve dileğin maddî ve manevî 
ağırlığını hukuk ölçüleri ve geleneksel ahlâki, 
kıymet hükümleri içinde düzenleyen bir sis
temdir. 

Tatbikatta görülmüştür ki, 1961 Anayasa
sının getirdiği geniş hürriyet anlayışı maksatlı 
insanların elinde kanun perdesi arkasına gizle-
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nerek suiistimal edilmiş ve millet bütünlüğü, | 
millî güvenliğimiz, kamu düzeni tehdit edil
miş ve hattâ tehlikeye atılmıştır. Asıl amaçla
rın gizlenerek, millî ahlâka yapılan gerçekten 
üzücü tecavüzleri ülkemizin bütünlüğünün sa- j 
pik ve çarpık ihtiraslar içinde nasıl parçalan- j 
mak istendiğini, milletçe mukaddes ve müba- j 
rek saydığımız tarihimize en korkunç şekilde j 
nasıl küfredildiğini, millî ümitlerimizin mifora- I 
ki olan Türk gençliğinin iğrenç maksatlara na- | 
sil âlet edildiğini hepimiz yüreklerimiz parça- j 
lanarak büyük bir üzüntü ile tabikettik. i 

Şüphe yok ki, cumhuriyet, karşılıklı fi- | 
kirlerin serbestçe tartışıldığı bir rejimin adı- ; 
dır. Bu ışıklı yolda Türk kültür, sanat eser
leriyle dünya tefekkürünün insanlığa malolmuş 
fikir hareketlerinden her türlü sosyal münase
betler içinde faydalanmak Türk çocuklarının 
hakkı ve hattâ vazifesidir. Ancak, bu yolda 
hukuka, ahlâka ve binbir kahramanlığın ©seri 
ve zaferi olan millî hayat ve hüviyetimize, va
tanımıza sarar verecek ve Devletin temel ni
zamını bu asîl maksatlar arkasına saklanarak 
tahribe yönelecek bir davranışa müsaade etme
mek de Türk Milletinin en tabiî hakkıdır. 

Anayasanın getirdiği nâzım hüküm içimde, 
paralelinde Demekler Kanunu da idareye böy
le bir hak tanımıştır, içimde bulunduğumuz 
hukuk nizamı içinde idare, Hükümet kanunla
rın uygulanması ve kamu hizmetlerinin görül
mesi bakımından mühim bir unsur olmak husu
siyet ve hüviyetini muhafaza etmelidir. 

(Bendeniz bu umumî mütalâadan sonra ka
nunda kanaatımca bir isabete daha işaret ede
rek kısa mâruzâtımı bitirmek istiyorum. 

Baş tarafta da işaret ettiğim gibi, bugün 
maksatları içinde ve maksatları peşinde ciddî 
ve dikkatli çalışan birçok derneklerimiz üye 
aidatının azamî haddimin 1938 yılı maddî öl
çülerine göre tayin ve tespit edilmiş olmasın
dan. gerçekten büyük sıkıntı içindedirler. Aza
mî haddin yılda 1 200 liraya çıkarılması hizme
tin müessiriyetle görülmesi bakımından kanaa
tımca çok isabetli olmuştur. Derneklerin ken
di sosyal şartlan, malî ve maddî şartları için
de bu hadde kadar bir aidat tâyin etmeleri, 
gayelerinin tahakkuk ve takibi bakımından ye
rinde bir hüküm olarak görülmektedir. | 
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Sayın Başkan, yeni Dernekler Kanununun 
hazırlanarak Meclise kadar getirilmesinde eme
ği geçenlere ben bu kürsüden teşekkür ediyo
rum. Münim bir hizmet ve hareket alanını kap
sayan bu kanunun memlekete, bize, hepimize 
hayırlı olmasını dileyerek aziz Meclisimizi ve 
Sayın Başkanımı hürmetle selâmlıyorum. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez, buyu
runuz. 

Konuşmalar 10 dakika ile kayıtlıdır. 

AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — 
Saym Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

!Son Anayasa değişikliği l e yine Anayasa
mızın 29 ncu maddesinde bir değişiklik olmuş 
ve bu değişiklik hükümetleri bir yeni dernek
ler kanunu, eski Cemiyetler Kanununu değiş
tiren, bir dernekler kanununu Yüce Parlamen
tonun huzuruna getirmeye mecbur etmiştir. 
Yine Anayasamızın bir başka maddesi de me
mur kuruluşlarıyla ilgili bir kuruluş kanununun 
da Yüce Meclise sevk edilmesini, 6 ay içinde de 
çıkartılmasını emretmiştir; fakat nedense bu 
2 nci kanun hâlâ komisyonlarda, fakat bu ka
nun öncelikle gelmiştir. Bunu bilhassa söyle
miş bulunuyorum. Çünkü Birlikler Kanununa 
baktığımız zaman Dernekler Kanununa geniş 
mikyasta atıflar bulunduğunu ve giderek bunun 
sendikalara ve diğer örgütlere de yansıyacağı 
muhakkaktır. 

Böylece milyonlarca dernek, cemiyet ve 
benzeri kuruluşlarla sözlerini, fikirlerini, gö
rüşlerini yansıtan, haklarını arayan milyonlar
ca insanın kaderi ile ilgili bir kanun önümüze 
konulmuş oluyor bu bakımdan. Benden evvel 
konuşan bâzı arkadaşlarım, geçmiş 12 Mart ön
cesi olaylarını âdeta sayarak, bu kanunun böy
lesi olayları önleyecek bir kanun olduğunu di
le getirir durumda idiler. Eilbetteki bir arka
daşımın da ifade ettiği gibi, 12 Mart öncesi 
olaylarda sadece aşın sol davranışlar olmamış, 
aşırı sağ davranışlar da olmuştu. Biraz evvel 
yine bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi, ku
mardan daha çok çirkin, toplumun reddettiği 
olayların cereyan ettiği yerler de vardır. Fa
kat kanunun gerekçesinde de görüyoruz ki, 
41 000 dernek içinde bu saydığımız suçları iş
leyen dernekleri saymaya kalktığımız zaman 
parnıaklarımızdaki sayı yetmeyecek kadar az-
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dır. Demek ki toplumda kötü bir yola kendini 
sevk etmiş ister dernek olsun, ister kişiler ol
sun, onlar yüzünden geniş toplumu suçlayan, 
cezalayan bir tutum içine girmek hatalı olur. 
Demokrasiyi işleteceğiz derken her demokra
tik ülkenin; bizim Anayasamıza, bizim demok
rasi anlayışımıza ve o ülkelerde dahi onların 
düşünüş ve görüşlerine, günün şartlarına ters 
düşen birtakım hükümleri bizim yasalarımı
zın içine sokmakla demokrasimizi güçlendire
nleyiz. Arkadaşlarımdan bir tanesi, biraz ev
vel saydığım ve hiç birimizin tasvip etmediği 
bütün olayları dile getirdikten sonra, «Bu kö
tülükleri önlemek lâzımdır» dediler. Ben, Der
nekler Kanununu komisyonda takibettim, son 
şeklini takibettim, .Hükümetten gelen şekli
ni de tetkik ettim, ama iyi niyetli vatandaşlara 
bu Dernekler Kanununda yer bulamadım. Çün
kü bu Dernekler Kanunu, dernek kuracak ve
ya derneklerde üye olacak her vatandaşımızın 
öncelden bir kötülük yapacağını kabul ederek 
o hareket noktasından tanzim edilmiş, hazır
lanmış intilbaını kuvvetle veriyor. 

Maddelere şöyle bir nazar atacak olursak 
yer yer Anayasa ile de çelişkileri tespit etmek 
mümkün. Anayasamız, herkesin önceden izin 
almaksızın dernekler kurabilecekleri âmir hük
münü taşımakta; fakat nedense burada, 7 kişi
den az bir topluluğun bir dernek kuramayaca
ğını söylemektedir. Kurulması yasak dernek
ler (Sayın Reşit Ülker arkadaşım da biraz ev
vel işaret ettiler.) Konusunda daha buraya 
tadedilecek bir sürü yasak dernek var, ku
rulması arzu edilmeyen dernek var; fakat bun
lar buraya geçirilmemiş büyük bir hataya dü
şülmüş. Biraz evvel yine arkadaşımın ifade 
ettiği gibi, Hükümet tasarısı, kurulamaya
cak dernekler bakımından çok daha isabetli ola
rak huzurumuza gelmiş . Tüzüklerin incelen
mesi, yine Anayasanın «Herkes önceden izin 
almaksızın dernekler kurabilir» hükmü ile çeli
şir vaziyettedir. Evvelâ tüzükteki eksiklikler 
için bir mehil verilmiştir; 30 gün. 30 gwı için
de bunu tashih etmeyenler için fesih muamele
sinin yapılacağı öngörülmüştür. Fesih muame
lesinin yapılabilmesi için bir asgarî müşterekte 
birleşmek lâzımdır. O tüzükteki yasaya aykırı
lıkları tespit edecek kimdir? O da kanunun 
içinde mündemiçtir, bir masa memurudur. Bir 
masa memurunun bizim nice konularda bir ke

lime için günlerce tartıştığımız ve bir asgarî 
müşterekte birleşemediğinuz, bu şöyle olursa 
böyledir, böyle olursa şöyledir diyemediğimiz 
konuda takdiren bu eksiklik, bu noksanlık 
vardır dediği zaman ve dernek de bunda ısrar 
edecek, ben haklıyım dediği takdirde dernek 
feshedilecektir, fesih muamelesine tabi tutula
caktır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Eri
mez. 

AHMET SAKIP HtÇERiMEZ (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yine kanunun 
4 ncü maddesine atıf yapan 9 ncu maddede, va
lilere dernekleri kapatmak gibi bir yetki ve
rilmiştir ki, bu yetkinin kullanılışı da tamamen 
takdirî, bazı ahvalde de siyasî, hatta hatta ki
şisel, duygusal olabilir. Bu bakımdan da ha
talı bir madde ile karşı karşıyayız. 

ilk genel kurulların 6 ay içinde yapılması 
gibi çok dar bir madde ile karşımıza çıkmışlar
dır. Bu da pratikte hiç de kabili tatbik olma
yan ve sonunda yine kapanma ile sonuç bulan 
bir cezaî keyfiyettir. 

Genel kurulların, genel merkezin bulunduğu 
yerlerde yapılmasına dair âmir hüküm vardır. 
Ben şimdi soruyorum; «Merkezi Ankara'da bu
lunan bir dernek bir senedir kongre yapabilir 
mi idi eğer bu madde daha önce olsa idi? Ya
pamazdı, ama diğer maddelere bakıyoruz şu 
kadar zaman içlinde kongresini yapmayan der
nekler münfesih addedilir, deniyor. Görüyorsu
nuz çelişkiler manzumesini. 

Toplantı yeter sayısı bakımından da bugü
ne kadar alışılanların tamamen tersi bir müta
lâa ile, bir hükümle karşı karşıyayız. Dernek 
yönetim kurulları denetim kurullarının iM katı 
bir topluluk olmazsa o dernek toplantı yapama
yacak, münfesih addedilecek. 

Kuruluş biçimi bakımından da köhnenıiş, 
terk edilmiş, Batı uygarlığının benimsemediği 
bir metot getirilmiştir, ille bir dernek olacak, 
o dernekler birleşecek federasyon olacak, fe
derasyonlar da konfederasyonlara gidecekler. 
Bunlar sunî kuruluşların doğmasına sebebola-
cak çok geri, unutulmuş, bırakılmış, terk 
edilmiş metotlarıdır. Millî tip adı verilen bir 
büyük kütleyi kapsayan her dernek direkt ola
rak konfederasyonlara katılmalıdır. Bunu Yü
ce Heyetin takdirlerine sunarız. 
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Cezalar konusunda yine. 
BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen, 

bitiriniz. Üç defa ihtar ettim, riayetkar olu
nuz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Teşekkür öderim Sayın Başkanım. Riayetkar 
olmadığım için değil, sizin müsamahanıza sı
ğındığım için oldu. Kanunun Anayasa ile çe
lişkiler içinde olduğunu ve başlangıç cümlem
de de ifade ettiğim g'ibi, iyi niyetli vatandaş
ların bu Dernekler Kanunundan yararlanma 
imkânlarının mevcudolmadığmı en derin say
gılarımla Yüce Heyete arz ederim. 

BAŞKAN — Raporun tümü üzerindeki mü
zakerenin yeterliği yönünden önerge gelmiştir. 
Komisyon olarak konuşacak mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Söz isteyen 
var mı iSaym Başkan? 

BAŞKAN — Var tabiî, siz konuşacaksınız, 
sizi takiben son söz milletvekilinin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Söz istemiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

Dernekler Kanununun tümü üzerinde yete
rince konuşma yapılmıştır. Müzakerenin kifa
yetini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülme teklifi var, İvedilik tek
lifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit çok gecik
miş bulunmaktadır. 

Yatılı Bölge ve özel Eğitime Muhtaç Ço
cuklara Mahsus okullarda döner sermaye ku
rulmasına dair kanun tasarısının yapılan açık 
oylamasına 60 milletvekili katılmıştır. 59 ka
bul, 1 çflkinser oy çıkmıştır. 

Saat, normal çalışma süremiz olan 19,30'a 
gelmiştir. Bu sebeple Birleşimi 5 Haziran 1972 
Pazartesi günü saat 15,00te toplanılmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

A) 

V. SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın işsiz
liğin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığı
na dair soru önergesi ve Başbakan adına Çalış
ma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı cevabı 
(7/832) 

10 . 1 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Şehirlerdeki işsizler ordusu bugün 1 milyona 

yaklaşmıştır. 1985 yılında nüfusun 30 milyona 
yakın bir kısmı, resmî tahminlere göre şehirler
de yaşamaya başlayınca, milyonlarca işsiz şehir
leri doldurmuş olacaktır. 
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Bu sorunla ilgili olarak, dış. ülkelere isçi ih
racı çabalarının dışında ne gibi çalışmalar ya
pılmaktadır? 

T. C. . 
Çalışma Bakanlığı 23 . 5 . 1872 

İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9-3-102/2 

4766 
Konu : Celâl Kargılı nm öner
gesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : G-enel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 19 .1 . 1972 tarih ve 7/832-5035/28310 
sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm işsizlikle 
ilgili yazılı soru önergesine verilen cevabın bir 
örneğinin ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 
9-3-102/2 

Yazılı soru önergeniz hk. 
5 . 5 . 1972 

Sayın Celâl Kargılı 
içel Milletvekili 

Ankara 
İşsizlik hakkında yönelttiğiniz ve yazılı ola

rak kargılık verilmesini istediğiniz soru önerge
nizi cevaplandırmak görevi Sayın Başbakanımız 
tarafından bana tevdi olunmuştur. 

Hiç şüphesiz Türkiye'mizin en önemli sorun
larından birinin issizlik konusu olduğu, çözüm
lenmesinin kalkınma hızı ve istihdam politikası
nın gelişmesine sıkı bir seklide bağlı bulunduğu 
bilinen bir gerçektir. 

Bugün, geli§mi§ ülkelerin bile üzerinde dik
kat ve titizlikle eğilmelerine rağmen güçlükle 
karşılaştıkları istihdam politikasının olumlu so
nuçlar verebilmesi, yurt gerçekleri gözönünde 
tutularak, bilimsel, bilinçli ve planlı bir çalış
mayı gerektirmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hedefleri 
ve stratejisi dokümanının 11 nci maddesinde ay
nen «Hızlı nüfus artığı tesiriyle gittikçe büyü
yen insangücü ile mevcut insangücüne istihdam 
yaratmak, ekonordnin hızla gelişmesinden ayrı 

bir hedef değildir. Planlı kalkınmanın genel he
defleri istihdamı artırmayı ve gelişmenin bir 
neticesi olarak değerlendirmeyi mecburi kılmak
tadır. Bu balamdan ikinci Beş Yıllık Planda 
istihdam konusu bağımsız bir hedef olarak alın
mayacak, ekonominin büyümesi ile birlikte is
tihdam meselesinin büyük olduğu bölgeler özel
likle gözetilecektir.» denilmekle, kalkınma pla
nımızın stratejisinin, Türkiye koşulları içerisin
de istihdam sorununun çözümünde, istihdam 
hacminin büyümesini, diğer sektörlerdeki geliş
melerin tabiî sonucu olarak beklemek ve istih
damı bunlardan ayrı olarak mütalaa etmemek 
olduğu görülmektedir. 

Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması 
dolayısı ile istihdam hacminin genişletilmesi hu
susunda Hükümet, aşağıda belirtilen sosyo - eko
nomik tedbirleri alma çabası içine girmiş bulun
maktadır. 

a) Sınaî kalkınma ile yatırım olumlu alan
larda, hızlandırıcı ve bilhassa istihdam yoğun 
«emek yoğun» sanayi kollarının gelişmesini sağ
layacak tedbirler almak. 

b) Tarım sektöründe, toprak dağılımını en 
uygun şekilde yeniden düzenleyerek bu kesim
deki gizli işsizlik nedenlerini ortadan kaldırma 
ve tam istihdamı gerçekleştirecek yatırımlara 
girişmek, bunun yanında su, yol, elektrik, sağlık 
ve okul gibi sosyal ve teknik hizmetlerin köy
lere kadar götürülmesi, köy kooperatiflerine 
gereken önemin verilmesi ile kırsal alanlarda ye
ni iş olanakları yaratılarak söz konusu bölge
lerden şehirlere yönelen normalin üzerindeki 
akımı önlemek. 

c) Eğitim politikasını teknik eleman yetiş-
tirilnısame imkan verecek ve istihdamı artıracak 
şekilde düzenlemek. 

d) Nüfusun düzenli bir şekilde artmasını, 
sağlamak amacı ile genel olarak nüfus planla
ması yapmak. 

e) Toplam yararına yönelmiş hizmetleri ge
liştirerek fazla işgücünü bu sektör içinde değer
lendirmek. 

f) işgücü fazlasının uygun şartlarla yurt 
dışına yönelmesini sağlamak, 

g) Ücret ve özellikle gelir dağılımı politi
kasına istihdamı artırıcı nitelikte yön vermek. 

h) İşgücü arz ve talebi arasındaki ilişkiyi 
etken şekilde kurmak, 
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Bu amaçla iş ve işçi Bulma Kurumu Genel 
Müdürlüğü bütün yurt düzeyinde teşkilâtlanma
ya çalışmaktadır. 

Anılan Kurum, iş arayanlarla işçi arayanla
rın en kısa süre içerisinde karşılaştırılmaları, iş
gücünün milletlerarası ve yurt içi coğrafi ve 
meslekî akışının düzenlenmesi, işgücü eğitimine 
hız ve önem verilmesi, iş arz ve talebindeki de
ğişikliklerin izlenmesi konularında çabalarını 
sürdürmektedir. 

1967 yılında toplam 286 531 kişi işe yerleşti
rilmiş, 1971 yılında bu rakam 367 297'ye ulaş
mıştır. 

işsizlik sorunumuz hakkında daha ayrıntılı 
bilgi almayı istediğiniz takdirde, bu konu ile 
ilgili birimlerimizde ve özellikle İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Karar Merkezî ile Ankara ve istan
bul şubelerinde inceleme yapmanız olanağı var
dır. 

Bu konudaki kararınızı, tarih belirterek bana 
bildirirseniz sizin için bir program hazırlanma
sını sağlarım. 

Saygılarımı sunarım. 
Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

2. — îçel Milletvekili Celâl Kargılıyım, mil
lileştirilen işletmelere dair soru önergesi ve Baş
bakan adına Ticaret Bakanı Naim Talû'nun ya
zılı cevabı (7/872) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 1 9 . 1 . 1 9 7 2 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 
Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti

bariyle milîîleştir'ilen yabancı işletmeler hangi
leridir?... 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/62 29 . 5 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa yazılan 26.1.1972 tarihli 

ve 7/872 - 51C2/38793 sayılı yazıları : 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm 

Cumhuriyetin ilânından bu yana millîleştirilan 

2 . 6 .1972 O : 1 

yabancı işletmelerin hangileri olduğuna dair ya
zılı sorusuna cevabolmak üzere hazırlanan cet
vel iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

Millileştirilen yabancı işletmeler 

Ulaştırma Bakanlığı : 

1. Demiryolları 
Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir -
Konya - Yenice (1928) 
Mersin - Adana (1928) 
Samsun - Çarşamba (1931) 
Adana - Fevzipaşa (1933) 
izmir - Afyon ve Manisa - Bandırma (1934) 
izmir - Eğridir ve şube hatları (1935) 
istanbul -Edirne ve Mandra - Kırk
lareli (1937) 
Fevzipaşa - Hudut (1937) 
Toprakkale - Yakacık (1937) 
Yakacık - iskenderun (1939) 
Çobanbey - Karkamış - Nusaybin ve 
Şenyurt - Mersin (1948) 

2. PTT 
İstanbul Telefon Şirketi (1936) 
izmir Telefon Şirketi (1938) 

3. Denizcilik 
İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Şir
keti (1933) 
Gemi, kotarma işleri (1930) 
Haliç gemi işletme imtiyazı (1935) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı : 
Tütün Rejisi (1939) 
Tuz inhisarı (1932) 
Bomonti ve izmir Bira Fabrikaları (1939)' 
Büyükdere Kibrit Fabrikası (1946) 

Tarım Bakanlığı : 
Dalaman Devlet Üretme Çiftliği (1939 -1940) 
Konuklar Devlet Üretme Çiftliği (1940) 
Hatay Devlet Üretme Çiftliği (1942) 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı : 
istanbul T. A. ISu Şirketi (1933) 
istanbul Elektrik Şirketi (1938) 
istanbul Tranvay Şirketi (1939) 
istanbul Tünel Şirketi (1939) 
İzmir Havagazı Şirketi (1939) 
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Antalya ve iskenderun Elektrik Mües
sesesi (1939) 
Ankara Elektrik, Ankara Havagazı ve 
Adana Elektrik T. A. Ş. (1939) 
Bursa Müttehit Elektrik T. A. Ş, ve 
Mersin Elektrik T. A. Ş. (1939) 
İzmir Tramvay ve Elektrik T. A. Ş. (1943) 
İzmir Suları T. A. Ş. (1944) 
İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Te-
sebbüsatı Sınaiye T. A. Ş. (1945) 
İstanbul Beyoğlu ve Yeniköy Daireleri 
T. A. Gaz Ş. (1964) 
Antalya Elektro - Metalürji Sanayii 
A. Ş. (1970) 
İpraş (1972) 
Ayrıca Ereğli Fransız Şirketinin sahibolduğıı 
liman, demiryolu ve maden ocakları imtiyazları 
ile bunların işletilmesine müteallik bilcümle 
menkul ve gayıl menkuller 1936 yılında Devle
te intikal ettirilerek Etibank, Ereğli kömür 
havzasındaki ocaklar 1940 yılında Devlete inti
kal ettirilerek Ereğli Kömür işletmesi uhdesine 
verilmiştir. 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Emekli Sandığının •kurulusundan bugüne ka
dar Türkiye'deki emekli insan sayısına dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Erginin 
yazdı cevabı (7/980) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim, 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Emekli Sandığının tesis edilişinden bu yana 

yıllar itibariyle Türkiye'deki emekli insan sa
yısı nedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı , 22 . 5 .1972 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 -162 -13752 
Konu : Celâl Kargılı'nın öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 2 . 1972 tarihli, Kanunlar Mü

dürlüğü 7/980, 5279/39530 sayılı yazınız. 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Emekli 

Sandığının tesis edildiği tarihten bu yana, Tür

kiye'deki emekli sayısının, yıllar itibariyle bil
dirilmesi hakkındaki yazılı soru önergesi üzeri
ne, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, 
bu hususu gösterir şekilde çıkartılan cetvelin, 
iki nüsha fotokopisi ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Maliye Bakanı 

'Sait Naci Ergin 

Emekli, dul ve yetim sayısı 

Emekli, 
vazife malûlü 

Yıllar âdi malûl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

4 879 
8 549 
12 000 
14 867 
18 408 
19 223 
21 628 
23 688 
26 153 
27 696 
33 511 
36 226 
39 396 
44 155 
48 470 
51 479 
53 947 
57 632 
60 117 
74 995 
74 997 
80 350 
92 600 

Dul ve 
yetimler 

4 423 
6 882 
9 242 
11 935 
14 673 
15 153 
17 462 
20 065 
22 858 
25 298 
28 351 
30 603 
33 641 
38 463 
41 536 
44 807 
48 674 
52 898 
57 126 
104 478 
105 898 
142 650 
144 900 

Toplam 

9 320 
15 431 
21 242 
26 802 
33 081 
34 376 
39 090 
43 753 
49 011 
52 994 
61 882 
66 829 
73 037 
82 618 
90 006 
98 286 

102 621 
110 530 
117 243 
179 473 
180 895 
223 000 
237 500 

4. — Ankara Milletvekili Suna TuraVın, Eti
mesgut, Kayseri ve Eskişehir uçak fabrikalarına 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Millî Sa
vunma Bakanı Ferid M elen'in yazılı cevabı 
(7/989) 

Not: 

1. 1969 yılında 1101 sayılı Kanunla, Mali-. 
yeden emekli aylığı alanlar Sandığa devrolun-
muştur. 

2, 1971 ve 1972 yılı rakamları tahminidir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

11 . 12 . 1972 
Ankara Milletvekili 

Suna Tural 
Rahmetli Nuri Demirağ'ın 1936 yılında is

tanbul'da bir uçak fabrikası kurduğu ve bu fab
rikadan imal ettiği uçaklarla meydana getirdiği 
bir uçak filosunu Türk Milletine armağan etti
ği tarhî bir gerçektir. 

O zamanın imkânlariyle geliştirdiği uçak 
İmalâtı durdurulmamış olsa idi bugün ilerlemiş 
bir uçak sanayiini sahibolacağımız ve bugünkü 
duruma düşmeyeceğimiz muhakkaktı. 

Bundan 36 yıl önce kurulan fabrikada bir 
uçağın yapımı için lüzumlu her türlü malzeme 
ve parçaların yapılabileceği zamanın mühen
disleri tarafından ifade ve ispat edilmiştir. Bu
na rağmen esefle belirtelim ki; Nuri Demirağ'ın 
bu teşebbüsü geliştirilemediği gibi Ankara Eti
mesgut, Kayseri ve Eskişehir uçak fabrikaları da 
hedefine ulaşamamış, ulaşması için de ilgili ma
kamlarca en ufak bir gayret bile sarf edilme
miştir. 

Millî sanayie ve millî harb sanayiine çok bü
yük katkıları olacak bu fabrikalara neden bu
güne kadar gerekli ilgilin gösterilmediği onla
rın neden modern ve uçak imaline elverişli bir 
hale getirilmesi için teeşbbüse geçilmediği anla
şılması zor tutumlardandır. Bu bakımdan Türk 
Milletinin ve memleketinin müdafaası ile çok 
yakından ilgili tarım, sağlık ve diğer sivil hiz
met ve ihtiyaçları kolaylıkla karşılaması müm
kün bu tesislerden neden faydalanılmadığı dü
şünülmesi gereken esaslı ve hayatî mevzulardan 
biridir. Bu sebeple Etimesgut, Kayseri ve Eski
şehir uçak fabrikaları hakkında aşağıdaki hu
susların aydınlatılması ve açıklığa kavuşturul
masında millî bir fayda vardır. 

1. Etimesgut, Kayseri ve Eskişehir uçak 
fabrikaları niçin kurulmuştu, gayesi ne idi? 

2. Etimesgut, Kayseri ve Eskişehir uçak 
fabrikalarında bugün ne işler yapılmaktadır? 
Bunların uçak yapılacak tezgâhları var mıdır? 
Varsa faaliyetleri ne durumdadır? Yoksa faali
yete geçirilmesi, uçak yapacak imkânlara ka
vuşturulması için neler düşünülmektedir? Bu 

konu ve 
dır? 

hususta ne gibi çalışmalar yapılmakta-

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 18 . 5 .1972 

Ankara 
Kanun : 280/1 - 72 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Bşk. lığının 20 .3.1972 gün ve 
sayı : 77 -150/2587 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Suna Tural'ın Etimes
gut, Kayseri ve Eskişehir uçak fabrikalarına iliş
kin yazılı soru önergesi tetkik edilerek önrege 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Perid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

Ankraa Milletvekili Suna Tural'm yazılı soru 
önergesinin cevabı 

1. Kayseri fabrikası 1925, Etimesgut fab
rikası 1939 - 1941 yılları arasında uçak imali 
maksadı ile Eskişehir Fabrikası 1926 yılında 
uçak tamiri için kurulmuşlardır. 

2. Kayseri ve Eskişehir fabrikalarında ba
kım, onarım ve revizyon hizmetleri yapılmakta 
ve bu suretle büyük miktarda döviz tasarrufu 
sağlanmış olmaktadır. 

Etimesgut Uçak Fabrikası 1951 yılında 
M. K. E. K. na devredilmiştir. 

Savunma sanayiinin geliştirilmesi, çalışmaları 
arasında, Eskişehir, Kayseri ve Etimesgut fab
rikalarından tezgâh ve personel yönünden isti
fade imkânları araştırılmakta ve bu yönde ge
rekli etütleri yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın, A. B. 
D. ile yapılan «Hibe Anlaşması» gereğince ya
saklanan haşhaş ekimine dair sora önergesi ve 
Başbakan adına Tarım Bakanı Orhan Dikmen'in 
yazılı cevabı (7/1005) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif edeıim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
1. A. B. D. nin etki ve arzusu ile çıkarları 

pahasına Türkiye'de haşhaş ekiminin yasaklan
ması ve yine Hükümetimizle A. B. D. leri Hükü
metleri arasında yapılan «Hibe Anlaşması» ge
reğince bu yasaklamaya karşılık alınan parala
rın hibe adı altında haşhaş ekicilerine dağıtıl
masında, Atatürkçü, dış politika, millî bağım
sızlık ve egemenlik anlayışımızla bağdaşan ta
raflar görmekte misiniz? 

2. A. B. D. leri bizimle yaptığı gibi haşhaş 
üretimi yapan dünyadaki diğer ülkelerle de ay
nı şekilde anlaşmalar yaparak oralarda da haş
haş ekiminin yasaklanmasını sağlayabilmiş mi
dir? 

3. Türkiye'de haşhaş ekiminin yasaklanma
sı, dünyada bu konuda yapılan kaçakçılığın ön
lenmesini sağlayacak mıdır? Sağlamayacak ise 
bizdeki haşhaş ekiminin yasaklanması hangi 
amaca hizmet edecektir? 

4. Bize haşhaş ekimini yasaklamayı öneren 
A. B. D. leri aynı konuda kendi ülkesinde yapı
lan sentetik imalâtı yasaklamış mıdır? 

• 

T. C. 
Tanrı Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 548 

18 . 5 . 1972 
Konu : Sayın Celâl Kargılı'nm öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa hitaben yazılan 9.3.1972 
gün ve Kanunlar Müdürlüğü 7/1005-5403/40226 
sayılı yazı. 

Haşhaş ekiminin yasaklanması ile ilişMn, 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafından 
Sayın Başbakana yöneltilen ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensibsdilen yazılı soru önerge
si cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. M. Orhan Dikmen 

Tarım Bakanı ! 

2 . 6 .1972 O : 1 

Haşhaş ekiminin yasaklanmasına dair içel Mil
letvekili Sayın Celâl Kargılı tarafından Sayın 
Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevap
landırılması tensibedilen yazılı soru önergesi 
cevabı. 

1. Malumları olduğu üzere haşhaş bitkisin
den istihsal edilen sakızdan birçok ilâçların mü-; 
essir maddesini teşkil eden bazlar elde edilmek
le beraber bu bitki eroin gibi insanlara muay
yen bir zaman için keyif veren alkaloidlerin 
üretilmesine de elverişli bulunmaktadır. 

Başlangıçta bir keyif maddesi olan eroinin, 
son yıllarda kullanılmasının yaygın hale gel
mesi, bu 'yüzden ölüm vakalarının artmaya baş
laması birçok devletleri kendi iç mevzuatları da
hilinde ve milletlerarası anlaşmalarla haşhaş 
ekilisini sınırlamaya ve nizamlamaya mecbur 
etmiştir. Bu maksatla Birleşmiş Milletler ekono
mik ve sosyal konseyine bağlı bir uyuşturucu 
maddeler komisyonu teşkil edilerek ücra organı 
olarak Cenevre'de bir büro kurulmuştur. 

Bu meyanda Birleşmiş Milletler haşhaş zira-
atini nizamlamak üzere 1961 Tek Sözleşmesi adı 
altında bir sözleşme ilgili Devletler tarafından 
'imzalanmıştır. Başlangıçta Hükümetimiz bu 
sözleşmeye katılmamış, ancak muayyen sayıda
ki Devletlerin bu anlaşmayı tasdik etmesi üze
rine, Hükümetimiz de 1966 yılında çıkarılmış 
bulunan 812 sayılı Kanunla anlaşmaya katılmış
tır. 

Türkiye'de haşhaş ekimi ve afyon üretimi
nin yasaklanmasında Amerikan Hükümetinin 
çıkarları değil, fakat Birleşmiş Milletlere olan 
bağlılığımız ve Türk Milletinin insanlığa karşı 
iyi düşünceleri hâkim olmuştur. 

2. 1970 Eylül ayının sonunda 1961 Tek 
Sözleşmesinin daha müessir hale getirilmesi ve 
kaçakçılık üzerine alınacak tedbirlerin tespiti 
nıaksadıyle Uyuşturucu Maddeler Komisyonun
ca Cenevre'de olağanüstü bir toplantı tertibedi-
lerek, bu toplantıda bütün milletlerarası kuru
luşlar ve devletler uyuşturucu madde kaçakçı
lığının insanlık için arz ettiği tehlikeyi belirt
mişler ve bu konuda ciddî tedbirler alınması te
mennisinde bulunmuşlar, ancak bugün için haş
haş ekimi ve afyon üretimi yapan diğer ülkeler
le yapılan anlatmalar hakkında kesin bir bilgi
miz bulunmamaktadır. 

3. Türkiye'de haşhaş ekiminin yasaklanma
sı ile dünyada bu konuda yapılan kaçakçılığın 
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tamamen önlenmesi düşünülemez. Ancak, son-
yıllarda afyon iptilâlarmm artması büyük ka
çakçılık şebekelerinin doğmasına, büyük para
ların dönmesine sebebolmuştur. Bilhassa bu ka
çakçılık yolunun Türkiye'den geçtiği ve birçok 
kaçakçılık vakalarına Türk vatandaşlarının is
minin karıştığı aşikârdır. Türkiye'nin itibarını 
zedeleyen bu gibi hareketler bizdeki haşhaş eki
minin yasaklanmasıyle ortadan (kalkmış olacak
tır. 

4. A. B. D. lerinds^ıynı konuda yapılan 
sentetik imalâtın yasaklanması için alınması 
düşünülen ve alınacak tedbirler konusunda ke
sin bir bilgimiz yoktur. 

Arz olunur. 
6. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-

%n, Nazilli'ye bağlı Bekirler köyüne bir ilkokul 
binasının ne zaman yaptırılacağına dair soru 
önergesi ve Millî Eğilim Bakam İsmail Araf m 
yazılı cevabı (7/1013) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakam ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassut buyurulmasnıı sayigı ile rica ederim. 

1.3.1972 
Aydın Milletvekili 

M. Kemal Yılmaz 
'Soru : Nazilli'ye bağlı Bekirler köyü anoaJk 

1901 yılında okula ka'vuşabilmiştir. Ancak, bir 
«kul binası yerine, bir teneke baraka kurulabil
miştir. Aradan 10 yıl geçince, bu baraka da es
kimiş ve kullanılmaz bir hale gelmiştir. Okulun 
tek öğretmeni vardır ve bina yetersizliğinden 
çift öğretim yapılmaiktadır. 

Bekirler Köyünün bugünkü ve gelecekteki 
ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir sağlam 
okul binasına kavuşturulması konusundaki dü
şünceleriniz nedir? Bu konu hangi yılın prog
ramına alınabilecektir? 

T. C. 
Millî Eğitm Bakanlığı 

Özel 
201 12 . 4 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 3 .1972 tarih ve 7/1013 - 5455/40938 

sayılı yazıları. 
Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Na

zilli'ye bağlı Bekirler köyüne ilkokul binasının 

ne zaman yaptırılacağına dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismail Arar 

Millî Eğitim Balkanı 
Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Nazil
li'ye bağlı Bekirler köyü ilkokul binasının ne 
zaman yaptırılacağına dair yazılı soru önergesi 

ile ilgili cevabımız. 
Aydın ili Nazilli ilçesi Bekirler köyünde 

bir baraka okul mevcudolup 68 öğrenci ve 2 öğ
retmenle çift öğretim yapılmaktadır. 

222 sayılı Kanun gereğince ilkokul yapım iş
lerin, ilköğretim hizmetlerinin bütünlüğü için
de, valiliklerce programa bağlanmaktadır. 

Ödenek ve ulaşım imkânsızlığı sebebiyle şim
diye kadar okul yaptırılamayan bu köye, öde-
neik durumu müsaidolduğu takdirde, önümüzde
ki yıllarda bir ilkokul binasının yaptırılması 
düşünülmektedir. 

7. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, haşhaş 
ekiminin durumuna dair soru önergesi ve Baş
bakan adına Tarım Bakanı Orhan Dîkmen'in ya
zdı cevabı, (7/1014) 

2 . 3 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin, Tarım Balkanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmascını rica 
ederim. 

Sayglarımla. 
Uşak MilletJveüdli 

Adil Turan 
1971 yılında TMO ne satılan afyon miktarı

na göre tazminat verileceğini öğrenmiş bulunu
yoruz. Alınan bu kararın memleket gerçekle
rine uymadığı ve birçoJk haşhaş ekicisinin bü
yük zararlar göreceği inancındayız. 

Zira uzun yıllar haşhaş ekip de 1971 yılın
da ekmemiş veya pek az ekmiş üretici bulun
duğu gibi, bilhassa ekip de afyon sütünü alma
yan pek çok ekici vardır, Uşak ili baştanbaşa 
son verdiğimiz örnekle doludur. 

Diğer tarafta, yıllardır büyük miktarda ürün 
elde eden eikicilerden son yılda pek az afyon çı
karan olduğu gibi, uzun süreden beri ekmeyen 
veya son yıl tesadüfen çok eken haşhaş üretici
si de vardır. 

Bu örnekler ve gerçekler' karşısında Hükü
metin «1971 yılı afyon miktarı» m ölçü olarak 
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alması, büyük haksızlıklar doğuracaktır. Bu 
haksızlıklardan en çok zarar görenler de, geçi
mini haşhaşa bağlamış gerçek ekiciler olacak
tır. 

Ürectiinin alınteri, alınyazısı değildir ve bu 
ter, .tesadüflere bırakılmamalıdır... 

Hükümet bu konuda ne gibi tedbir almış
tır veya alacaktır? Örneğin : Son 5 yılda kaldı
rılan haşlhaş ve alman afyon ortalaması «ölçü» 
alınamaz mı 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 
Özel Kalem. Müd. 

ıSayı : 181 
Konu : S. Âdil Turan'in öner
gesi. 

19 . 4 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 . 3 .1972 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/1014 - 5457/40937 sayılı yazı. 

Haşhaş ekiminin durumuna dair Uşak Mil
letvekili Sayın Âdil Turan tarafından Bakanlı
ğımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı
nın 2 nüsha olarak eklice sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen 
Tarım Bakanı 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Ziraat İş. Gn, Müdürlüğü 

Haşhaş ekiminin yasaklanmasına dair uşak 
Milletvekili Sayın Âdil Turan'm yazılı soru 

önergesi cevabı 

Uşak ilinde 1971 ekim yılında toplam olarak 
17 810 dekarlık haşhaş ekimi yapılmıştır. Bu
nun 5 540 dekarlık sahasından sakız ve tolhum-
alınmış, 12 270 dekarlık sahasından yalnız ' to
hum alınmıştır. Ofise 7 051 Kg. sakız teslimatı 
yapılmış olup dekara 1,3 Kg. isabet etmekte
dir. 

29 . 6 . 1971 tarih ve 7/2654 sayılı, 14.2.1972 
tarih ve 7/3818 sayılı kararnameler gereğince 
1371 yılında TMO ne teslim edilmiş bulunan bir 
Kg. afyon sakızına isabet eden yan ürünler de
ğerlendirilmek suretiyle tazminat ödenmekte
dir. Bu tazminatın hesaplanmasında son 5 yıl 

— 5İ 
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ortalamasının alınması çiftçi lehine olmayacak
tır. Çünikü en yüksek verim 1971 yılında alın
mış olup geçen yılların verimleri çok düşük ol
duğu için tazminatın miktarını düşürebilir. 

Çiftçinin almterinin değerlendirilmesi çiftçinin 
haşhaş ekiminin yasaklanmasından dolayı bir 'ge
lir kaybına uğramaması köylünün işsiz bırakılma
ması az da olsa azalan ihracatın telâfisi için Hü
kümet kesif bir çalışma içinde bulunmaktadır. 

Bu konuda almaca^ tedbirler ve bu tedfbir-
lerin nasıl uygulanacağı 29 . 2 . 1972 tarih 
7/3999 sayılı kararnamede gösterilmiş bulun
maktadır. 

8. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, 
Biga barajının durumuna dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Nezih Dev-
res'in yazılı cevabı (7/1016) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile arz 
ederim. 

3.3.1972 
Çanakkale Milletvekili 

Refet Sezigin 
Yazılı soru : 
1. Biga Barajı 1969, 1970, 1971 yılı icra 

programlarında olduğu halde, hangi sebeplerle 
icra programından çıkarılmıştır? 

2. Devlet Su işleri G-enel Müdürlüğünce, 
halen Biga Barajı üzerinde çalışma yapılmakta 
mıdır? -

3. Çalışılıyorsa, bu çalışma ne safhadadır? 

T, C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Enformasyon, İstatistik ve 
Yayın Dairesi Başikanlığı 
Sayı : 112/1 - 425/2 - 72/589 

20 . 4.1972 
Konu : Çanakkale Milletvekili 
Sayın Refet Sezgin'in yazılı so
ru önergesi Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 3 .1972 tarih ve 7/1016 - 5467/41083 

sayılı yazınız. 
Çanakkale Milletvekili Sayın Refet Sezigin'-

in Biga Barajına dair yazılı soru önergesi ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 
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Bilgilerinize saygı ile arz ederim. I 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Refet Sezgin'in 
«B|ga Barajına» dair yazılı soru önergesi ce

vabıdır. 

Soru : 1 
Biga Barajı 1969, 1970, 1971 yılı icra prog

ramlarında olduğu halde, hangi sebeplerle ic
ra programından çıkarılmıştır? 

Cevap : 1 
Biga projesiyle; 6240 hektarı yeraltı suyun

dan, mütebaki 32 740 hektarı Biga, Bakacak ve 
Taşoluk barajlarından olmak üzere cem'an 
3)9 000 Ha. .arazimin sulanması öngörülmüş ise 
de yeraltı suyu ile sulanacak sahaya yeterli yer
altı suyu teminine imkân bulunmadığı anlaşıl
mıştır. Bu durum muvacehesinde projenin genel 
f ormülâsyonu üzerinde yeniden çalışmalara baş
lanmış ve buna göre baraj maliyetiyle istimlâk 
bedelinin çok fazla artacağı görüşüne varılmış 
ve projenin yeniden revize edilmesi zorunlu gö
rülerek Biga Barajı 1971 programından çıka
rılmıştır. 

Soru : 2 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce, halen 

Biga Barajı üzerinde çalışma yapılmakta mı
dır? 

Cevap: 2 
. Halen Biga projesinin yukarda izah olunan 
revizyonu üzerinde çalışılmaktadır. 

Revize çalışmaları ikmâl edildiğinde, pro
jenin yeni formülâsyona ait ekonomisi belirle
necek ve gerekli bulunan tesisler yeni esaslara 
uygun olarak programlara teklif edilecektir. 

Soru : 3 
Çalışılıyorsa, bu çalışma ne safhadadır? 

Cevap : 3 
1972 yılında planlama revizyon çalışmaları 

devam edecek ve teknik eleman imkânlarının el
verdiği oranda ikmâline çalışılacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı | 
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9. - 't cel M illet v cinli Celâl Kargûı'mn, Hin
distan - Pakistan anlaşmazlığı ile ilgili hcyanat-
larına dair soru önere/esi ve Başbakan adına Dış
işleri Bal'een ve kil i ve Ticaret Bakanı Nahn Ta-
lâ'nun yazılı cevabı (7/1017) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş
bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim.. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

1. 1972 yılı Bütçesinin Millet Meclisinde 
görüşülmesi sırasında yaptığınız konuşmada, 
Pakistan sorununa değinirken aynen şöyle de
miştiniz : 

«Pakistan Cumhurbaşkanı Eksalans Butto 
ile Ocak ayında Ankara'da yapılan görüşmeler
den olumlu intibalar aldık. 

Kardeş Pakistan'ın yaralarını çabuk sarıp 
yeni bağımsızlık kazanan Bengaldeş ile geçmişi 
unutturan ilişkileri vakit kaybetmeden kuraca
ğını anladık. 

Eğer Bengaldeş'in çilekeş Millî Lideri Şeyh 
Mueibür Rahman da aynı gerçekçi eğilimi gös
terirse bu iki kardeş ülke büyük bir olgunluk 
örneği vermiş olacaktır. 

Böylece milyonlarca insanın açılan yarala
rı dinecek, geride kalacaktır.» 

Bu ifade Bengaldeş'i tanımaya karar verdi
ğimiz şeklinde mi anlaşılmalıdır? 

2. Hindistan - Pakistan anlaşmazlığı ile il
gili olarak bir soru önergemize verdiğiniz ceva
bın bir yerinde: Pakistan toprak bütünlüğünün 
muhafaza edilmesi ve çatışmaların durdurulma
sı için neler yapmış olduğumuz hakkında bil
gi vermek isterim: 

Faaliyetlerimiz, büyük çoğunluğu ile diplo
matik alanda olmuştur. Doğu Pakistan da Hü
kümet kuvvetleri ile Doğu Pakistanlılar arasın
daki çarpışmalar sırasında, yabancı müdahale 
kaışidîiıi'da yer aldık ve bu nevi müdahalelerden 
'kaçınılması için Hindistan ve büyük devletler 
neMinde sürekli teşebbüslerde ve uyarmalar
da bulunduk. 

Dostumuz ve müttefikimiz Pakistan'a millet-
leraram alanda elimizden geldiği nispette des-
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tek olmaya çalıştık. Teşebbüslerimin sona ermiş 
değildir. Gerektiğinde yeni teşebbüslerde bulu
nuyoruz ve bulunacağız, demiştiniz. 

Çok kısa sürelerle verilen bu iki beyan ara
sında bir çelişki göze çarpmakta mıdır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyasî işler SİOD/SİCAB - S - 67 
Dairesi Gn. Md. 

15 . 5 .1972 
Konu : içel Milletvekili Sayın 
Celâl Kargılı'nm soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadesiyle Başbakanlığa gönderilen, 15.3.1972 
tarihli ve 7/107 -'5469 - 41074 sayılı yazıları. 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kar&ılı, Sayın 
Başbakan Profesör Dr. Nihat Erim'in 1972 ma
lî yılı Bütçelinin Millet Meclisinde görüşülmesi 
sırasında Pakistan hakkında söylediği sözler
den bazı kısımlar iktisabederek, bu sözlerin 
Bengaldeş'i tanımaya karar verdiğimiz şeklin
de mi anlaşılması gerektiğini sormaktadır. 

Diğer taraftan, Sayın Kargılı, Hindistan -
Pakistan anlaşmazlığı ile ilgili olarak kendisi 
tarafından verilen bir soru önergesine Sayın 
Başbakan tarafından verilen cevalbın bazı kı
sımlarını naklettikten sonra, çok kısa sürelerle 
yapılan bu iki beyan arasında bir çelişki olup 
olmadığını sormaktadır. 

Kendisinin birinci sorusunu şu şekilde ce
vaplayabilirim : 

Başbakan, Millet Meclisindeki konuşmasiyle 
Hükümetimizin Benîgaldeş'i tanımaya karar ver
diğini ifade etmiş değildir. 

ikinci soruya gelince, onu da aşağıdaki şe
kilde cevaplandırmak isterim: 

Pakistan'ın toprak bütünlüğünün muhafaza 
edilmesi ve çatışmaların durdurulması için yap
mış olduğumuz teşebbüsler hakkında bilgi ve
ren ikJıoi beyanla birincisi arasında bir çeliş
ki yoktur. 

Netice itibariyle iki konuyu şu şekilde bir
leştirmek ve vuzuha kavuşturmak mümkündür; 

Türkiye Hükümeti daima devletlerin top
rak bütünlüğüne saygı göstermiş ve anlaşmaz
lıkların barışçı yollarla halli prensibini savun

muştur. Hindistan - Pakistan anlaşmazlığının 
başından beri de aynı yönde faaliyet göster
miştir. Fakat bütün bu çabalarımıza rağmen 
Doğu Bengal Pakistan'dan kopmuştur. Şimdi 
Bengaldeş adını alan Doğu Bengal halem Ame
rika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İn
giltere, Fransa, Almanya, italya gibi devletler 
de dâhil olmak üzere ellinin üzerinde devlet 
tarafımdan tanınmış durumdadır. 75 milyon
luk Benlgaldeş artık bir realite olarak dünya 
ülkelerinin büyük çoğunluğu tarafından-kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Dost ve müttefikimiz 
Pakistan dahi bu realiteyi inkâr etmemektedir 
ve müsait şartların tahakkuku halinde Beng-
aldeş'i tanıyacaktır. Bu tanımayı geciktiren ba
zı müşküller mevcuttur. Bunların da kısa za
manda peyderpey ortadan kalkacağını ümiıdet-
mekteyiz. 

Böylece, Pakistan ve Türkiye de dahil ol
mak üzere, tanımayı henüz tahakkuk ettirmemiş 
bulunan ülkelerin de Bengaldeş'i tanımaları 
imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakan V. 

Naimı Talû 
Ticaret Bakanı 

10. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yilmaz'-
m haşhaş ekimini yasaMıyan Türk - .Amerikan 
anlaşmasına dair soru önergesi 've Tarım Bakanı 
Orhan Dikmenin- yazılı cevabı (7/1021) 

(Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini saygılarımla arz ve rica ederim. 

6 . 3 . 1972 
Balıkesir Milletvekili 

Mevlüt Yılmaz 
1. Milyonlarca yoksul Türk köylüsünü ya

kından ilgilendiren ve bunları mağdur duruma 
düşüren haşhaş ekiminin yasaklanması kararı, 
Amerikan dostlarımızın gönlünü hoş etmek için 
mi alındı, yoksa başka sebepler de var mı? Var
sa bu sebepler nelerdir? 

2. Haşhaş ekimlinin yasaklanmasıyle millî 
ekonomimiz güç mü kazandı, yoksa za'fa mı 
uğradı? 

3. Haşhaş ekiminin yasaklanması memle
ket ekonomisine ne gibi katkılarda bulundu? 

56 — 
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Sizce bu kararın alınması, memleketimizin çı
karlarına uygun mudur? 

4. Haber aldığımıza göre, haşhaş ekimi ain 
yasaklandığı illerde sadece üç ilin haşhaş ek'çi
lerinin tazminatlardan faydalandırılacağı, öte
kiler için böyle bir kararın bulunup bulunma
dığı bilinmemektedir. Meselâ benim seçim böl
gem olan Balıkesir ilinde de bundan bir kaç se
ne evvel aynı nedenlerle haşhaş ekiminin yasak
landığı Bakanlığınızın malûmlarıdır. Balıke
sir ve Balıkesir ili durumunda bulunan ve haş
haş ekiminin yasaklandığı diğer iller T. C. hu
dutları içinde bulunduğuna göre, bazı illerdeki 
vatandaşları tazminatlardan faydalandırıp ba
zılarını mahrum etmek ne derece hakkaniyet ve 
adalet duygularıyle bağdaştırılalbilir? 

5. Amerikalı dostlarımız, haşhaş ekiminin 
yasaklanması için Türk hükümetlerine yaptık
ları baskıyı, başka hasjhaş ekimi yapan ve dün
ya piyasalarına arz eden devletlere de yapmış
lar mıdır? 

6. Son günlerde Türk ve Amerikan tarım 
heyetleri arasında varılan anlaşma metni Türk 
kamuoyuna açıklanmamıştır. Bahsi geçen he
yetler - arasında varılan anlaşma metni, bütün 
detaylarıyla Türk kamuoyuna açıklanamaz mı? 
Açık rejimlerde vatandaşlar, hükümetlerinin 
icraatlarını öğrenmek halkkına sahip değiller 
midir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 
özel Kalem Müd. 19 . 4 . 1972 

Sayı : 193/273/26642 - 28643 
Konu : Sn. Mevlüt Yılmaz'm önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 21 . 3 . 1972 gün Kanunlar Müdür
lüğü 7/1021 - 5480/41174 sayılı yazı. 

Haşhaş ekimini yasaklıyan Türk - Amerikan 
anlaşmasına dair Balıkesir Milletvekili Sayın 
Mevlüt Yılmaz Tarafından Bakanlığımıza yö
neltilen yazılı soru önergesi cevabının 2 nüsha 
olarak eklice sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen 
Tarım Bakanı 

| Haşhaş ekiminin yasaklanmasına dair Balıkesir 
| Milletvekili Sayın Mevlüt Yılmaz'm yazılı soru 

önengesi cevabı 

1. BilindiğÜ üzere haşjhaş bitkisinden eide 
edilen sakızdan birçok ilâçların müessir 
maddesini teşkil eden bazlar elde edilmek
le beraber insanlara muayyen bir zaman 
için keyf veren eroin gibi maddelerin 
üretilmesine elverişli bulunmaktadır, insan
lar tarafından başta keyif verici ola
rak kullanılmakta olan eroinin kulanılmasjıın 
son yıllarda yaygın hale gelmesi, ölüm vakaları
nın artmaya basarnası birçok Devletleri ve Mil
letlerarası kuruluşları düşündürmeye başlamış
tır. Esasen haşhaş ziraati 1 nci Dünya Sava
şından bu yana insanlığı düşündüren bir konu 
olmuş ve birçok zamanlar Milletlerarası anlaş
malarla ekili'ş tahdidedilımeye ve nizanlanmaya 
çalışılmıştır. Bu maksatla Birleşmiş Milletler 
Ekonomi ve Sosyal Konseyine bağlı olarak bir 
uyuşturucu maddeler Komisyonu teşklil edilmiş 
ve bu Komisyonun icra organı olarak da Cenev
re'de bir büro kurulmuştur. 

Afyon iptilâsı eskiden 40 yaşları arasında 
I cereyan etmekte iken sön yıllarda 18 - 25 yaşları 

arasındaki genç nesle intikal etmesi bütün dik
kati haşjhaş ziraatfi üzerine çekmiş bulunmakta
dır. 

I Nitekim Birleşmiş Milletler haşhaş ziraatini 
nizamlamak üzere 1961 Tek Sözleşmesi adı al
tında bir sözleşme ilgilii Devletler tarafından 
imzalanmış ve yürürlüğe konmuştur. Bu söz
leşmeye başta Hükümetimiz katılmamış ancak 
muayyen sayıdaki Devletlerin bu anlaşmayı 
tasdik etmesi üzerine Hükümetimiz de, 1966 yı
lında çıkarılmış bulunan 812 sayılı Kanunla tas
dikle anlaşmaya katılmış bulunmaktadır. 

Anlaşmanın amir hükmü bulunan lisans sis
teminin getirilmesinde geç kalındığı da bir ger
çektir. Son yıllarda afyon iptilâlarının artması 
büyük kaçakçılık şebekelerinin doğmasına, bü
yük paraların dönmesine sebebolmuştur. Bil
hassa bu kaçakçılığın yolunun Türkiye'den 
geçmesi, birçok kaçakçılık vakalarına Türk 
Vatandaşlarının isminin karışması Türkiye nin 
itibarını zedelemiştir. 

1970 Eylülünün sonunda 1961 Tek Sözleş-
I meşinin daha müessir hale getirilmesi ve kaçak-
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çılık üzerine alınacak tedbirlerin tespiti mak- I 
dıyle uyuşturucu maddeler Komisyonunca I 
Cenevre'de olağanüstü bir toplantı düzenlenmiş- I 
tir. Bu toplantıda bütün Milletlerarası kuruluş- 1 
lar ve Devletler uyuşturucu madde kaçakçılığı- S 
nm insanlık için arz ettiği tehlikeyi belirtmişler I 
ve bu konuda ciddî tedbirler alınması temenni- I 
sinde bulunmuşlardır. I 

Bu durum karşısında Türkiye'de haşhaş eki- I 
mine ısrar etmenin faydadan çok zarar getir- I 
mekte olduğu kanaatina varılmış, insanlık için I 
foir âfet haline gelmuş bulunan uyuşturucu mad- I 
de kaçakçılğmın önlenmesi maksadıyle Türki- 1 
ye Hükümeti de savaşa katılmayı uygun gör- I 
muştur. Birleşmiş Milletler gayelerine ve pren- I 
siplerine sadık bulunan Hükümetimiz tamamen I 
insanii gayelerle Tek Sözleşmesinin 22 nci mad- I 
desi gereğince 29 . 6 . 1971 tarih ve 7/2654 sa
yılı Kararname ile Türkiye'nin her tarafında I 
ha&Jhaş ekimi ve afyon üretimi yasaklanmıştır. I 

2. Haşhaş etominin yasaklanmasıyle Millî I 
Ekomimiz her hangi bir güç kaybına uğrama- I 
dığı gibi yeni güçler kazanacak ve son yasak- I 
lama bölgesi olan yedi ilin kalkınması sağlana
caktır. Bu konuda alınacak tedbirler aşağıdaki I 
maddelerde açıklanacaktır. 

3. Haşhaş ekiminin yasaklanmasından son
ra meydana çıkacak sorunları halletmek ama-
cıyle Denizli, Uşak, Konya, Afyon, Burdur, 
İsparta ve Kütahya İllerinde ileriki yıllara şâ
mil olmak üzere alınacak ekonomik tedbirleri 
«şöylece özetleyebiliriz. 

Ekim ayı içerisinde Amerikan Tarım Baka
nının Başkanlığında Türkiye'ye gelmiş bulunan 
9 kişilik yüksek seviyedeki uzmanların iştira
kiyle haşhaş bölgesinde alınacak tedbirleri ih
tiva eden müşterek bir rapor hazırlanmış ve her 
iki Hükümetin incelemesine sunulmuştur. 

Bu rapor üzerine teşkil edilmiş bulunan Türk 
Amerikan uzmanlarında nmüteşekkil bir heyet 
tarafından öncelikle ele alınması gereken konu
lar tespit edilmiştir. Buradaki tedbirlerin nasıl 
realize edilebileceği 29 . 2 . 1972 tarih 7/3999 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile gösterilmiş 
bulunmaktadır. 

Alınacak tedbirler için 15 milyon Doları taz
minat, 20 milyon Dıoları da yatırımlar olmak 
üzere ilk parti hibe suretiyle Birleşik Amerika 
tarafından verilecektir. j 

. . F."> 

Bunun dışında bölge için hazırlanacak pro
jelerin plasmanı hususunda Birleşik Amerika 
ile mutalbakat mevcuttur. Bu yasaklama ile Türk 
Ekonomisinin bir sarara uğraması mevzuıibah-
solmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
para ile ölçülmesi mümkün olmayan büyük bir 
itibar kazanmıştır. 

4. 14 . 2 . 1972 tarih ve 3813 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı gereğince 1971 yılında haş
haş ekimi ve afyon üretimi yasaklanmış bulu
nan" Denizli, Uşak ve Konya'nın Akşehir, Ilgın, 
'Beyşehir ve Doğanhisar İlçelerindeki haşhaş ve 
afyon sakızı üreticilerine, 1971 - 1972 yılında, 
Kütahya, Afyon, İsparta ve Burdur illerindeki 
ekimden vazgeçen çfitçilere tazminat verilmesi 
önigörülmüş'tür. Bu tazminatın Balıkesir veya 
diğer illere teşmiline imkân görülmemektedir. 
Zira şimdiye kadar Türkiye'de 42 il'de haşhaş 
ekilmiş ve afyon sakızı üretilmiş bulunmakta
dır. Bu illerdeki ekicilerin bugün için tespit 
edlmesine maddeten mikan yoktur. Esasen bu 
yasaklamalar mevcut Kanun ve yönetmelikleri
mizin çerçevesi dahilinde Türk Hükümetince 
yapılmış bulunmaktadır. 

5. Yukarıda belirtildiği üzere haşhaş ekimi 
ve afyon sakızı üretiminin yasaklanmasında 
Amerikan Hükümetinin baskısı değil Milletler
arası taahhütlerimiz, Birleşmiş Milletlere oJan 
bağlılığımız, Türk Miletinin insanlık düşünce
lerinin tesiri olmuştur. Birleşik Akmerika'nın 
lortada gözükmesi Milletlerarası her meselede 
liderlik durumunda olmasından ibaret tir. Diğer 
taraftan Türkyie'nin bu insani fedakârlığından 
dolayı malî bir külfete katlanmasını arzu etıne-
mesindendir. 

Bugünkü bilgimize, mevcut anlaşma ve ka
rarlara göre- uyuşturucu madde üreten her yer
de uyuşturucu madde ile savaş açılmış ve bu sa
vaş devam edecektir. 

6. Türk ve Amerikan Heyetleri arasında 
Ekim ayından bu yana devamlı olarak çalışma
lar yapılmaktadır. Bu çalışmalar hakkında 
6 . 11 . 1971 de radyo ile onun dışında babın 
yolu ile gerekli açıklamalar yapılmış bulunmak
tadır. En çok olarak bölgede alınacak tedbir
ler ve bu tedbirlerin uygulama şekilleri 8.3.1972 
tarih ve 14122 sayılı Resmî Gazetede 29.2.1972 
tarih ve 7/3999 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile kamuoyuna açıklanmış bulunmaktadır. 
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11. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan' 
%::, Darc-::dc - Ayvalı karayolunun yapımına da
ir vo -?i ö:ıergcsi ve Bayı ıdırhk Bakanı Mukad
der öztekin'in yazıh cevabı. (7/1022) 

Millet MeclM Başkanlığına 

aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba
llara tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılma
sını sayıgılarMila rica ederim. 

Karakollarımızın devanı eden isleri arasın
da bulunan Darende - Ayvalı yolunun öncelikle 
ele alınması ŝorumluğu gerek, Millet Meclisi kür
süsünden gündemi dışı ve Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesi müzakerelerindeki konuşmalarımızda 
gerece, 197i - 1972 yılları Bütçe Karma Komis
yonunun çalışmaları sırasında ilgililer huzurun
da bbgıok defalar ifade edilmiştir. 

Son iki yıl içinde Bayındırlık Bakanlığı gö
revinde bulunan Sayın Dr. Cahit Karakaş tara
fımdan 14 . 9 . 1971 gün 519, Sayın Mukadder 
öztekin tarafından 12 . 1 . 1972 gün ve Q2, 
14 . 6 . 1972 gün ve 85 sayılı yazılarla söz konu
su yolun yapılabilmesi için 500 000 lira ödenek 
ayrıldığı, toprak tesviye ve stabilize işlerinin 
1972 yılında yapılacağı böylece 14 - 32 Km. ara
sının m&vwa içinde ikmal edileceği belirtilmiş
tir. 

Bu arada 1972 malî yılı Bütçesi Yüce Mec
listen geçmiş ve adı eddlen yol için 500 000 lira 
ödenek ayrılmışjtır. 

Hal böyle iken, bölge müdürlüğünün Genel 
Müdürlüğe sunduğu 1972 çalışma programında 
bu yola araç ayrılamayacağı, müstakil bir şan
tiye ve elkip çalışması olanağı bulunmadığı sa
dece mahldut altyapı tesisi3rmin yapılabileceği 
binnetice bakanlık yazılarında açıkça belirti
len toprak - tesviye ve stabilize işlerinin yapıla
mayacağı ifade edilmiş bulunmakladır. 

1. — Bakanlıktan bize intikal eden yukarda 
tarih ve sayıları yazılı -bilgiler, zam:aramda ma
hallî halka, bu yolun yıllarca özlemini duyan 
köylülere bir müjde olarak ilenilmiş, programın
da Doğu kalkınmasına büyük bir önem verdi
ğini beyan eden Erim Hükümetinin başarılı >-

2 . C .1072 0 : 1 

seklerinden biri sayılmışken, Hükümeti ve öra-
an aldığı resmî bilgileri halka ileten parlamen

terleri kamuoyunda tekzibedilen ve müşkül du
rumda bırakan bölgesel icra programlarının ha
zırlanışında Hükümet programındaki temel es
pri ve yukarda ifade ettiğimiz hususlar gözö-
niinie tutulmakta mıdır? 

2. — Karayolları programının da ele alınma
sı öngörüldüğü için mahallî idarelerin el sür
mediği bu ve buna benzer yoilar, kanunî yeter
li ödeneği ayrılmış dahi olsa en son planda ve 
tali bir konu olarak daima ertelendiği için ma
hallî halkın ıstırabına başka türlü bir çare bu
lunamamakta bu ise halkın haklı tepkisine se-
befaolmak'tadır. 

«15 gün evvel köyüne gitmekte olan bir lise 
öğrencisi donma tehlikesi geçirmiş Darendetöe-
ki anayola kavuşamadığı için iki ayağı donan 
gence tıbbî müdahale yapılamamış nihayet 15 
gün sonra Ankara'ya getirilmiştir. 

Mahmut Yıldırım adındaki bu öğrenci halen 
Ankara Hacettepe Has'tanesinıde 2 nci kat 42 
nci bölümde iki ayağı da kesilmiş olarak yat
maktadır.» 

20 nci Asır Türkiye'sinde bu bedbaht öğren
cinin başına gelen yürekler acısı felâket yol
suzluk sebebiyledir. 24 köyün anayolu olan Da
rende Ayvalı yolu (hepsi 18 Km.) yapılamadığı 
için yıllarca feryad'edihniş, bu feryat bir kısım 
aorıım ulara duyurulaibilmiş gerekli ödenek ay
rılabilmiş bir türlü anlayamadığımız ve kavra
yamadığımız sebeplerle bu yıl da diğer yıllarda 
olduğu gibi bu yolun yapılamayacağı ifade edil-
::ıi.j*-ir. 

Bu bölgenin Türkiye haritasından silinmesi
ne imkân olmadığına göre, Darende - Ayvalı yo
luna Karayollarımızın yapacağı lütuftan mah
rum edilerek Karayolları programından çıkarıl
masının m'imkiin olup olmadığının, 

Sayın Bayındırlık Bakanımızdan yazılı ola
rak bildirilmesini saygılarımla rica ©derim. 

6.3. 1972 
Malatya Milletvekili 

Mustafa Kaftan 

u J • 
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T. C. 25 . 3 . 1972 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususî Kalem, 
Sayı : 593 

Konu : Malatya Mil
letvekili Mustafa Kaf-
tan'm j^azılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 3 . 1972 gün ve 7-1022/5484 -
41209 sayılı yazınız, 

Darende - Ayvalı karayolunun yapımına da
ir Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan tara
fından verilen yazılı soru önergesi aşağıda ce-
vaplanldırılmış/tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
Kuluncak ayrımı - Darende yolunun 1972 

proigrammida 500 000 lira ödeneği bulunmakta
dır. 

Adı geçen yol üzerinde ödeneği çerçevesinde 
gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Jiuldanh' 
yun, Millî Türk Musikisi Konservatuvarı kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine, dair soru 
önergesi ve Mîllî Eğitim Bakam İsmail Arar'ın 
yazılı cevabı. (7/1024) 

'Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletimizin, medeniyet ve kültürünü mey
dana getiren unsurların başında, şüphesiz ki, 
Türk birliğinin müessir unsuru olan, dil birliği, 
hars birliği kadar varlığımızı teşkil eden musi
kimizin önemi küçümsenmeyecek kadar büyük, 
bir yer işgal etmektedir. Bugüne kadar Türk 
musikisi, kendi norm ve teknolojisi, Türk zev
ki Türk anlayış anane ve duygu çağlayanı için
de 700 yıldır çalınıp söylenegelrnektedir. Dinî 
la dinî musiki eserlerimiz, bir görenek ve gele
nek içinde öğrenilmekte ve öğretilmektedir. 

Türk Milletinin fert olarak veya cemiyet 
olarak bir Fransızdan bir Alman veya Ameri-
kal'dan ayırdeden barda fark, zevkte, anlayışta 
ve kültürde ayrılık hatta başkanlık gösterme
sinde dir. Batılılaşma demek; musikiden dile, ti
yatrodan şiire kadar kültürümüzü teşkil eden 
mevzularda Batı zevki ve Batı anlayışı ile hare

ket etmek demek değildir. Bu bakımdan Devle
timiz eliyle kurulan ve vatandaşlarımızın vergi
leriyle tahsisatları karşılanan Devlet Konserva-
•tlivarlarımızda Batı musikisi metot, usul ve ka
ideleri öğretilir. Batı musikisi enstürümanları 
tanıtılır ve öğretilirken, hatta bunların satm
alı nmaları mahallerinde tedrisi için dışarıya ta
lebe ve öğretmenler gönderilirken, Türk Mille-
imin öz musikisi ve bunun icra aletleri üvey ev
lât gibi şunun bunun elinde kaderine terk eidil-
mîş bulunmaktadır. Batı müziğini dinlemek is
teyen herhangi bir kimse -radyosunun düğmesi
ni Avrupa istasyonlarından birine çevirirse, is
tediği ve arzuladığı herhangi bir parçayı dinle
yebilir. Ama büyük milletimizin kendi öz malı 
musikisini dinleyecek millî radyolarımızdan 
başka bir istasyon yoktur. Bu hakikatler muva
cehesinde aşağıdaki sorularımın Sayın Millî 
Eğitim Bakanından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

1. — Türk musikisinin, Metedıolojisini, usul 
ve icrasını öğretecek bir konservatuvar kurul» 
masını istiyor veya bunun lüzumuna inanıyor 
musunuz? 

2. — Aynı şekilde Türk Musikisi enstrüman
larım. öğretecek bir müessese kurulmasını, ve
ya konservatuvar içinde bunların öğretilmesini 
sağlayacak bir müessesenin kurulması lüzumu
na inanıyor musunuz? 

3. — Ortaokullardan itibaren musiki dersle
rimde Batı musikisi yanında Türk musikisinin 
usul, solfej, metot ve tekniği hakkında "bilgi 
verilmesi düşünülüyor mu? 

4. — Türk musikisi millî konservatuvarı ku
rulması düşünülüyorsa, bunun müstakillen mi 
yoksa halihazır faaliyet gösteren konservatu
var bünyesi içinde mi mütalâa edilmesi düşü
nülmektedir? 

T. G. 2 . 5 . 1972 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
256 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 3 . 1972 tarih ve 7/1024 - 5496/ 
41239 sayılı yazıları 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Mil
lî Türk Musikisi Konservatuvarı kurulmasının 

... GO ~ 
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düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru I 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlfnın, Millî 
Türk Musikisi Konservatuvarı kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız. 

1. — Millî sanat çalışmalarımıza katkıda bu
lunmak üzere, her türlü müziğimizin araştırıl
ması, tespit edilmesi, saklanması, korunması, 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için bilim
sel nitelikte müesseseler kurulması veya mev
cut müesseselerin geliştirilmesi yolundaki çalış
malara başlanmıştır. 

2. — Müzik eğitimi yapan müesseselerimi
zin eğitim faaliyetleri, müziğin bilimsel metot 
ve tekniklerinden yararlanmak suretiyle, müziği
mizin özelliklerine ve ihtiyaçlara göre program
lanacaktır. 

3. — Müziğimizin araştırılmasına, tespitine, 
korunmasına, yaygın hale getirilmesine ve ge-
lliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kalkınma 
planında öngörülen kültür faaliyetlerinde uygu
lanacak politikamızın esasları da bu yolda ger
çekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu politikanın ışığı altında gerekli teşkilât 
ve müesseselerin kurulması ve mevcut müesse
selerin çalışma programlarının geliştirilmesi 
(bakanlığımızca ciddî bir şekilde ele alınmış, 
kültür politikamızın bilimsel araştırmalara da
yandırılmasına ağırlık verilmiş bulunmaktadır. 

Okullarımız ve eğitim kurumlarımızın müzik 
dalındaki faaliyetleri, esasen yukardafM görüşe 
göre, müziği bir kültür dersi olarak kabul eden 
bir zihniyet içinde programlanmış olup, çalış
malar sonucunda, bu programlarda gerekli de
ğişikliklerin yapılması yoluna da gidilecektir. 

4. — Kurulacak veya geliştirilecek müesse
selerin adı ve teşkilâtı, faaliyetlerine göre bilâ-
bara tespit edilecektir. 

13. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aıj-
bar'ıu, 12 Mart 1971 tarihinden önceki Hükümet 
zamanında, idarecilerin Hükümete kar§ı direnişe 
geçmeleri iddiasına dair soru önergesi ve İçişleri I 
Bakam Ferit Kubat'm yazılı cevabı (7/1025) J 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususların Sayın içişleri Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

9 . 3 . 1972 
Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Aybar 

12 Mart 1971 tarihinden önceki Hükümete 
karşı idarecilerin direnişe geçmelerinde 12 Mart 
1971 tarihinden önceki mülkiyeliler derneği yö
netim kurulu başkan ve üyeleriyle mülkiyeliler 
sendikası başkan ve yönetim kurulu üyelerinin 
önemli bir rol oynadığı herkesçe bilinen bir key
fiyettir. 

1. — 12 Mart 1971 tarihine tekaddüm eden 
günlerde idareciler sendikası başkan ve üyele
riyle mülkiyeliler derneği başkan ve yönetim 
kurulu üyeleri ve direniş komitesi başkan ve 
üyelerinin, 

a) Kimliklerii, 
b) 12 Mart 1971 tarihinden evvelki görev

leri, 
c) Hali hazır görevleri nadir. 
2. — Direnişe karar veren toplantıya katı

lanlar vali ve kaymakamlar kimlerdir, bu top
lantıya katıldıkları için haklarında yapılan iş
lem nedir? 

3. — Hamdi ömeroğlu'nun içişleri Bakanlığı 
zamanında idare ve emniyet kademelerinde ya
pılan isabetsiz tayinlerin düzeltileceği Sayın İç
işleri Bakanı tarafından ifade edilmiş olduğu 
halde bugüne kadar böyle bir düzeltme yapıl
mamış olması sebebi nedir? 

T. C. 20 . 4 . 1972 
içişleri Bakanlığı 

öz. İş. Gn. Md. 
Şb. Md. Değ. Ve Atama 

531/1103 - 6176 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 3 . 1972 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/1025 - 5504/41341 sayılı 
yazıma. 

Mardin Milletvekili Sayın Esat Kemal Ay-
bar tarafından verilen ve 9 . 3 . 1972 tarihli ya
zılı soru önergesi üzerine yapılan inceleme so
nucu şöyledir. 

1. — 12 Mart 1971 tarihinden önceki günler
de Türk idarecileri Derneği ve Mülkiyeliler 
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Birliğinin Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri 
ile Türk idareciler Derneğinin 10 Ocak 1971 ta-
rihli olağanüstü toplantısında Direniş Komut asi-

2. — Türk idareciler Derneğinin 10 Ocak 
1971 tarihli olağanüstü toplantısı kanunlara uy
gun olarak tertiplenmiştir. 

Direniş Komitesi ismi toplantının icrası sı
rasında ortaya atılmış, esasen komite direniş 
mahiyetinde herhanlgi bir eyleme de geçmemiş
tir. 

Zamanın idaresi toplantıya katılanlardan 
kusurlu gördükleri hakkında gerekli işlemi yap
mış, (1) vali ile (1) müsteşar muavinini Mer
kez Valiliklerine atamıştır. 

2 . 6 .1072 O : 1 

no seçilenlerin ad ve soyadları, 12 Mart 1971 
tarihinden önceki ve şimdiki görevleri aşağıda 
belirtilmiştir, 

3. — 1972 yılı Bakanlığım bütçesinin görü
şülmesi sırasında, tarafımdan Yüce Parlamento
da da belirtildiği üzere, Bakanlığımızda ki, bü
tün yer değiştirme ve atamalar, her türlü yan 
etki ve ön yargıdan uzak, sadece hizmet gerek
lerine göre tam bir tarafsızlık içinde yapılmış 
ve yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ferit Kubat 

içişleri Bakanı 

TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ ™ÖHETİM KURULU 

Adı ve Soyadı 

Ertuğrul Süer 
gadrettin Sürbehan 

Ziya Kasnakoğlu 
Halit Tokulluıgil 
Turgut Kılıçer 
Necdet Yalçın 
A. Nazif Deımirbz 
Ömer Haliloğlu 
Nihat ÜçyıMız 
Enver Kuray 
A. Nazif Demir öz 
Ayhan Açıkalın 
Sadullah Verel 
Fikret Nazilli 
E. Recep Bıoysan 
Mehmet Can 
Ali Hasan özer 
Göksan Soner 

12 . 3 . 1971 tarihinden önceki 
gör;vi 

Kırşehir Valisi 
Bakanlik Hukuk Miiş. Muavini 

Tetkik Kurulu üyesi 
özlük iş. Gn. M idür Mu. 

Merkez Valisi 
•Mülkiye Müfötıtigi 
Mülkiye Müfettişi 
Çankaya Kaymakamı 
Nüfus İş. Gn. Midür Mua. 
Merkez Valisi 
Mülkiye Müfettişi 
Mülkiyeliler Birliği Başkanı 
Mülkiye Müfettişi 
Öz. iş. Gn. Mi. Muavini 
Müsteşar Muavini 
Nüfus is. Gn. Md. Şb. Md. 
Kalecik Kaymakamı 
Şerefli Koçhisar Kaymakamı 

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu 

Ayhan Açıkalın 
A. Nazif Dfcmiröz 
Mustafa Balaban 
Yaşar Mermıit 
ttetün Yalııi'aaoğlu 
Beycan Ta.vuö 
Türkan Keşoğlu 

fimdiki görevi 

Merkez Valisi 
Bakanlık Hukuk 
Müşavir Muavini 
Trabzon Valisi 
ös. iş. Gn. Md. Muavini 
İfah. İd. Cin. Müdürü 

e t 
Müsteşar Muavini 
Muş Vali Vekili 
Nüf. iş. Gn. Mi. Muavini 
Merkez Valisi 
Müsteşar Muavini 
Sam. Biri. Başkanı 
Malatya Valini 
Erzincan Vali Vekili 
Merkea Valisi 
Nüf. iş. Gn. Mi. Şb. Md. 
Kalecik Kaymakamı 
Şerefli Ejoçhisar Kaymakamı 

• 62 — 
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14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, or
dudan uzaklaştırılan 68 subaya dair Başbakan ve 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melcıvin yazdı ce
vabı (7/1026) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş
bakan ve Millî Savunma Bakanı tarafından ce-
vaplandırılamsmı arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1. Anarşik olaylara karıştıkları, Türk Halk 
Kurtuluş Partisiyle ilişki kurdukları, onlara si
lâh ve cephane ve gerekli malzemeyi temin et
tikleri, Mahir Cayan ve arkadaşlarının Maltepe 
Tutuk Evinden kaçmasına yardım ettikleri ge
rekçesiyle ordudan çıkarıldıkları Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından açıklanan ve haklarında 
kovuşturma açılan 68 subay ve astsubayın isim
leri, sınıf ve rütbeleri nedir? 

2. Bu subaylar arasında bir süre önce Kar
tal Maltepe'deki evinde Mahir Cayan ve Hüse
yin Cevahir tarafından rehin tutulan Sibel Er
kan'ın babası Binbaşı Dinçer Erkan'ın da bulun
duğu söylentileri mevcuttur. Bu söylentiler doğ
ru mudur? Doğru ise Binbaşı Dinçer Erkan da 
tutuklular arasında var mıdır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 19 . 5 .1972 

Ankara 
Kanun : 276/1 - 72 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : (a) Millet Meclisinin 21. 3 .1972 gün 
ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
5527/41474 - 7/1026 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 25.3.1972 gün ve Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 
77 - 66/2754 sayılı yazısı. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ordudan 
uzaklaştırılan 68 subaya ilişkin olarak Başba
kana ve Millî Savunma Bakanına yönelttiği ya
zılı soru önergesinin; Başbakan adına da Millî 
Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılması 
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ilgi (b) yazı ile tensibedilmiş olduğundan, ya
zılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm yazılı soru 
önergesinin cevabı 

1. Ordudan uzaklaştırılan 68 subay ve ast
subayların isimlerinin kovuşturmanın selâmeti 
bakımından şimdilik bildirilemeyeceğini; 

2. Binbaşı Dinçer Erkan tutuklu olmayıp 
vazifesi başındadır. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

15. —- Zonguldak Millelvekili Ahmet (Hüner' 
in, Zonguldak E. K. İ. Müessesesi Mensupları 
Yapı Kooperatifinin konut yapımında çıkarılan 
gürlüklere dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Nezih Devres'iu yazılı cevabı 
(7/1027) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Demokratik idarelerde, bakanlardan, Hükü
metten, toplum yararına yapılan dilek ve te
mennilere, olumlu veya mevzuata göre olumsuz 
cevap verilme mecburiyeti hem bir kural hem-
de müracaat sahibinin hakkına, yasalara saygı-
lılığı gösterir, idareye, idarecilere güveni artı
rır. 

Hal böyle iken : 
Dört ay evvel Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanından kooperatif heyeti ve Zonguldak 
Milletvekili ile bazı senatörlerinin beraberliğin
de yaptığımız dileğe bugüne kadar, cevap veril
memiştir. 

Bu münasebetle : 
Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Bakan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi dilerim. 

13 . 3 . 1972 
Zonguldak Milletvekili 

Ahmet Güner 
Sorular : 
1. Zonguldak'ta E. K. i. müessesesi men

suplarının dahil oldukları Ekipsen Yapı Koope
ratifine, müessesece ve T. K. i. Genel Müdürlü
ğü Yönetim Kurulunca a,rsa tahsisinde ve satı-
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şmda (emsal ücretle) sakınca olmadığı kesinle-
şip, banka kredileri çıkmasına rağmen koopera
tif mensuplarının zararına bakanlığınızca bekle
me ve bekletilme sebeplsri nelerdir? 

2. E. K. i. müesseesi teknik elemanına, me
muruna, kalifiye işçisine yeterince mesken tah
sis edemediğine ve edemeyeceğine göre, koope
ratif kurarak kendi malî imkânlarını kullana
caklara kolaylık gösterilmesi, teşvikçi olunması, 
müessese ve bakanlığınız açısından isabetli poli
tika sayılmamasının nedeni var mıdır? 

3. 1326 (1910) tarihli Iradei seniyeye göre, 
Zonguldak ve çevresinde iskân işleriyle tapula
ma işleri tam bir sosyal faciadır ve halktan ko
puk idare tarzıdır. 62 yıldır nerede kömür işlet
meciliği yapılıp yapılamayacağının kesinliği. 
belirsizdir. 

Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinin kesinlik
le savunulduğa bugünün ortamında Bakanlığı
nızca padişahlık fermanı yerine Anayasa ve 
Cumhuriyet kanunlarının getirilmesi isteniyor 
mu? Çalışma yapılmış mı? Yapılması düşünülü
yor mu? 

4. Ekipsen Yapı Kooperatif ortaklığına ait 
arsa tahsis dosyası dört ay evvel masanızın üs
tünde okumanıza hazırdır. 

a) Okunabildimi? 

b) Ziyarete gelenlere cevap neden veril
medi? 

c) T. K. İ. Genel Müdürü ve arkadaşları 
mahkemeye verilmiş olmalarına rağmen, bu koo
peratif hakkındaki kararlarının her türlü so
rumluluğunu yüklenmeye hazır olduklarını söy
lemeleri size açıklandı. Genel Müdür ve arka
daşları görevde oldukları nazara alınırsa, gü
vensizliğinizin nedeni nelerden ibarettir? 

5. Zonguldak kömür üretim bölgelerinde 
çalışan teknik elemanların, memurların, kalifi
ye işçilerin sosyal ve ekonomik sorunlarıyle üre
timdeki Batı ülkelerinin çok gerisinde bırakıl
mış çalışma tarzındaki sorunları, acıyı çekenler
den dinleme tahammülü göstererek İç huzursuz
luğu önleyip üretimin artmasına P1 koyan ilk 
bakan olmayı düşünüyormusunuz? 

2 . 6 .1972 0 : 1 

16.5.1972 
; . T. C. 
S Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
j Enformasyon, istatistik ve Yayın 
i Dairesi Başkanlığı 
! Sayı : 112/1-427/2-72/673-26517 
ı 
[ Konu : Zonguldak Milletvekili Sa-
j ym Ahmet Güner'in yazılı soru 
« önergesi hakkında. 
| • 

S Millet Meclisi Başkanlığına 
i 

] ilgi : 21.3.1972 tarih ve 7-1027/5528/41429 
1 sayılı yazınız. 
| Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner' 
I in «ES. K, i. Müessesesi Mensupları Yapı Koope

ratifinin konut yapımında çıkarılan güçlükle-
| re» dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
ı sunulmuştur. 
I Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Nezih Devres 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

s 
I Zonguldak Milletvekili ı&ayın Ahmet Güner'in 
I E. K. i. Müessesesi Mensupları Yapı Kooperati-
! finin konut yapımında çıkarılan güçlüklere dair 
i yazılı, soru önergesi cevabıdır. 
\ Soru : 1. 
| Zonguldak'ta EKİ Müessesesi mensuplarının 
j dahil oldukları Ekipsen Yapı Kooperatifine, 
I müessesece ve TKİ Genel Müdürlüğü Yönetim 
; Kurulunca arsa tahsisinde ve satışında (emsal 
! ücretle) sakınca olmadığı kesinleşip, banka kre-
j dileri çıkmasına rağmen kooperatif mensupları-
j nm zararına bakanlığınızca bekleme ve bekletil-
j ma sebepleri nelerdir? 
i Cevap : 1. 

Ereğli Kömürleri işletmesine ait 10 arsanın 
j müessese mensuplarının kurmuş oldukları yapı 
| kooperatiflerine devri için TKİ Yönetim Kuru-
j lu 26 . 12 . 1970 gün ve 947/798 sayı İle karar 
! almıştır. Ancak bu kararın dava konusu yapıl-
| ması, devir işleminin ertelenmesine sebebolmuş-
| tur. Anılan davanın sonuçlanması üzerine, TKİ 
i Yönetim Kurulu durdurulan işlemin tekrar yü-
I rütülmesi için 13 . 4 . 1972 gün ve 726/8600 sa-
| yılı yazıyle EKİ Müessesesine gerekli talimatı 
! vermiştir. 
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Soru : 2. 
EKİ Müessesesi teknik elemanına, memuru

na, kalifiye işçisine yeterince mesken tahsis ede
mediğine ve edemeyeceğine göre, kooperatif ku
rarak kendi malî imkânlarını kullanacaklara ko
laylık gösterilmesi, teşvikçi olunması, müessese 
ve bakanlığınız açısından 'isabetli politika sayıl
mamasının nedeni var mıdır? 

Cevap •: 2. 
EKİ Müessesesi; mensuplarının kurmuş ol

dukları Yapı Kooperatiflerine, imkânları ora
nında ve bazı şartlarla çeşitli yardımlarda bu
lunmaktadır. 

Soru : 3. 
132ö (1910) tarihli iradei seniyeye göre, 

^Zonguldak ve çevresinde iskân işleriyle tapula
ma işleri tam bir sosyal faciadır ve halktan ko
puk idare tarzıdır. 62 yıldır nerede kömür işlet
meciliği yapılıp yapılamayacağının kesinliği be
lirsizdir. 

Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinin kesinlik
le savunulduğu bugünün ortamında Bakanlığı
nızca padişahlık fermanı yerine Anayasa vs 
Cumhuriyet kanunlarının getirilmesi isteniyor 
mu? Çalışma yapılmış mı? Yapılması düşünülü
yor mu?. 

«Öevap : 3. 
Tezkerei samiye, Devletin Zonguldak kömür 

havzasını koruması ve halkın zarar görmemesi
ni sağlamak amacıyle alınmış ve Yargıtay Ge
nel Kurulu Kararı ile de yürürlüğü sürdürülen 
yerinde bîr karardır. Ancak, modern bir şehir
cilik anlayışı içinde havzanın işletilmesi ve hal
kın iskân sorunlarının dengeli bir biçimde çö
zümlenmesi kabildir. Nitekim, konu bu anlayış
la ele alınmış olup, «Zonguldak Metropoliten 
alan çalışmaları» başlamıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

16. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, Başbakanın Associed Press muhabirine 
verdiği iddia olunan demece dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Devlet Bakanı Ali İhsan Gö-
ğüş'ün yazılı cevabı (7/1029) 

15 . 3 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Sayın Nihat Erim'in aşağıdaki 

yazılı soruyu cevaplandırmasına Anayasa ve iç

tüzüğün ilgili maddeleri uyannca delâlet bu
yurmanızı saygı ile dilerim : 

1. Associed Press muhabirine, bir gazete
nin yazdığı gibi : «Solcular ezildi, Amerikan fi
losu artık gelebilir» dediniz mi? 

2. «Amerikan altıncı filisuna Türk limanla
rı yeniden açılacaktır» dediniz mi? 

3. Bir gövde gösterisi niteliğinde olup Ame
rikalı denizcilerin gönüllerince eğlenip rahatla
malarını sağlayan ve her seferinde Amerikan 
denizcilerinin, vatandaşlarımızı tedirgin eden, 
millî duygularımızla bağdaşmayan davranışla
rına vesile olan bu ziyaretlerin, NATO içindeki 
savunmamızla ilgili ne gibi faydalar sağladığını 
açıklar mısınız? 

4. A. P. muhabirine gazetelerde çıkan bi
çimde demeç yermiş iseniz, bu sözleriniz, Hükü-y 

metinizin sağ, hatta aşırı sağ bir hükümet oldu
ğunun, - Zira solu ezdiğini söyleyen bir hükü
mete hukuk literatüründe bu ad verilir - ve bir 
sağ komplo karşısında bulunduğumuzun yeni 
bir delilini teşkil etmez mi? 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

T. O. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 3.01/585 

9 . 5 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi :21 . 3 . 1972 tarih ve 7/1029 - 5543/ 
41593 sayılı yazınız. -

Sayın İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın 15 . 3 . 1972 tarihinde Başbakan Sayın 
Prof. Dr. Nihat Erim'e tevcih edip tarafımdan 
cevaplandırılması tekarrür eden yazıh soru kar
şılığı ilişikte arz olunmuştur. 

Saygılarımla. 
Ali İhsan Göğüs 
Devlet Bakanı 

istanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, Baş
bakanın Associated Press muhabirine verdiği 
iddia olunan demecine ilişkin 15 . 3 . 1972 ta

rihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1 - 2. Başbakan «ayın Prof. Dr. Nihat Erim, ' 
Amerika'ya yapacağı resmî ziyaretten önce 
Associated Press ajansının Ankara muhabiri ta
rafından yazılı olarak verilen soruları cevap-
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landırmıştır. Bu arada Amerika Birleşik Dev- I 
letleri Altıncı. Filosu ile ilgili- olarak sorulan 
«Amei'-ikan Altıncı Filosuna bağlı gemilerin 
Türk limanlarını ziyarete yeniden başlamaları 
ihtimali var mıdır?» şeklindeki soruyu Sayın 
Başbakan yazılı olarak aynen şöyle cevaplan
dırmıştır : 

«Amerika Birleşik Devletleri Altıncı Filosu 
Birlikleri müttefik bir devletin donanmasının 
bir parçası olarak Türk limanlarını serbestçe 
ziyaret edebilirler. Bir aralık maalesef komü
nist propagandasının da tahrik ettiği nümayiş
ler bu gibi ziyaretleri imkânsız hale getirmişti. 
Bugün bu şartlar ortadan kalkmış bulunmakta
dır.» 

3. önerge sahibinin kendi ideolojik açısın
dan ve birtakım peşin hükümleri sanki gerçek
miş gibi kabul ederek sorduğu bu soru, 12 Mart
tan öncs Türk geleneklerine tamamiyle aykırı 
olarak konuk yabancılara utanç veric'i muame
leler yapılmasına sebebolan NATO aleyhtarı J 
kampanya ile aynı paraleldedir. Memleketimi
zin ve hür dünyanın müşterek savunması için 
gerekli olduğu Türk kamuoyu ve meşru temsil
cileri tarafından kahir b"r ekseriyetle kabul 
edilmiş bulunan NATO Andlaşması çerçevesi 
İçinde ittifak mensuplarının Silâhlı Kuvvetleri- • 
nin karşılıklı ziyaretleri tabiî ve gereklidir. 

4. Bu soru Associeted Press Muhabirine ve
rilen cevabın metnine dair birinci maddede ye
terince belirtilm'iştir. Hükümetin nerede olduğu 
da kanımızca, soru sahibinin kendi durduğu 
yerden bakması ile değil, Hükümet programı
nın müşahhas maddelerinden bellidir. 

• 17. — İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, 
Yalova ilçesine bağlı Dereköy'ün heyelan yüzün- , 
den başka bir yere nakli için yapılan çalışma
lara dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı 
Serbülcnt Bingölün yazılı cevabı (7/1035) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun imar ve İskân Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 25 . 3 . 1972 

İstanbul Milletvekili 
İlhami Sancar 

Soru : 
Yalova ilçesinin Dereköy köyünde 77 hane 

1967 yılından beri bulunduğu bölge ile birlikte 

heyelan halindedir. Çeşitli incelemeler ile tes
pit edilmiş olmasına rağmen, gayri kabili iskân 
hale gelen bu köyün başka bir yere nakli zaru
reti de resmî mercilerce ifade edildiği halde, he
nüz fiilî hiçbir teşebbüs ortada yoktur. 

Bakanlıkça bu konuda bir çalışma var mı
dır? Hangi safhadadır? Sokakta ve okulsuz 
kalan bu köy halkı ne zaman bir başka yere 
nakledilecek ve mesken sahibi,yapılacaktır? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 25 . 4 . 1972 
Sayı : özel Kalem Md, lüğü/435 

Konu : Sayın İlhami Sancar'm 
yazılı sorusu. 

Mille i Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 12 . 4 , 1972 gün, 
7/1035 - 5588 - 42051 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın İlhami Sancar'm 
Yalova ilçesine bağlı Dereköy'ün heyelan yüzün
den başka bir yere nakli için yapılan çalışma
lara dair yazılı soru önergesi cevabı 2 nüsha ola
rak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Serbülent H, Bingöl 

imar ve iskân Bakanı 
Soru : Yalova ilçesinin Dereköy köyünde 

77 hane 1967 yılından beri bulunduğu bölge ile 
birlikte heyelan halindedir. Çeşitli incelemeler 
ile tespit edilmiş olmasına rağmen, gayri kabili 
iskân hale gelen bu köyün başka bir yere nakli 
zarureti de resmî mercilerce ifade edildiği halde, 
Bakanlıkça bu konuda bir çalışma var mıdır? 
Hangi safhadadır? Sokakta ve okulsuz kalan 
bu köy halkı ne zaman bir başka yere nakledi
lecek ve mesken sahibi yapılacaktır? 

Cevap : istanbul ilinin Yalova ilçesine bağlı 
Dereköy'de yer kayması âfetine maruz 32 aile 
hak sahibi kabul edilmiştir. Yapılan jeolojik 
etüt raporuna göre, en uygun nakil yeri olarak, 
Hazineye ait, Millî Savunma Bakanlığına tah
sisli, hava meydanı yanında - İzmit Yalova as
faltı kıyısındaki yer seçilmiştir. 

Bu yerin, afetzede ailelere tahsis edilmesi 
için, Millî Savunma Bakanlığına müracaatımız 
yapılmıştır. Halen müspet sonuç alınamadığı 
için 1972 programına dâhil edilememiştir. 
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Yer tahsisi konusunda devam eden çalışmala
rımız müspet sonuca bağlanınca programa alına
caktır. 

• > l - • • • ; < • 

18. — İstanbul Milletvekili İlhamı Sancar'ın, 
Yalova ilçesine bağlı Esen ve Üvezpınar köyleri 
ile Orman İdaresi arasında çıkan ihtilâflara dair 
soru önergesi ve Orman Bakanı Selâhattin İnalin 
yazdı cevabı (7/1036) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 25 . 3 . 1972 

İstanbul Milletvekili 
îlhami Sancar 

Soru : 
Yalova ilçesinin dağ köyleri bilhassa Esen ve 

Üvezpınar köyleri ile Orman idaresi arasında 
devamlı huzursuzluk haline gelmiş sınır ihtilâf
larından sürekli şikâyetler almaktayız. Ayrıca, 
bilhassa il sınırları ayrımı açısından (Bursa -
İstanbul) sıkıntılar şiddetlenmektedir. 

Bu konuda Bakanlıkça bir çalışma var mı
dır, bu ihtilâfları giderici ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 30 . 5 . 1972 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 01. 787 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12 . 4 . 1972 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
5589/42050-7/1036 sayılı yazınız : 

istanbul Milletvekili Sayın ilhami Sancar'ın 
25 . 3 .1972 tarihli yazılı soru önergesindeki 
«Yalova ilçesine bağlı Esen ve Üvezpınar köy-

•leri ile orman idaresi arasında çıkan ihtilâflar» 
konusu yerinde incelettirilmiştir. 

Bununla ilgili muhtıra 2 nüsha halinde ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Selâhattin inal 

Orman Bakanı 

Orman Bakanlığı 

istanbul Milletvekili Sayın ilhami Sancar ta
rafından Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
yazılı soru önergesindeki «Yalova ilçesine bağlı 

Esen ve Övezpınar köyleri ile Orman idaresi 
arasındaki ihtilâf» konusu ile ilgili muhtıra 
1. İstanbul Başmüdürlüğü istanbul İşletme

si Çınarcık Bölgesi sınırlan içinde bulunan Esen 
köyün, sınır anlaşmazlığı olmadığı gibi Orman 
işletmesi ile de bir anlaşmazlığı bulunmadığı 
tespit edilmiştir. 

2. istanbul Başmüdürlüğü istanbul İşleme
si Yalova Bölgesi sınırları içinde bulunan Üvez
pınar köyünün iki problemi bulunmaktadır. 

a) Üvezpınar ve Gökçedere köyleri yeni ya
pılan amenajman planlarına göre aynı maktada 
çalıştırılmaları gerekmekte, fakat bu iki köy 
müşterek çalışmayı arzu etmediklerinden anlaş
mazlık çıkmaktadır. Orman Başmüdürlüğü bu 
konuyu da köylerin istekleri paralelinde anlaş
mazlığa sebebolmayacak şekilde halletmiştir. 

b) Üvezpınar köyü ile Bursa işletmesi ara
sında sınır anlaşması mevcuttur. ş 

Üvezpınar köyü halen Bursa işletmesi Gem
lik Bölgesi sınırları içinde kalan Kuşyuvası - Be-
destentepe arasındaki ormanlık sahanın kendi 
sınırları içinde kaldığını iddia etmektedir, is
tanbul ve Bursa ilerine ait sınır anlaşmazlığının 
toıkilâtımızca çözümlenmesi mümkün olmayıp, 
içişleri Bakanlığınca çözümü gerekmektedir. 

Durum bilgilerinize arz olunur. 
30 . 5 . 1972 

19. — İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, 
Yalova ilçesine bağlı Esen ve Kocadere köyleri
ne iskele, barınak ve mendirek yapılması plan ve 
programlara edinip alınmadığına dair soru öner
gesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez ile Ba
yındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı ce
vapları (7/1038) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve Köy İşle
ri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

25 . 3 . 1972 
İstanbul Milletvekili 

ilhami Sancar 
Soru : 
Yalova ilçesinin Esen ve Kocadere köyleri 

halkı sebze ve meyva ziraati ile birlikte balık
çılıkla da iştigal etmektedir. Ürünlerini, deniz 
yolu ile istanbul piyasasına arz etmek zorunlu
luğunda olmalarına rağmen, poyraza nazır bu ki-
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yılarımızda her türlü hava şartları içinde kul
lanılabilecek iskele, barınak veya mendirek gibi 
deniz motorlarının emniyetle yanaşacağı ve ba
rınacağı bir yer yoktur. 

Bu hususta plan ve programlara alınmış bir 
çalışma var mıdır? Varsa ne safhadadır? 

T, 0. 
Köy işleri Bakanlığı 4.5.1972 

Müsteşarlık 
Sayı : 1167 - 04791 

Konu : İstanbul Milletvekili ilhami 
Sancar'ın yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12 .4.1972 gün ve 7 -1038/5591 - 42048 
sayılı yazı. 

Yalova ilçesine bağlı Esen ve Kocadere köy
lerine iskele, barınak ve mendirek yapımının 
plan ve programlara alınıp alınmadığına dair 
istanbul Milletvekili Sayın ilhami Sancar tara
fından Bayındırlık ve Köy İşleri bakanlarınca 
yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başkanlı
ğınıza sunulan 25 . 3 . 1972 tarihli soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Necmi Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 
Yalova ilçesine bağlı Esen ve Kocadere köy

lerine iskele, barınak ve mendirek yapımının 
plan ve programlara alınıp alınmadığına dair 
istanbul Milletvekili Sayın ilhami Sancar tara
fından Bayındırlık ve Köy işleri Bakanınca ya
zılı olarak cevaplandırılmak üzere Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan 25 .3 .1972 tarihli so
ru önergesinin cevabıdır : 

Köylerde iskele, bannak ve mendirek yap
tırılması Bakanlığımız hizmet konuları dışında 
bulunduğundan Yalova ilçesi Esen ve Kocadere 
köylerine iskele veya barınak yapılması işi prog
ramımızda yer almamaktadır. 

Ancak; köy sınırları içindeki projeye müste
nit köy teşebbüslerini teşvik etmek üzere Ba
kanlığımızca il özel idarelerine yapılacak yardım 
esaslarıyle ilgili yönetmelikte; iskele yapımı da 
yardım konusu olabilecek işler arasında yer al
maktadır. 

Bakanlığımızca il özel idareelrine transfer 
edilen yardım ödenekleri; ilçe ve illerce hazır -
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lanan ve bu nevi projeleri kapsayan mahallî 
programlar için kullanılmaktadır. 

Bu yardımdan yararlanabilmek için ilgili 
köy muhtarlarınca kaymakamlığa yazılı teüra-
caatte bulunulması gerekmektedir. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 19 .4 .1972 

Hususi Kalem 
Sayı : A-01-758 

Konu : istanbul Milletvekili ilhami 
Sancar'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 12 . 4 .1972 tarih ve 7 -1038/5591 - 42048 
sayılı yazınız. 

Yalova ilçesine bağlı Esen ve Kocadere köy
lerine iskele, barınak ve mendirek yapılmasının 
plan ve programlara alınıp alınmadığına dair 
İstanbul Milletvekili ilhami Sancar tarafından 
verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplan
dırılmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda yer alacak balık
çılık kıyı tesislerini tespitle görevli bakanlıklar 
ve kuruluşlar temsilcilerinden müteşekkil tek
nik komite raporunda, Esen ve Kocadere köy
leri ismen yer almamış bulunmaktadır. 

Bu ve benzeri köylerin küçük kıyı tesisleri 
toptan ayrılan yıllık ödenek içinde önem sıra
larına göre tanzim edilen çalışma programına 
uygun olarak ele alınmaktadır. 

1972 yılı çalışma programında adı geçen köy
lere rüçhaniyet verilememiştir. 1973 ve müteakip 
yılların çalışma programında Esen ve Kocadere 
köyleri ihtiyacına da aynı esaslar dahilinde yer 
verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

20. — Aydın Milletvekili K. Ziya Öztürk'ün, 
Muğla'da yapılması kararlaştırılan hava alanı
nın Aydın'da yapılmasının daha yararlı olup ol
mayacağına dair soru önergesi ve Turizm ve Ta
nıtma Bakam Erol Akçal ile Ulaştırma Bakanı 
Bıfkı Danışman'm yazılı cevapları (7/1046) 
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ÜV&llet Meclisi Sayın Başkanlığına 

AşftğKİaki soru önergemin Ulaştırma ve Tu-
riaaı Bakanlarmca yazık olarak cevaplandırıl
malarına delâletlerinizi saygılarımla rica «de
rim. 

20 . 3 . 1972 
Aydm Milletvekili 

Kemal Ziya öztürk 
Uluslararası hava trafiğinim büyük bir kıs

mını yurdumuza kaydırmak, turistik bölgeleri
mizi tanıtmak ve turistlerin bu bölgelerimize 
daha kolaylıkla ve çoklukla gelmelerini sağla
mak amaçlariyle Muğla iHmizde yeni bir hava 
alanı inşasına karar verilmiş bulunmaktadır. 

Bu karar henüz icra safhasına intikal et
memiş bulunduğundan ilişikte sunduğum (Ay
dın iHnin turistik zenginlikleri, turistik tesis
leri, gevre illerle olan turistik münasebetleri 
ve ulaşım imkanları ile mesafeleri) hakkındaki 
bilgilerin ışığında konunun, memleketimiz ya
rarlan bakımından bir kere daha incelenerek 
ve özellikle Aydın'da 500 dönümlük bir araziyi 
kaplayan eski ve fakat halen kullanılmayan 
bir hava alanının mevcudiyeti de dikkate alı
narak inşası düşünülen hava limanının Aydın'-
da yapılmasının daha uygun olup olmayacağı
nın mütalâa edilmesini saygılarımla rica ede
rim. 

Aydın'in çevre il ve ilçelere olan mesafesi : 
Aydın - tamir 
Aydın - izmir 
Aydın - Denizli 
Aydın - Denizli 
Aydın - Muğla 
Aydm - Nazilli 
Aydın - Nazilli 
Aydın - Söke 
Aydm - Kuşadası 
Aydm - Çine 
Aydın - Germencik 
Aydın - Karacasu 
Aydm - Koçarlı 

133 Km. Demiryolu 
125 Km. Asfalt 
138 Km. » 
132 Km. Demiryolu 
118 Km. Asfalt 
46 Km. » 
56 Km. Demiryolu 
54 Km. Asfalt 
69 Km. » 
35 Km. » 
22 Km. » 
61 Km. » 
22 Km. » 

Aydm : Bölgede, hava limanı inşası için mü
sait bulunan ildir. 

Şöyle ki: 
1. Turistik zenginliklere sahiptir. Kuşada-

sı'nda Tusan, Bp. Moçamp Plajı, Kuştur. Akyar 
ve ŞeMr plajları, Yılancı Burnu Plajı, Kadın

lar Denizi, Sümerbank Plajı, Karaova, Ctüzel-
çamlı, Kalamaki, Jly&sağa, Dip Burun ve Neo 
Didim, Tavşan Burnu, Akbük plajları tüm sa
hil şeridini kaplar, iç ve dış turizme tüm ola-
naklariyte cevap verir. 

2. Aydın tarihî yönü ile turizme son yıl
larda önemÜ katkıda bulunmuş bir ildir. 

il hudutları içinde Trral, Çine'de Alabanda, 
Alinda, Germencikte Menderes Mftğ»ezisi, Ka
racasu'da Airodi&yas, Söfce'de MÖst, Priyen, 
Didim, Niyufl, Sultanhisar'da Niza, "Nazilli'de 
Mastavra ve daha birçok tarihî kalıntılar yerli 
ve yabancı turistin ilgisini çeker. 

3. Aydm ili doğusunda Denizli, Batıda Ege 
Denişi, Güneyde Muğla ve Kuzeybatıda Mani
sa ve izmir illeriyle çevril olup merkezî du
rumda ve bu illerin tam ortasında bulunduğun
dan ulaşım olanağı da en fazla ildir. Ayrıca 
Nazilli ve Söke gibi büyük bir gelişmiş ilçeleri 
vaator. 

4. Aydın civar illerdeki tarihî kalıntılara 
turistik öı>ûn yerlerine en yakın mesafede olan 
ildir. BelçMk'taki Meryem Ana, Denizli'de Pa-
mn&kale, Hyrepolis, Muğla'da Oökova, Milâa, 
Marmaris, Fethiye plaj ve ören yerleri gibi... 

5. Ulaşım kolaylığı yanında ayrıca hava 
alanından faydalanacak nüfus yoğunluğu olan 
bir ildir. 

6* Hepisinden önemli Mustafa Çıldır tara
fından hava alanı yapılmak şartıyle hibe edil
miş 500 dönümlük arazisi vardır. Hava alanı 
yapılmadığı takdirde varislerin bu araziyi geri 
almak üzere teşebbüse geçtikleri ayrıca öğrenil
miştir. 

T. 0. 
Turizm ve Tanıtana Bakanlığı 17.5.1072 

Hukuk Müşavirliği 
XIV - 250 - 8170 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 14 . 4 . 1972 gün ve Kanunlar Md. 

7/lO4&5013̂ 4219&4*ayı& yazı. 
Muğla'da yapılması kararlaştırılan hava

alanının Aşrdut'da yapılmasının daha yararlı 
olup olmayacağına dair Aydın Milletvekili K. 
Ziya> öatiüclfc tarafındanvertîen yazdı soru öner-
gesiBfi cevap teşkil edan bilginin ilişikte sunul
duğunu arz ederim. 

Erol Aksal 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

— 09 — 
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Bilindiği üzere ikinci Beş Yıllık Plan, 1968 
icra Planı 477 sayılı tedbirleriyle, Muğla ilinde, 
bölgenin zengin turizm potansiyelini en iyi şe
kilde değerlendirmek amacıyle bir havaalanı 
yapımı için ön proje çalışmalarına 1968 yılın
da başlanması öngörülmüştür. 

Muğla ili kıyılan, 25.7.1969 tarihli 6/12209 
sayılı Kararnamede belirtilen Turistik Gelişme 
Bölgesi sınırları içindedir. 

Devlet Planlama Teşkilâtınca hatırlattırıl
mış olan Batı Akdeniz ve Ege Bölgesi turtian 
planlaması çalışmaları sonuçlarına göre, Muğ
la ili çevresinde kütle turizmline hitabedebilecek, 
toplamı 150 000 yatak kapasitesine ulaşan tu
ristik tesislerin yerleştirilebileceği hesaplanmış 
olup Devlet Planlama Teşkilâtınca hazırlattırı
lan «Tourism in Turkey» adlı Master plan 
etüdünde Muğla yöresinde havaalanı lüzumu 
ve alternatif olan yerleri belirtilmiştir. 

Bölgenin havaalanı ihtyiacı kısa vadede kar
şılandığı takdirde, bu yöredeki mevcut konak
lama kapasitesine toplam olarak 40 000 yatak
lık (Bodrum Tatil Köyü 1 400 yatak, Güllük 
Tatil Köyü 13 000 yatak, Muğla Arteur 15 000 
yatak, Marmaris Aksaz mevkiine 10 000 yatak) 
konaklama telislerinin ilâvesi için yerli ve ya
bancı özel müteşebbisler hemen girişime geçe
bileceklerdir. 

Bu suretle, Muğla iH kıyılarına denizden 
gelen ve bu. gün için % 80'i günü birliğine ge
lip dönen yabancı durumunda olan kişilerin 
yurdumuzda uzun süre kalacak turistik haline 
dönüştürülmesi mümkün olacaktır. 

öte yandan, yapılan turist eğilimleri araş
tırmalarına göre turistlerin ulaşım araçlarında 
zaman kaybetmeyi arzulamadıkları, uçakla se
yahatin tercih edildiği hallerde havaalanından 
30 ilâ 90 dakika içinde arzu edilen turistik 
merkeze ulaşılmak istenildiği bir gerçek olup, 
kütle turizmi gerekleri dolayısıyle havaalanının 
Muğla ilinde yapılması izahtan varestedir. 

Malûmları olduğu üzere konu 1972 Bütçe 
müzakereleri sırasında Bütçe Komisyonunun 
ibirkaç oturumunu işgal edecek şekilde Büyük 
Meclislerde ele alınmış ve 1972 Bütçe Kanunu
nun Bakanlığımıza ayrılan bölümünde 22.611 
maddesinde «15 000 lirası Muğla Turistik Hava
alanı inşaatı için Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sine aktarılacaktır» hükmü yer almış bulun
maktadır. 

Yukarda arz ve izah olunan sebeplerle, ya
zılı soru önergesinde bahis konusu alan yeri 
muhtelif kuruluşlarca bir arada yürütülmekte 
olan ön çalışmalar içinde yer almamıştır. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sivil Havacılık Dairesi 
Başkanlığı 29 5 . 1972 

SHD : EP - 10.03/HEP - 1*599 - 6703 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 14 , 4 . 1972 
gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/1046 sayı : 5013/42195 sayılı yazı ve 

Aydın Milletvekili K. Ziya öztürk'ün Gü
neybatı Havaalanının yeri hakkında yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
B-ıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakam 

Güney-Batı Havaalanının Aydında yapılması hu
susunda, Aydın Milletvekili K. Ziya Öztürk'ün 

yazılı soru önergesi hakkında 

Soru : Uluslararası hava trafiğinin büyük 
bir kısmını yurdumuza kaydırmak, turistik böl
gelerimizi tanıtmak ve turistlerin bu bölge
lerimize daha kolaylıkla ve çoklukla gelmele
rini sağlamak amaçlarıye Muğla İlimize yeni bir 
havaalanı inşaasına karar verilmiş bulunmak
tadır. 

Bu karar henüz icra safhasına intikal etme
miş bulunduğundan, ilişikte sunduğum (Aydın 
İlinin turistik zenginlikleri, turistik tesisleri, 
çevre illerde olan turistik münasebetleri ve ula
şım imkânları ile mesafeleri) hakkındaki bilgi
lerin ışığında konunun, memleketimiz yarar] arı 
bakımından bir kere daha incelenerek ve özel
likle Aydm'da 500 dönümlük bir araziyi kap
layan eski ve fakat halen kullanılmayan bir ba-
valanının mevcudiyetide dikkate alınarak in
şası düşünülen hava limanının Aydm'da yapıl
masının daha uygun olup olmayacağının müta
lâa edilmesini saygılarımla rica ederim. 

Cevap : Tarihî zenginlikleri ve büyük tu
rizm potansiyeli dolayısıyle Güney - Batı Ana-
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dolu ulafim imkânlarını ihtiyaçlara cevap vere
bilecek hale getirmek ve bu meyanda bilhassa 
yurt dışından gelecek turistlerin havayolu ile 
seyaihatlarını mümkün kılmak üzere Muğla ci
varında ağır tonajlı uçakların her türlü hava 
şartlarında iniş - kalkışma müsait bir havaalanı 
etüdü için Turizm sektörüne Bayındırlık Ba
kanlığı 1972 yılı yatırım programında 15 mil
yon TL. lık bir ödenek tahsis olunmuş bulun
maktadır. 

Ancak, Bayındırlık Bakanlığı (Demiryolları, 
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaat Reisliği), 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi ile THY A. O. temsilcile
rinden teşekkül eden heyetçe mahallinde yer 
tespiti konusunda yürütülen çalışmalar henüz 
neticelenmemiştir. 

İnşası mukarrer havaalanının yeri ancak, 
çeşitli alternatifleri değerlendirerek çalışmaları
nı yürütmekte bulunan mezkûr heyetin nihaî 
kararı ile vuzuha kavuşabilecektir, 
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Yatılı bölge ve Özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda döner sermaye 

dair kanun tasansma verilen açık oyların sonucudur. 
kurulmasına 

(Çoğunduk yoktur.) 

ADIYAMAN 
M. Ze-ki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
A. Sakıp Hiç erimez 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılan az 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesmt HulM önür 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 

Üye s£ iyisi : 450 
Oy verenler : 60 

Kabul edenler : 59 ' 
Reddedenler : 0 

Çefcinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 381 

Açık üyetLikter : 9 

[Kabul edenler] 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isanet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öıztürk 

GAZİANTEP 
Erdem Ooak 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 

Cavit Okyayuz 
İSTANBUL 

İbrahSım Elmalı 
Teıkün Erer 
Nuri Eroğan 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

[Çekinser] _ 
BALIKESİR 

İbrahim Aytaç 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli .! 
Malatya 1 
Neıvışehir 1 

Yekûn 9 
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MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlıı 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

• SAMSUN 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ MiLletvelkili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 ̂  
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinia kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununua 10 ncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Setagin ve 2 
arkadaşımın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/0111, 

2/659, 2/006) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 2(2 . 4 . 1072) 

X 3. — Yatılı böl'ge okullarında döner serma
ye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları 
(1/473) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
8 .5 .1972) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
tçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad-
le eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişie-
n Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ım affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi EngizMm, Genel af kanunu teklifleri ve Ada-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



let Komisyonu rapora (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayılan : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kamun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (iS. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ,-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Ar-slan Bora'nın, Türk Ceza Kanununum 480 

nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) v.;g] 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi haikkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 noi ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türlk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 noi mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu îstanibul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maıddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma, Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka^ıun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci ma'ddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 



Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesin« 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı 
nlmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Korniş 
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403; 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salahattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

22. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 , 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 1 2 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

23. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. -Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5.1972) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Âdil 
Altay ve 6 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununa, 1 . 3 . 1971 günlü ve 1377 
sayılı Kanunla eklenen geçici 1 nci maddenin (a) 
bendinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığı 

tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında M. Meclisi Plan Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : '2/531; Cumhuriyet 
Senatosu : 2/18) (S. Sayısı : 635 ve 635 ve 1 nci 
ek) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 95) (Da
ğıtma tarihleri : 18 . 4 . 1972, 29 . 5 . 1972) 

25. — Adıyaman M'i'lleibveki'li M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1972) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK. 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarımdan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(:S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 



4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine daİT 
2 Temmm 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci mıaddesânim birinci fıkrası «K» ıbendimde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci eik) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikinci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev 
let Memurları Kanunuma 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklemen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanuu 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratb 
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda 
m kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Aear ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettiij 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka 
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti 
«•ilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma v* 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtım. 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nia Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, oılıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiyetöen doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Y'ama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yarmanın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezikeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyuıkören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehımetoğlu, Necibe>den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan 
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48; 

(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

HO. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Pakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
Lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

lil. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, oııit 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alıoğlu. Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
ÛU raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — îstavılbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, _ Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ım 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezikeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (ıS. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkımda kanun teklifi ve içişleri ve 
Plan komisyonlarımdan seçilen 7 şer üyeden 



kurulu 54 No. lu G-eçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nei ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. _ 1076 sayılı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 Sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine biı fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara 
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı ti idaresi Kanununun 8 
nei maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesiııt 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın 
da kanun teklifi ve içişleri ve Plan komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine daiı 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 

(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi >. 
8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneş en kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilkıe kayıtlı 
.Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 5111) 
(Dağıtma tarihi :8 . 3 . 1972) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

X 26. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, içişleri ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

27. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 28. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
i)831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

29. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/148) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 19'72) 



30. •— Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (S. Sayısı : 062) (Dağıtma tarihi: 
2)6 . 4 . 1972) (içtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re Genel Kurul karardyle) 

X 31. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) .(Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

32. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyonlarından 4 
er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/604) (S. Sayısı : 664) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

X 33. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (ıS. Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

X 34. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/623) (S. Sa
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

35. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
0S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

36. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinim değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

37. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkm-

6 — 

I da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi :15 . 5 . 1972) 

X 38. — Eşyaların geçici kaıbulü için A. T. A. 
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl-

I mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko
misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 39. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınması ve tenfi-

| zine ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun t asan sı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1972) 

X 40. XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1972) 

X 41. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto
kolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli 
ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/82) (S. 
Sayısı : 679) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 42. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
5 arkadaşının, Konya Milletvekili Baha Müder-
risoğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bâzı vergilerden, bütün hare 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plan 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulun 60 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/563, 2/565) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5.1972) 

X 43. —• Türk iSilâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet-

1 kişi verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 



Savunma ve Plan komisyonları raporları 
(1/659) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1972) 

44. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
('S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

45. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nei maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 46. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Greçici Ko

misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

47. —'.1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nei maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

48. — Çorum Milletvekili Cihat Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

49. — Askerî Yargıtay hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet, Millî 'Savunma ve Plan komisyon
larından seçilen 5 er üyeden kurulu 74 numa
ralı Geçici Komisyon, raporu (1/613) (IS. 
Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1972) 





Donem : S p # l 1 
M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 5 f j l 

Dernekler kanunu tasarısı ve Anayasa, İçişleri ve Adalet 
Komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici 

Komisyon raporu {1 /606) 

T. C. 
Başbakanlık 2.2. 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1368/827 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
31 . 1 . 1072 tarMnde kararlaştırılan «Dernekler kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 
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Başbakan 

Dernekler kanunu tasarısı 

GENEL &ER0SİKÇE 

$312 sayılı Cemiyetler Kanunu 28 Haziran 1938 tarihinde yürürlüğe girmiştir. '33 yılı aşkın 
"bir süretâen ''beri uygulanmakta bulunan Kanun, bu süre içinde uygulamada karşılaşılan (bâzı zor
luklar ve zamanla Ibeliren ihtiyaçlar sebebiyle 1946, 1!9J5'2 ve 1964 yıllarında değişikliğe uğramış
tır. 

Ancak yapılan değişikliklere rağmen Cemiyetler Kanunu 'bütünü île (ülkemizin 33 yıldan beri 
mâruz kaMığı siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik değiiişklikler karşısında toplum ve 'hukuk dü
zeninin gerektirdiği şartlara cevap veremez hale gelmiştir. 

Filhakika 1945 yılından beri Türkiye'de çok' mik değişiklikler karşısında toplum ve ıhukuk dü
zen olması, l'96l Anayasasının jgeniş bir hak ve hürriyetler manzumesini toplum [hayatına kokma
sı, siyasal partilere, seçimlere, sendikalara ait Kanunlanıı çıkarılması, grev, lokavt ve toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanuni düzenlemeler yapılması, Türkiye'nin siyasal ve toplum
sal hayatında yapısal değişiklikler yaratmıştır. Anayasanın 10 ncu maddesi Devlete «... kişinin 
temel ihak ve hürriyetlerini, fent huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıya-
cak surette sınırlıyan siyasi, iktisadi ve sosyal 'bütün engelleri» kaldırmak görevini vermiştir. 
Devlet fou görevi ifa ederken, Ibirtakım kişi veya topluluklara bâzı temel hak ve hürriyetler ge
tirip diğer kişilere, bak ve hürriyetlerini zedeleyici veya, fert huzurunu "bozucu ve dolayısiyle 
hakların ve hürriyetlerin kötü bir biçimde kullanılmasa ortamını yaratmaktan, elbette kaçınıla
caktır. Yani Devlet getirdiği bâzı kanunlarla, bir kısım kişi ve toplulukların karşılaştığı ve sos-
ya| adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyan siyasal ve sosyal engelleri kaldırırken, bu 
kaldırış ortam ve düzeninin de diğer kişi ve topluluklar için siyasal ve sosyal enigellcr olmaması
na dikkat ve itina etmek zorundadır. 
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Örnek alarak Anayasanın 29 ncu maddesini alırsak, görülür ki, ımadde «Herkes önceden izin 
almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.» der. Ancak, aynı maddi; devamla «... bu hakkın 
kullanılışında uygulanacak şekil ve Usuller kanunda gösterilir. Kanını, Devletin ülkesi ve mil'ie-
tiylc bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahl'âkın korumu aisı maiks'adiyle ısı
nırlar koyabilir.» diye ilâve eder. 

Şu hale göre, dermek kurma hakkı, Türk toplumunun. düzenini ve yine Türk toplumunun 
inan ve saygı duyduğu ahlâk kurallarım hiçe sayan v'eya bunları zedeleyen bir biçimde kullauı-
lananraz. Devlet, 'dernek kurma" hakkını, kamu düzenini korumak için sini ılıyacak, onu 
toplum vicdanını incitmiyecek ölçüler içinde tutacaktır. 

Filhakika kamu düzeni terimi de, «Devletin emniyet ve asayişini ve fertler arasındaki <mü-
naselbeltlerde huzuru ve ahlâk kaidelerine uygunluğu! temine yarayan müessesle ve kaidelerin 
heptsini «(Türk Hukuk Lügati) ifade eder. Anayasa Malıkemesi de kamın düzeni ile aubışıl-
mtası gereken hususlar «Toplum huzur ve sükûnunun ısağılanması, Devletin ve Devlet teşkilâ
tının koırunnıiasıı» olduğunu çeşitli kararlarında açıklamıştır. 

Hak ve hürriyetlerin tanınmasında ve kişiler tarafından kultanı İmamında, dikkat ve itina 
edilecek husus, sadece; kamu düzeni ve genel'ah lâkın korununrsı değildir. Kamu düzeni deni
len maddi ve' mânevi ortam, şüphesiz ülke denilen bir coğrafi çerçevede ve millet denilen 
bir birlik ve bütünlük kadro'sunda. .gerçekleşebilir. Bir Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü 
yiolksa veya önemli 'derecede tehlikelere uranı//sa, •kamuı düzenimin varlığı veya sağlanmam 
sö'z konusu olama'z. 

Öyle ise ülkenin ve milletin bütünlüğünün k'Oırunnnası, bir toplumda, bavşlıea şiar t ve; o toplum
daki kişilerim temel ödevidir. Bu şart ve temci ödevim ifade ettiği anlam Devletim millî gü
venliğidir. 

Şu hailde kişilere tanınan hak ve hürriyetler, hiçbir şekilde ve ısureltle, Devletin ülkesi ve 
milleti bütünlüğünü .•sarsıcı, millî güvenliği de zedeleyici, kamu düzemi ve gem1! ahlâkın korun-
mıaısı imik anılanını ortadan kaldırıcı bir nitelikte olamaz. 

Bumla göre, Anayasanın her 'alanda getirdiği geniş hürriyet düzeni, bir toplumun yaışa-
müası ve sağlam bir şekilde ayakta kalabilmesi için bâzı ısınır ve kayıtlara tabi tütül ab iılec ektir. 
Ama kanunlarla belli edilecek sınırlama ve kayıtlamalar, Anayasanın 11 nci ınaddesind'e ifade 
edildiği üzere «tem'el hak ve hürrriyetlerin özüne» dokunmıyaıcaktır. «Öz» e dokunma, o bak, ve 
hürriyettin, tahrilbedilmelsi, ortadan kaldın İma sı veya: kullanılmıyacak hale getirihneısidir. Eısa-
sen bu konuda, açık ve kesin tarif yapmak münıknü değildir. Temsilciler Meclisinde, 
Anayasanın 11 nci maddesinin görüşülmesi sırasında,, Komisyon sözel'ısü «Hak ve hürriyetlerin 
özü» için : 

«Hak ve hürriyetlerin özü deyiminim tek bir tarifimi yapmamın imkânsız olduğu, bu 
«Öz» ün, her hürriyet ve her temel hak için ayrı ,ayrı olacağı; belli bir hürriyetin öcünüm belli) 
bir sınırlama Sonumda yok edildiğinin, mahkemeler, efkârı umumiye, yani o memleketini hu
kuk •anlayışı ve zihniyetiyle tesbit edileceğini1 ve nihayet Anayasa. Mahkemesince buna şekil verile
ceğini» ifade etmitir. 

Anayaisa Mahkemesi de 38 .sayılı Kanunun l / B maddesinin Anayasaya 'aykırılığı iddiaısı do-
layıisdyle verdiği kararda, «bir hak ve hürriyetin özüne dokunulma» hususunu : 

«iBir hiak ve hürriyetin, gayesine, uygum bir şekilde kullanılmasını .siom derece zorlaştıran 
veya onu kullamılmıaız duruma düşüren kayıtlara tabi tutulmaısı halinde, o hak ve hür niyetin 
özüne dokunulmuş1 olmasının; ısöz konusu edile bileceği» şeklinde ifade etmiştir. 

'Şu halde Anayasada öngörülen hak ve hürrriy etler, onların kullanıl masını «son derece» 
zorlaiştırmıyacafc veya kullanılmaz 'duruma düşürülnılyceck bir biçimde, özel. kamumlar]a sı-
nırlandırılabi'le c ektir. 

iSöz teomuisu olan 35H2 sayılı Cemiyetler Kanunu oo yıl önce çıkarılmış bir kanun olduğuna/ 
göre, bunun bir taraftan Anayasamın getirdiği temel hak ve hürriyetler yönünden yeniden ted
vin edilmesi, diğer taraftan hak ve hürriyetle t'iiu özüne dokunun yaeak bâzı kayıtlar getirmesi, 
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bugün için s'iyasaî ve -sosyal bir zorunluk olmuştur. Kişiler, serbest olarak dernek kurabilecek 
ve amaçlarıma uygun şekilde faaliyette bulunu caklardır. Ancak, derneklerin amaç'ları ve faa
liyet alan ve şekilleri, hiçbir zaman, ülke ve millet bütünlüğüne, millî güvenliğe, kamu düzeni 
ve gtenel ahlâka) aylkırı olmıyaeaktır. Özellikle 1961 yılından itibaren Türk toplum hayatına gc-
tiril'mıilş geniş hürriyet havası içindeki tutum, davranış ve eylemlerden sonra Cemiyetler Kanu
numun gözden geçirilmesine şiddetli ihtiyaç duyulmuştur. 

Öte yandan 3512 ısayılı Cemiyetler Kanununun 38 yıllık uygulanma sonunda birçok boışlulk ve 
aksaklıkları olduğu teslbit edilmiştir. Bunları şöylece özetlemek mümknüdür : 

1. 1961 Anayasasının getirdiği geniş hür riyet ortamı içinde çlok sayıda ve çeşitli demek 
kurulmuştur. 1938 yılında 205 dernek mevcut iken, bu sayı 1971 yılında 41 ÖOOl i geçmiş bu
lunmaktadır. Her yıl 'kurulan dernek sayısının gittükçe artması, yukarıdaki rakamı, bu gidişle, 
toplum hayatı için çok denecek bir ölçüyle çı karmak istidadını göstremcktodir. 

Dernek sayısının bu! derece artması, tabiatiyle, derneklerin faaliyet alanlarını, gelir kay
naklarını ve üye sayılarını daraltmakta ve toplumdaki beklenen fonksiyonunu kaybettirnıekte
dir, 

2. Esasen 3512 saylı Kanun, Devletin dernekleri etkin bir şekilde kontrol etmesi imkân 
Ve yetkilerini vermemektedir. Dernek sayısının e okluğu, yer ve adreslerinin zamanla belirsiz hale 
gelmesi kongrelerinin düzenli bir sekilide yapılıp yapılmadığının izlenememıesi, dernekler üzerindeki 
Devlet kontrolünün zayıf o İmasının diğer bir sebebidir. Kaldı ki, derneklerin düzenli bir şekilde 
tutulmuş kayıtları ela maalesef yoktur. 

Yıllarca önce kurulmuş derneklere ait kayıtlar ve tüzükleri, Devlet arşiv veya evrak depo
larında kalmakta ve ihtiyaç halinde, müracaat ini kânı olmamıaktadır. 

3. Bugünkü mevzuat ile dernek üyelerinin her çeşit işleyiş ve faaliyetlerde etkili olması 
mümkün değildir. Kanunun boşluklarından faydalanmak suretiyle yeni yeni seçimler yaparak, 
seçim sonuçlarını hükümsüz kılmak, bazan da seçim yapılmış giibi göstermek, aslında bir dernek 
bünyesi içinde gayrimeşru organlar meydana getirmek sonucunu doğurmakta, genel kurullarda 
alman kararlar, çok defa, oldu bittiye getirilmek edir. 

4. Derneklere alınacak üyeler için aranacak şartlar, kanunda açıklıkla belirtilmediği için, ge
lişigüzel üye alınmakta ve dernekler amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlar içine sokulmakta, 
örneğin, öğrenci olmıyanlar veya bu niteliklerini kaybedenler uzun süre derneklerde kala/bilmek
tedirler. 

5. Özellikle 1961 Anayasasının .getirdiği geniş hürriyet havası içinde, dernekler asıl amaç
larını gizlemek suretiyle, kurulmaktadır. Bunun sonucu, bâzı dernekler, kendilerine tanınan hak 
ve hürriyetleri suiistimal etmek ve Cemiyetler Kanununun etkisiz kalmasından istifade etmek sure
tiyle, memlekette, süratli olarak eylemlere geçmekte, toplantı ve yürüyüşler yapmakta ve kolay
lıkla anarşik bir ortam yaratmaktadırlar, özellikle öğrenci dernekleri son yılların uygulamasında 
görüldüğü üzere, memleketin eğitim ve öğretim faaliyetini aksatmak ve hattâ tamamen durdur
mak yoluna gitmekte ve birçok öğrencilerin öğrenim hürriyetlerini ortadan kaldırmaktadırlar. 

6. Devletin idari ve malî kontrolü, bugünkü Cemiyetler Kanunu muvacehesinde çok etkisiz
dir. Şurası açıktır ki, birçok dernekler, halkın temiz duygularından yararlanarak gelir sağla
dıkları gilbi Devlet ve mahallî idareler bütçelerinden önemli miktarlarda yardım almaktadır. Hal
kın hamiyet duygularının istismarını ve Devlet paralarının kötü kullanılmalarını önlemek, Dev
letin başlıca görevidir. Ancak bu görevin gerek kanuni ve gerekse fiilî olarak yerine getirilmesini 
sağlayıcı her hangi bir hüküm yoktur. Böylece derneklerce alınan paraların akıbeti, yerli yerine 
sarf edilip ediılmediği tesbit edilememektedir. 

7. Bugün dernekler, vergi vermemek veya ruhsat almamak için vasıta veya paravan olarak 
kullamlmıaıktadır. 

Gerçekten aslında eğlence yeri, bar ve pavyon «larafc açılması gereken müesseseler, ruhsat, ver
gi ve resim yüklerinden kurtulmak amacı ile, kulüp, lokal diskotek adları ile dernek şeklinde kıı-
rtüraaiktadır. Bu gibi yerlere her derecede öğren ;iler ve gençler serbestçe devam etmekte, gayri-
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ahlâki yollara itilmekte, gençler ve aileleri, telâfisi -mümkün olmıyan felâketlere Sürüklenmekte
dir. 

8. 3512 sayılı Kanunda derneklere kamu yararına çalışma nitelik ve halkkınm naniği durum 
ve şartlarda verileceği açıkça gösterilmemiştir. Bu sebeple, uygulamada, çok çeşitli derneklerin 
bu konuda gelişigüzel müracaatta bulunulduğu, bâzılarının bu hakkı aldığı ve sayılarının gittik
çe, arttığı bir vakıadır. Kanunlarımızın, birtakım haklar ayrıcalıklar ve vergi, resim ve hare mua
fiyeti tanıdığı bu kalbîl derneklerin çoğalması, Hazinenin zararına olduğu gibi çeşitli suiistimal
lere yol açtığı da bir gerçektir. Bu bakımdan, kanundaki boşlukların doldurulması açık bir zorun
luluk olmaktadır. 

'9. Cemiyetler Kanununa göre dernelk kurmak, 'bugünkü durumuyla, çok basit, noksanlarla ma
lûl ve Devlet idaresini son derece uğraştırıcı bir niteliktedir. Dernek kurmanın tüzüklerin de bu 
isteklerini açığa vurmaları ile mümkün olması, tüzel kişi olmanın diğer şartlarından azade ol
mak gibi bir intiba yaratmaktadır. Böylece, uygulamada, çjok noksan yetersiz ve hatalı tüzükler 
yetkili makamlara verilmek suretiyle dernek kurulmaktadır. Bundan sonra idare, tüzüklerin ta
mamlattırılması için devamlı inceleme yaparak da, kurucuları izlemekte ve bir kere kurulmuş olan 
ve tüzel kişilik kazanan derneğin, bütün noksanlık ve sakıncalarına rağmen, ortadan kaldırılma
sı mümkün olmamaktadır. Böylece 3 - 5 maddelik bir tüzükle, dernek kurma isteğini açıklıyanlarm 
arkasından mülki idare âmirleri ve emniyet teşkilâtı koşmakta tüzel kişileri kanun yoluna ve 
meşru nizama sokmak çabası göstermektedirler. Halbuki bir dernek tüzüğünün baştan itibaren, 
bütün kanuni unsurlara uygun olmasını ve yend doğan bir kişiliğin kemali ile hukuk hayatma 
girmesini sağlamak, zorunlu ve faydalı bir tercih Ikaıbul edilmelidir. 

10. 3512 sayılı Kanunun yukarda gösterilen boşluk ve yetersizliklerinden başka, dernek ve 
üyelik çeşitleri, dernek organları, bunların işleyişi, derneklerin merkez dışındaki teşkilâtı göze
tim ve denetim, fesih, infisah ve kapatma halleri ve tasfiyesi ve nihayet müeyyideler hakkında da 
noksanlıkları vardır. 

Gerek Türkiye'nin iıktisanettiği yeni siyasal ve sosyal şartlar ve gerekse uygulamada görülen 
aksaklık ve boşluklar sebebiyle 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun yerine geçmek üzere ekteki 
«Dernökler kanunu tasarısı» hazırlanmıştır. 

Tasarı hazırlanırken Anayasanın 29 ncu maddesinin «Bu hakkın kullanılışında uygulanacak 
şekil ve usuller kanunda gösterilir.» şeklindeki hükmüne uyularak, dernek kurmada uyulacak 
şekil ve usule ilişkin hususların bir sistem içinde ve en sade bir vatandaşın da anlıyacağı bir bi
çimde ayrıntılı olarak düzenlenmesine dikkat olunmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile dolaylı olarak dernek tanımı yapılmıştır. Bu tanımda, eski Cemi
yetler Kanunundan yararlanıldığı gibi MedeniKanunun esasları da dikkate alınmıştır. Bu sebep
le önemli bir değişiklik yoktur. 

Madde 2. — Dernekler, toplum içinde kişiliği olmak dolayısiyle, belli bir itibarı ve inandırıcılı
ğı olan kuruluşlardır. Bu itibarla, kamu düzeni yönünden, bu kuruluşları vücuda getirecek ki
şilerde bâzı niteliklerin aranması gerekli görülmüştür. 

Madde 3. — Derneklerin kurulması, Anayasanın 29 ncu maddesi gereğince, izne bağlı değildir. 
özel hukuk alanına giren tüzel kişilerden olmakla, dernekler, bu 'konudaki isteklerini tüzüklerin
de açığa vurmakla kurulmuş olacaklardır. 

Ancak tüzel kişilik fiktif bir varlık olmak dolayısiyle, yalnız isteğin açığa vurulmasiyle kuru
labilmiş olması için bunun tespiti gerekli ve faydalı görülmektedir. Bu sebeple isteğin mevcudûl-
duğunu gösteren tüzüğün, bir yetkili Devlet organına verilmesi lüzumlu görülmüştür. Kaldı M, 
Devlet tarafından böyle bir isteğin tesbitinde, kamu intizamı bakımından da, zaruret vardır. Fil
hakika toplum-ve hukuk hayatına gerçek kişiler -gilbi kişilikleriyle giren, haklara ve mükellefiyet
lere ehliyet kazanan ve bunları kullanan derneklerin özel hukuk kadar kamu intizamını da ilgilen
direceği açıktır. 
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Bu sebeple isteğin açığa vurulmasiyle birlikte tüzüklerin yetkili organlara verilmesi şartı, bir 
yetnilik ve zaruret olarak, tasarıya ilâve edilmiştir. 

Madde 4. — Kurulması yasak dernekler T. O. Anayasasının temel ilkeleri, Ceza Kanunu ve Si
yasi Partiler Kanunundaki yasaklara uygun olarak gösterilmiş ve madde 3512 sayılı Kanundan 
daha, değişik bir şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Madde, derneklerde alınması sakıncalı görüldüğü için yasaklanan adları sapta
maktadır. Yasaklama 3 grupta toplanmıştır. Derneklerin her hangi bir siyasi parti veya işçi veya 
işveren teşekkülünün egemenliğine girmesini önleme amaciyle, bir siyasi parti, sendika federas
yon veya konfederasyonum adiyle veya onları telmih eden adlarla kurulamıyacağı hükmü getiril
miş, ikinci olarak, kanuna aykırı amaç ve faaliyetleri sebebiyle kapatılan dernek adlarının, bâzı 
süpekülâtif hareketlere ve sömürülere zemin olmasını önleme bakımından dernekler tarafından 
alınmasına mâni olucu esas vaz'edilmiş, üçüncü husus olarak 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun siyasi partilerce alınıp kullanılması sakıncalı (görülen adlar dermekler için de yasaklanmıştır. 

Madde 6. — Madde, prensibolarak, Türk veya yalbancı derneklerin uluslararası faaliyetlerini 
yasaklamaktadır. Bu yasaklamanın istisnaları 10 ve 11 nci maddelerde gösterilmiştir. 

Madde 7. — Eski kanunun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. 
Madde 8. — Madde ile, kuruluşun bildirilmesine ait esaslar düzenlenmiştir. 
Madde 9; — Bir tüzel kişinin, kemaliyle doğması, toplum, ve hukuk hayatına girmesi için, 

önceden yapılacak inceleme ve işlemleri göstermektedir. 
Derneklerin veya tüzüklerinin, kanunlara aykırılığı hakkındaki esas ve şekil şart lan kanun

da gösterildiğine göre, her hanıgi bir mazeret ihmal veya kasıt ile bu şartların tüzüklere intikal 
ettirilmemesi veya tamamen aykırılık teşkil edecek hükümler konulmasının da önlenmesi, tüzük
leri alan yetkili makamların görevi olmak lâzımdır. Kaldı ki, böyle bir inceleme derneklerin fonk
siyonunu yapamaz hale gelmesine, tüzük değişiklikleriyle uğraşmasına ve genel kurullarını birkaç 
defa toplantıya çağırmasına ve nihayet hakkında cezai kovuşturmalar yapılmasına mâni olur. 

Madde 10. -11 . — Her iki madde 8 nci maddenin istisnalarını göstermekte ve bunlara izin 
vereeefe makam ile, bu iznin gerektiğinde, iptal odilebileoeğini öngörmektedir. 

Madde 12. — Tüzüklerin gazetede ilânının, tüzüklerin tamamı olduğu hakkındaki tebliği müte
akip yapılması öngörülmekle, noksan veya aykırılıkların düzeltilmesinden sonra da bir kaç defa 
ilân külfetinden dernekler korunmuştur. 

Madde 13. — Yeni kurulan derneklerim, bir an önce, asıl organlarını seçmeleri ve bu işin sü
rüncemede kalmaması bakımından 6 aylık süre konulmuş ve ayrıca buna karşı fesih müeyyidesi 
getirilmiştir. 

Madde 14. — Mevcut veya mevcudiyetleri hukukan veya fiilen ortadan kalkmış derneklerin 
izlenmesi, değişikliklerin görülebilmesi, gerektiğinde yerinin veya yöneticilerinin bulunabilmesi 
bakımından, gerçek kişilerin kaydedildiği uüfus sicilleri gibi, bir Dernekler Kütüğünün tutulma
sına lüzum görülmüştür. 

Madde 15. — Maddenin birinci fıkrası ile dernek kurma hakkından mahrum edilenlerin, 
kurulmuş derneklere üye olarak girip dernek yönetimine hâkim olma yoluyla, 2 nci- maddenin 
ikinci fıkrasıyla sağlanmak listenen amacı etkisiz hale getirebileceği düşünülerek dernek kurma 
hakkı ile üye olma hakkı irtibatlandırılmış ve ayrıca öğrenci derneklerinin özelliği nazara alınarak, 
bu derneklere üye olma hakkı için ayrı hüküm getirilmiştlir. 

Maddenin ikinci fıkrasiyle, yabancıların derneklere üye olma şartları düzenlenmiş, üçüncü 
fıkra, ile de, dernek üyeliği için yapılan müraca.atları, dernek tüzüğünde gösterilecek özel şartlara 
güce olumlu veya olumsuz yönde karara bağlama görevinin yönetim kuruluna alit bulunduğu be
lirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrasiyle de, ilk fıkranın tabiî bir sonucu olarak, üyeliğinin kanunen sona eriş 
şartı» tesbit edilmiştir. 

Madde 16. — Madde ile, üyelik hakları belirtilmiş, fahrî üyelerin oy hakkı bulunmadığı açık-
bğa kavuşturulmuştur. 
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Madde 17. — Madde ile her dernekte bulunması zorunla organlar gösterilmiştir. 
Madde 18. — Eski kanuna paralel olarak düzenlenmekle beraber, genel kurulu toplantıya ça

ğırtma, bak ve yetkisinin suiistimaline karşı tedbir getirilmiştir. 
Madde 19. — Madde ile Genel Kurulun toplantıya çağırılması usul ve esasları düzenlenmiştir. 
Madde 20. — Madde, yeni bir düzenlemedir. Geçmiş uygulamalarda, bir dernek genel ku

rulunun başka kişi ve yöneticiler tarafından başka başka yerlerde toplatıldığı, türlü oyun ve ka-
çamaJklarm yapıldığı, kanunları zorlamak suretiyle bir dernekte iki yönetim kurulunun ve başkası
nın ortaya çıktığı örnekleriyle görülmüştür. Toplantının, merkezin bulunduğu yer dışında yapıl
mak suretiyle katılacak üyelere zorluk çıkarılacağı dernek kayıt ve defterlerinin inceleme zorluğu 
doğacağı ve keza idarenin de dernek tutum ve davranışlarını izlemekte zorluklarla karşılaşacağı 
açıktır. 

Öğrenci dernekleri toplantılarının, eğitim vc öğretim kurumları ve yurt binalarında yapılma
ması hükmü ide, geçmiş uygulama ve örneklerin ışığı altında düzenlenmiştir. 

Madde 21. — Madde ile toplantı yeter sayısı gösterilmiş, ayrıca ikinci toplantının bir kaç kişi 
ile yapılmasını önleyici hüküm getirilmiştir. 

Madde 22. — Anlamı açık olmakla beraber, üyelerin liste üzerine toplantı yerine girmeleri 
usulü, yeni bir hüküm olarak getirilmiştir. Genel Kurulun, üye defterine kayıtlı ve toplantıya ka
tılma hakkı kazanmış üyelerden kurulacağına göre hu meşruiyeti sağlayıcı, böyle bir öntedhir 
almakta zaruret görülmüştür. 

Madde 23. — Eski kanuna paralel olarak düzenlenmiştir. 
Madde 24 ve 25.— Genel Kurulun görevleri ile Yönetim. Kurulunun teşkil tarzı ve görevleri 

belirtilmiştir. 
Madde 26. — Yönetim Kurulunun yedeklerle de tamamlananı aması halinde yapılacak işlem, 

18 nci maddede olduğu şekilde öngörülmüştür. 
Madde 27. — Bu madde ile Denetleme Kurulunun teşkili ve görevini yapılş usulü düzenlenmiş

tir. 
Madde 28. —• Organlara seçilenlerin idareye bildirilişindeki esas ve usuller gösterilmiştir. 
Madde 29, 30, 31. — 3512 Sayılı Kanunda dernek şubelerinden söz edilmekte ise de, kuruluş 

görev ve yetkileri hakkında açıklayıcı hükümler getirmemiştir. Bu defa tasarının 29, 30, ve 31 nci 
maddeleriyle konu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 32. — Birden fazla derneklerin birleşmek suretiyle meydana getirecekleri kuruluşlar, 
3512 sayılı Kanunda, (Birlik) şeklinde ifade edilmektedir. 

Halbuki bugün uygulamada ve fiiliyatta, dernekler birlikten çok federasyon ve konfederasyon 
şeklinde birleşip üst kuruluşlar meydana getirmektedirler. Nitekim bu çeşit üst kuruluş isim vo 
statüleri. mevzuat Literatürüne de çeşitli konular vesilesiyle girmiştir. 

Yukardaki husus dikkate alınınca yeni bir Dernekler Kanununda, üst kuruluş olarak aynı 
isim, kuruluş ve statünün kanun hükümleri olarak alınmasında zaruret görülmüş vc bunlar hakkın
da da bu kanun hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak özellik arz eden hususlar 
için özel. hükümlere ayrıca yer verilmiştir. 

Madde 33. — Dernek tüzüklerinden değişik olarak, Federasyon ve Konfederasyon tüzükleri
nin kapsayacağı bâzı hususlar bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 34. — Bu madde ile, Federasyon, ve Konfederasyonların tüzel kişiliklerini kazanma 
usulleri düzenlenmiştir. 

Madde 35. — Derneklerin tüzüklerinde, belirtilen amaç çerçevesinde faaliyette bulunmaları 
esastır. Ancak geçmişte birçok derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçla ilgili olmayan faaliyet
ler içine girdikleri bir vakıa olarak karşımıza çıkmıştır. 

Bu kabil kanunsuz durumlara meydan vermemek için maddenin 1 No. lu fıkrasının (a) bendin
de dernek faaliyetleri için genel yasak belirtilmekle beraber (b) ve (e) bentlerinde derneklerin 
amaçları dışında kanunla yasaklanmış bir takım doktrinler ve ideolojok eylemlere girişmesi, top-
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lantı ve yayım yapmaları ve ayrıca Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ve personeline dair uygulanan ve
ya uygulanması gereken kanunlara dair faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. 

Maddenin İT No. hı fıkrasının (a) bendinde derneklerin yöneticilerinin demeği temsilen der
nek amaçlarına aykırı düsen toplantı ve yürüyüşlere katılmaları, derneğim kuruluş amaçlarına ay
kırı beyanda bulunmaları ve dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik etmeleri yasaklanmak 
suretiyle 1 nci fıkra ile elde edilmek istenen sonuç, takviye ve uygulamada kolaylık sağlanmış. 

Maddenin II No. lu fıkrasının (b) bendine konan hükümle öğrenci derneklerinin arz ettikleri 
özellik dikkate alınarak öğrenci derneklerinin siyasi .amaçla kurulamıyacağı ve hiç bir surette si
yasetle uğraşaımıyacağı hususu özellikle belirtilmiş ve yasaklanmıştır. 

Madde 30. •— 3512 sayılı Kanunun 11 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiştir. 
Madde 37. — Maddenin birinci fıkrası ile derneklerin merkez ve şubelerinde veya bunlara bağ

lı müessese veya eklentilerinde suç âleti olabilecek silâh, âlet ve eczanın bulundurulması yasaklan
mış. 

İkinci fıkra ile istisna şekil ve esasları belirtilmiştir. 
Madde 38. —• Madde ile dernekler Federasyon ve Konfederasyonların yabancı dernek ve kuru

luş üyelerini Türkiye'ye davet ve dernek mensuplarının derneği temsilen yurt dışına çıkma usulü 
düzenlenmiştir. 

Madde '39. — Dernek yöneticilerinin yalnız davranış ve eylemlerinde değil düşümce ve ilfade-
lerinlde de, tüzel kişilik olmak sorun ve yükümlülüklerini duyalbilmeleri ve bunu (bir kör döğüşü 
haline getirmemeleri, nihayet idari ve adlî makamların, zamanında, bu bildirilerden) haberdar ola
bilmeleri için taısarıya (böyle (bir hüküm 'konulmuştur. 

Madde 40. — Derneklerin denetimi zorunluğu, genel gerekçede örneklerle açıklanmıştı, 
îşte bu zorunluluktan hareket edilerek, derneklerin kendi organları vasıtasiyile yapacakları iç 

denetimden (baışka üyelerin ha'k ve menfaatlerini korumak üzere/ Devlet tarafından da gözetim ve 
denetim altında bulundurulmak için tasarıya hükümler komulmulştur. 

iBu madde ile derneklerin defter ve işlemlerinin mevzuata uygunluk derecesi kontrol edilefbi'le-
c ektir. 

Madde 41. — Tasarıda önemli bir yenilik, dernek hesaplarınım maliye elemanlarıneaı denetlen
mesi keyfiyetidir. Dernek üyelerinin ayrı ayrı ve inceden inceye bakıp kontrol edemiyecekleri he
sap ve belgeler, devlet tarafından kendi uzınanlarınlca kontrol edilecek, itibar ve inandırıcılığım 
temelleri, her türlü şaibe ve sarsıntıdan koranımuş olacaktır. 

(Madde 43. -— (lenel gerekçede de belirtildiği gibi bu gibi dernekler mevzuat müteaadesizliği ve 
başka nedenlerle yeterince denetlenememekte ve kolluk kuvvetleri müessir bir murakalbe yapama
maktadır. 

Bu boşluktan yararlanan dernekler ver&i vermemek veya ruksat almamak.için vasıta-ve-para
van olarak kullanılmaktadır. •G-erıç.ekten aslında eğlence yeri, bar, pavyon olarak açılması gereken 
müesseseder dernek olarak kurulup eğlence yeri Ihar ve pavyon olarak işlettikleri müesseseleri 
dermek üyelerine malhsus lokal süsü vererek çalışmakta bu şekilde, umuma maıbsus yerlerin taibi 
oldukları kontroldan kaçmaktadırlar bu gibi yerlere her derecede öğrenciler ve gençler senbestçe 
devam etmekte, gayrialıiâki yollara itilmekte, gençler ve aileleri telâfisi mümkün olmıyan felâket
lere sürüklenmektedirler'. 

Bu haller kolluk kuvvetlerinin etkili murakabesi ile önlenebilir. 
Madde bu noktadan hareketle düzenlenmiş kolluk kuvvetlerine, mahallî mülki âmirin vereceği 

yaızıh emirle dernek merkez ve şubelerinin yönetim yerlerine, müesseselerine ve her çeşit eklenti
lerine girme yetkisi tanınım iş ve maddede sayılan hallerin teslbitinde 'bu yerlerim polis vaızife ve 
salâhiyet Kanununun 8 nci maddesinin hükmünün.uygulanarak en (büyük mülkiye âmirinin emriy
le kapatılma imkânı sağlanarak, dernek olarak meydana çıkıp onu kalkan gibi kullanıp birtakım 
kanunsuz ve toplum için zararlı fiillerin işlenmesinin önüne geçirime yolu tutulmuştur. 
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Madde 43. — 3512 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun şekilde düzenlenmiştir. 
(Ancak: demeklerin, ciddî ve sürekli bir şekilde çalışmaları, ihmal veya teseyyübe uğramama

ları, üyesi veya fonksiyonu ka'lmıyan derneklerin -devam ettirilmem eleri halinde bu maddede der
piş edilmiştir. 

ıM-adde 44. — Medeni Kanunmı infisah hükümlerinin esasları bu maddeye alınmıştır. Maddede 
infisaih halinin teslbiti ayrı bir hüküm olarak getirilmiştir. 

Madde 45. — Dernekler, malhkeme karan ile kapatılır. 
Ancak, mahkemelerce kapatma karan verilinceye kadar Devletin ülkesi ve milli eltiyi e bütünlü

ğü, millî güvenliğin, kamu düzeni ve genel aîhlâkın konmması bakumı'adan, sürait-H ve etkili bir 
prosedür olarak, ilgili il valiliği dernekleri faaliyetten aıliikoyafbi'locektir. Anayasaya uygun bir şe
kilde düzenlenen bu maddenin gerekmesi, ayrıntılı olarak genel gerekçe ve 42 nci maddenin gerek
çesinde açıklanmış ve faaliyetleri durdurulan dernöklerkı hukukî ve, maddi varhklannm muihafa-
zası iein hüküm getirilmiştir. Bu arada dernek için alınan kararın geçerliği ile, sulbe için alınan 
tedbirin hudut ve şümulü tösibit olunmuştur. 

Madde 46. — Bu maddeye getirilen yeni hüküm, fesih ve infisah dışında, yasak fiil ve amaçlar
dan ötürü mahkemece kapatılan' derneklerin mallarıann, Hazineye intikal edeceğidir. 

Madde 47. — Bu madde ile öğrenci dernekleri organlarında görev almayı yasaklamaya dair 
esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 48, 49. — Kamu yaramla çalışan dernekler hakkında 351112 sayılı Kanun yeterli hüküm 
getirmemiştir. Bu nofesanlıjk dikkate alınarak tasarıda kamu yararına çalışma niteliğinin unsur
ları ve böyle bir kararı vermemin şekil ve usulleri, açıkça tesfb'it edilmiş ve bu niteliği yitiren der
nekler için uygulanacak esas 'belirtilmiştir. 

Madde 50. — Anlamı açık olan bu maddeye yeni üç hüküm getirilmiştir. 
a) Birincisi, kamu yararına çalışan dernekler dışında kalan derneklerin siyasi nitelikteki te

şekküllerden yardım alarak onların nüfuz ve etkisi altına girmelerinin önlenmesi, 
b) İkincisi, Devlet parasının, bahşiş veya ulufe dağıtır gibi çeşitli nam ve biçimdeki dernek

lere dağıtılmasını ve işin bir çeşit nüfuz ticareti haline sokulmasının önüne geçilmesi, 
c) Nihayet, dış ülkelerden derneklere yapılacak yardımın Hükümet tarafından denetim altın

da bulundurulması olanaklarını sağlıyan hükümler getirilmiştir. 
Madde 51. •— Bu madde ile derneklerin tutmakla mükellef bulundukları defter ve kayıtlar 

gösterilmiştir. 
Madde 52. — 3512 sayılı Kanunun 17 nci maddesine uygun şekilde düzenlenmiştir. 
Madde 53. — Bâzı kelimelerin izinle kullanılması hakkındaki bu madde 3512 sayılı Kanunun 

16 nci maddesi uyarınca düzenlenmekle beraber, ayrıca (Atatürk), (Türk) ve (Türkiye) kelime
leri eklenmiş ve Öğrenci derneklerinin mensuboldukları öğrenim kurumlarının adlarını almaları, 
tekerrür ve ihtilâtı önleme bakımından, o kurumların iznine tabi tutulmuştur. 

Madde 54. — öğrenci derneklerinin idare yerlerinin açılamıyaeağı yerler ile diğer derneklerin 
resmî binalarda yapacakları toplantının şartları düzenlenmiştir. 

Madde 55 ve 56. — Bu maddelerle Hükümet komiserinin kimlerden tâyin edilebileceği hususu 
ile komiserin toplantılardaki görevi ve yetkileri gösterilmiştir. 

Madde 57. — Gerek Hükümet komiserinin bulunduğu toplantıda ve gerekse diğer ahvalde ka
nuna veya dernek tüzüğüne aykırı toplantı yapıldığının tesbiti halinde yapılacak idari ve adlî iş
lem düzenlenmiştir. 

Madde 58. — Hükümet komiseri vasıtasiyle yaptırılan denetimin amacı kamu düzenini kora-
mak olduğu ve bu husus Devlet otoritesinin istimali niteliğinde bulunduğundan bu görevin gerek
tirdiği malî yükün Devlet bütçesinden karşılanması gerekli görülerek bu hüküm getirilmiştir. 

Madde 59. — 3512 sayılı Kanunun 38 nci maddesi esasları aynen alınmıştır. 
Madde 60. — 3512 sayılı Kanunun 8 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiştir. 
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Madde 61. — Tasarının 14 ncü maddesi gereğince dernekler kütüğü tutulacaktır. Bu kütükle
rin tertip ve tanzimi sürekli olarak derneklerin izlenmesi ve değişikliklerin tesbit ve kaydı, baş-
lıbaşma bir iş. olduğu için her ilde ve içişleri Bakanlığında Dernekler Bürosu adiyle bürolar ku
rulması derpiş olunmaktadır. 

Madde 62. — Derneklere ait dâvaların, normal dâvalara takaddümen görülüp süratle karara 
bağlanması için, böyle biıvmaddenin şevkinde fayda görülmüştür. 

Madde 63-73. — Ceza hükümlerine aittir. 
Madde 74. — Kanunun 63 - 73 ncü maddelerinde kanunla getirilen esaslara uyulmamanm mü

eyyidelerini teşkil eden ceza hükümleri düzenlenmiştir. Ancak bâzı âmir hükümler için müeyyide 
tâyin edilememiş olma hali dikkate alınarak bu genel madde tedvini zorunlu görülmüştür. Mad
dede zikredilen (Sair kimseler)>in, derneklerde görevli fakat üye ve yönetici sıfatı bulunmıyan 
ücretli ücretsiz çalışan kimseler olduğunun burada açıklanması, uygulamada yanlışlığa mahal bı
rakılmamak için izin zorunlu görülmüştür. 

Geçici madde 1. — Bu madde ile derneklerin bu kanunla getirilen hükümlere intibakına ait 
esaslar düzenlenmektedir. 

Geçici madde 2. — Kanunun 61 nei maddesinde söz konusu edilen yönetmeliğin 3 ay içerisinde 
çıkarılması ve dernek bürolarının aynı süre içerisinde faaliyete geçirilmesini öngören hükmü ihti
va etmektedir. 

Madde 75. — Bir kısım kanunlar 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu ile bu kanunun ek ve tadille
rine atıf yapmıştır. 3512 sayılı Kanun, ek ve tadilleri ile birlikte yürürlükten kaldırıldığı için 
mevzuatta boşluk meydana gelmesini önlemek üzere bu madde düzenlenmiştir. 

Bu kanunla meydana getirilmekte olan sistemde boşluk yaratmamak için tasarının 35, 36, 37, 
39 ve 42 nei maddeleri hükümlerinin, amaçlardan sapmaları önlemek ve kamu düzenini sağlamak 
düşüncesi ile, özel kanunlarında hüküm bulunmıyan hallerde, meslekî teşekküllere de teşmili zo
runlu görülmüştür. 

Madde 76. — Kaldırılan kanunları göstermektedir. 
Madde 77, 73. — Yürürlük tarihi ve yürütme ile ilgilidir. 
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70 No. lu Geçici Komisyon Raporu 

Millet Meclisi (V. 4 . 1972 
70 No. lu Geçici Komisyonu. 

Esas No. : 1/606 
Karar No. : .2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye "Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
31 . 1 . 1972 günü 'kararlaştırılan «Dernekler Kanunu tasarısı» 2' . 2 . 1972 günü, Başbakan tara
fından, Yüce Meclise sunulmuştur. *• 

Tasarının Geçici Komisyonda görüşülmesi Hükümet tarafından teklif ve Millet Meclisinde de 
kaimi olunduğu için, karar uyarınca; Anayasa, Adalet ve İçişleri komisyonlarından seçilen beşer 
üyenin katılma siyi e 70 No. lu Komisyonumuz teşekkül etmiştir. 

2 . ".] . 1972 günü Başkanlık Divanım yaparak derhal görevine »başlıyan Komisyonumuz 9 
oturumda tasarının görüşülmesini '30 . 3 . 1972 günü sonuçlandırmıştır'. Tasarının daha mükemmel 
bir 'hale getirilmesini temin amacı ile şu Komisyon çalışmalarında id a bulunulmuştur. , 

İçtüzüğün 37 ııei maddesi uyarınca, ilk önce tasarının Anayasamızın metin ve ruhuna uygun 
olup olmadığı incelenmiştir. Kanun tasarısının, Anayasamızın değişik 29 nen maddesinde gösterilen 
dernek kurma hakkını düzenleyici nitelikte bulunduğu görülmüştür. Bu hakkın kullanılmasında ön
görülen; önceden izin almaksızın -dernek kurma hakkının zedelenmediği; aksine İm hakkın kulla
nılışının talsarı metninde açıklıkla yer aldığı müşahede edilmiştir. Tasarı esas itibariyle bu bakicin 
kullanılışmdaki şekil ve usulleri göstermektedir. Getirilen yasak hükümleri, yani sınırlandırmalar, 
Devleti ülkesi ve milleti ile hütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korun
ması maksatlarına matuf •bulunduğu anlaşıldığı cihetle ve Anayasamızın ruh ve anlamına, da aykırı
lık meıvcudolmadığından tasarının Anayasamıza uygunluğuna karar verilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda esas, muhteva ve gerekçe yönünden ta
sarı Komisyonumuzca Via benimsenmiştir. Hükümet temsilcilerinin de davet ve katılmaları suretiyle 
maelde üzerindeki müzakereler sürdürülmüş ve aşağıda 'gösterilen ve maddeler gerekçesinde açık
lıklar yapılarak tasarı Yüce Meclisin kabullerine sunulmuştur. 

Yüce Meclisçe :kalbul bııyuruldıığu takdirde 28 . 0 . 1938 tarihinden 'heri 3:5 yıldır yürürlükle 
bulunan 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun hukukî varlığı son 'bulmuş olacaktır. Cemiyetler Ka
nunu 194G, 1952 ve 1964 yıllarında değişikliğe uğramış ise do zamanın ihtiyaçlarına cevap vermek
ten uzak bulunduğu ka'hııl edilmektedir. Top] um dairi sosyal gelişme dernek kurma hakkının da ye
niden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Cemiyetler Kanunundaki boşluklar Anayasa ile teminat 
altına alman dernek kurma, ve derneğe üye olma, veya ayrılma hakkının tanı ve mükemmel en kul
lanılmasını, temin edemediği ve -hakkın suiistimali suretiyle mevcut hakkı zedelediği ve hattâ 'bâzı 
hallerde hakkı 'ortadan kaldıracak safhalara ulaştığı dikkatleri çıkmıştır. Hakların kullanılma
sında eşitlik asıldır. Bâzı derneklerde toplanan zorlu grupların, dernekleri amaçlan dışına çıkar
mak suretiyle 'bir gaye ve maksat etrafında toplanmış kişileri kasıt ve arzu .etmedikleri bir mec
raya zorla sürükledikleri müşahede edilir olmuştur. Dernekler aslında doğru, güzel ve gerçek fikir 
ve faaliyetlerin kaynağı olması gerekirken, geniş anlamda suiistimal ve istismar -merkezleri haline 
geldikleri ve bir kısmının da bu istidatla bulundukları görülmüştür. Bu durumda bulunan 'der
nekler lıüyiîk bir azınlıkta iseler de bunların kamu oyu tarafından tefrik ve temyizinin güçlük 
arz etmesi genellikle -dernekleri iyi ve faydalı görme anlayışı zedelenir hale gelmiştir. Bu itibarla 
toplumun gelişmesinde büyük fayda ve katkıları inkâr edilmez 'bir gerçek olan dernekleri siya net 
zarureti hâsıl olmuştur. Tasarının getirdiği düzenleyici hükümler derneklerin amaçları istikame
tinde gelişmelerini sağlıyacak ve zorbalığa son verecek niteliktedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 



Tüzel kişiliği hukukî unsur ve mahiyeti Türk Medeni Kanununda gösterilmiştir. Tüzel kişili
ğin kazanılmasındaki hukukî işlem Medeni Kanunumuzun derpiş ettiği esaslara uygunluğu husu
sunda bu tasarıda dikkal gösterilmiştir. Bu itibarla tüzel kişiliğin kazanılmasındaki Anayasa vo 
medeni hukuk yönünden derpiş olunan kural hukukî teminatını bu tasarıda da bulmuştur. 

Tasarının getirdiği yenilikler Hükümetin gerekçesinde açıklanmıştır. Komisyonumuz gerekçe ile 
metin arasındaki irtibatı uygun görmüştür. Bu nedenle ayrıca ve uzun açıklamada tevekki olun
muştur. f» 

3152 sayılı Cemiyetler Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte yani 33 yıl önce 205 dernek var iken 
bugün Türkiye'de 42 659 derneğin: kaydı mevcut bulunduğu tesb.it e'dilmiştir. Bu büyük sayı için
de hangilerinin fiilen var olduklarını tesbit etmek mümkün görülememektedir. Çünkü derneklerin 
muntazam bir sicil kayıtları mevcut değildir. Tasarı ile «Dernekler Bürosunun» kurulması derpiş 
olunmuştur. Bu suretle dernekler için muntazam bir sicil tesisi ve bunların merkezden de takibi 
mümkün hale gelecektir. Denetim ve gözetimle hangi derneğin hukukî varlığını muhafaza etmekte 
bulunduğu, organlarını tüzük ve kanun hükümlerine uygun bir şekil ve usulde seçip, seçmedikleri
ni tesbit imkân dâhiline girmiş olacaktır. İdarenin hu tespitleri yargı organına intikal sureti ile 
hukukî sonuca bağlanmış olacaktır. Ancak mevcut derneklerin muntazam sicillerini sağlamak mak-
sadiyle ve yeni hükümlere intibak için kanunun yayınlanmasından sonra 'G ay içinde yapılacak iş
lemler tasarının geçici 1 nci maddesinde 'gösterilmiştir. Bu madde hükmünü yerine getirmeyen der
nekler infisah etmiş sayılacaklardır. Şu hale göre fiilen mevcudolmayıp da hukukan var sayılan 
derneklerin hukukî varlıkları da son bulmuş olacaktır. 

Komisyonum azca tasarı maddeleri üzerinde yapılan değişikliklerin igenel gerekçesi hükümlere 
daiha açıklık getirmek ve daha 'kolay tatbik imkânı sağlamaktır. Bu hususta madde gerekçelerinde 
ayrıca açıklamalarda 'bulunulmuştur. 

20 ..'9 . 1971 tarihinde değiştirilen Anayasamızın 29 ncu maddesinin getirdiği yeni hükmü sü
ratle yürürlüğe koymayı tem inen ve dernekler hukukunu yeniden düzenlenmesindeki faydalar da 
değerlendirilmek, suretiyle tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine Komisyonumuzca karar ve
rilmiştir. 

Tasarıyı yaptığımız değişiklikleriyle Meclisin takdir ve tensiplerine saygı ile sunuyoruz. 

MaJdidJe gleneHfiçelieai 

Komisyonumuz tarafındaın değiştirilmeksizin kabul edilen tasarıdaki maddeler gerekçeleri de 
aynen feaibnıl edilmiştir. 

Değişikliğe uğrayan maddelerdin değişiklik nedenleri aşağıdaki gerekçemizde açıklanmıştır. 
Madde 1. — Bu madde derneği tanımlamakta ve kanunun maksadım göstermektedir. 
Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir1 annlacı gerçekleştirmek üzere kurulan dernek

lerin (tasamda; 2 den fazda ıMşjinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleşıtarmeletri suretiyle 
teşekkül edeceğine üşıaret edilimnştijr. Dernekler Osurulduktan normal faaliyetlerime, organlarını 
teşkili ettikten sonra başlıyabilecelMerdir. [Bunjun liçin asgari bir süreye ihtiyaç bulunmakta ve bu 
devre zarfımda da dernek hükmi şahsiyetinin yapmakla mükellef olduğu görevlen az sayıdaki! 
kurucu üye ile başanlamamaktadır. Siyasi Partiler Kanununda da kurucu kadrtmnn asgari 15 
kişî olarak tesbiti göz önünde tutularak, burada da asgari 7 kişinin ımevcudıiyeftâ zaruri görül-
müşıtim 

Madde 2. — Dernekler, genellikle özel hukuk sahasınla giren tasarruflarda bıılunmalarrna 
rağmen çok defa da toplumu etkiliyecek tasarruflar yapmaktadırlar. Bilhassa kamu düzenini 
İlgilendiren karar ve faaliyetler mevznbaihsolunca Ibuı tasarrufları yapanların medeni ve sliyaısli 
baklanı kullanıma /ehliyetine sahibolmaları g)er ekmektedir. İBu sebepten, 18 yaşını bitiren her
kesin önceden izin almafcsıznı dernek kurma hakkına saihibolması kabul edıllmiştair. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 

http://tesb.it


- 12 — 

Bunlun yanında dernekler Siyasi partilerdaı belirli hatlarla ayırdıklarına* sosyal dayanışma 
aımaeıyla kuraldıM-arına göre; suçluluk hailleri dışında kapatılan, soyam partiler mensuplarım 
derneklere üye olma hakkının geçici bir süreyle dahi olsa menedlmesi Anayasanın) öngrödüğü 
vatandaş halk ve hürriyetlerine aykırı bulunmuş ve bu sebeple de tasarının.• (a) Ibendi kaldınknıştır. 

(b) bendinde ise ceza hukukumuzdaki hadlerin aidesâbe paralel olar/afc geçici olanak «6 yıl süne 
ide» kaydı konmak suretiyle (Ib) bendi kaldırılan (ıa) bendinin yerine ikame edilmiştir, 

Madde 4. — Tasarının 4 neü maddesi Anayasanın tetnel ilklerine ve Siyasi partiler iKanun^ 
nura bâzı hükümlerine a'tıflar yapmıştır. Kanun değişifkdilklerinde DerneMer KanunundaM. bu 
hükmün işlemez hale geleceği düşünülerek gerek Anayasa ve gerekse Siyasi partâfteir Kamımoıda-
ıkai ilgili hükümlerin aynen (maddeye alınmasının faydalı Olacağı mütalâa edilmiştir. 

Bu sebeple de Anayasanın gerekli ilkeden! ve prensipleri yanında da 11 nei mıaddtedeiki hük-
ımün unsurlariyle ve Siyasi FaritÜler KanunundaM ilgili hükümlerde fılkratlar ihıalli dö alınacafc mad
de yeniden tedvin edilmiştir. 

Madde 5. — Bu maddenin (!b) fıkrasr 648 sayılı Siyasi partiler Kamunun 106 neı maddesine atıf
ta bulunularak tanzıiım edilmiş ise de bu tarz Komisyonumuzca uygun göMlfmijyerek kralllamlmıaisı 
yasaklanan 'adlar açıklıkla fıkra metnine alınmıştor. 

Madde 7. — Fıkralar üzerinde sıra değişimi yapılmış ve (b) fıkrasına «ne surette faafiyetöte 
bulunacağı» kaydı gerilmek suretiyle madde anlamı vuzuha kavnşturuümuşfttır. 

Madde 8. — Esas itibariyle madde muhafaza edilmiş ancıak bildirimde dernek ikametgâhlının 
belirtilmesi mecburiyeitii de konulmak suretiyle taJtbifkaitfba kolaylık sağlanmıştır. 

Madde 9. — Dernek tüzüklerinin kanuna aykırılık veya noksanlıklarının tesbifti halinde bun-
larm giderilmesine ilişkin tebliğle nin kuruculara değil de tüzel kişilik ikitiisabetaniş bulunan ve iksa-
smetgâhı malûm olan derneğe, telbliği uygun mütalâa edilmiştir. Bu iltibarla da kanuna aykırı 
veya noksan tüzükle faaliyette bulunacak derneğin duaıumunun muallâkta kalması önlenilmek 
istenilmişltir. 

Madde 12. — Maddenin son fıkrasına demek ikametgâhımda yapılacak değişikliğin die idare
ye bildirilmesi! hükmü derpiş olunmuştur. 

Madde 22. — 5 nci fıkraya «yeteri kadar» tâbiri eklenmek suretiyle OSaşkanvekili seçimin
de umumi heyetlere takdir hakkı 'bırakılmıştır. 

Madde 25. — (a) fıkrasından «özel ve resmî işlerde» tâbirleri çıkarılmıştır. Bunun nedeni 
derneği temsil genel ve hukukî bir anlamdır, ayrıca kayıt beyanına lüzum göstermez. 

Madde 29. — Bu maddeye' metinde yazılım fıkra Komisyonumuzcaî eklenmiştir.. Bemekfeîsm şube 
kurucularının şubenin açılacağı yerde 6 aydan beri ikamet etmeleri şartı suni w IÜMÖBSPUÎ? şnfee 
kurma teşebbüslerinden kaçınılmasını sağlama gayesine) mâMitur. 

Madde 32. — Konfederasyon kuruluşlarında «veyâ  yakın benzerlik gösteren» tabiri tasarı 
metninden çıkarılmıştır. Yakın benzerlik takdiri güç olan Bir haldir. Bu ise tatbifetta müşkülât 
yaratacaktır. Amaçları aynı olan federasyonların' konfederasyon halinde birleşmeleri en cPoğru Bir 
hal oîacağı kanaatine varılmıştır. 

Madde 35. — 1 nci bentte redaksiyon düzeltmesi yapılmış 2 nci bendin ise ihtiyaca cevap verebil
mesi için (b) fıkrası metinde gösterilen açıHikta yeniden tanzimi derpiş olunmuştur. 

Madde 39. — Derneklerin bildiri .yayınlamaları daha, esaslı bir surette yeniden tanzim olünaraik 
hükümlenidirilmiştir. Tasarıda belirtilen meıtin kifayetsiz mütalâa edildiği için "bu maddeye açıklık 
getirilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 43. — Bm maddeye bir fıkra eklemerek acılan dâvaların» duruşmalarında- Cftımtoudyet 
savcılarının hazır bulunması sağlanmıştır. 

Madde 45'. — Bu madde üzerindeki redaksiyon hataları düzeltilmiş? ve tasarı metalin© itaat edi
len son fıkra sehiv olduğıv içini madde metninden çıkarılmışım. 
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Madde 48. — Bu maddenin (a) fıkrası metinden çıkarılmıştır. 
Siyasi amaçlı ve bu İkamın hükümlerine taM kurulması esasen1 mümküu değildir, (a) 

fıkrası metinden çıikarıldığı için taMteeden iıfecalar (a) w <('b) olarak yerlerini muhafaza etmişler
dir. 

Madde 49. — Bu maddenin son fıkrasındaki periyodik deyimi yerine olağan tâbirinin kulla
nılması uygun görülmüştür. Maddeye bir fıkra daha eklenmiştir. Eamu yararına çalışan dernek 
genel kurullarının daha ciddî toplantı mafünna taM tutulmaları özellikleri icabı olarak mütalâa 
edildiği için fıkra eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

Madde 62. — Bu maddenin matiıâbı yanlış yazılmıştır. Mahkeme tâbiri -muhakeme olarak düzel
tilmiştir, . 

Madde 10. — Bu maddeye «ve her halde derneğin kapatılmasına karar verilir» "hükmü konul
mak suretiyle tüzel kişiliğin akıbeti de tesbit olunmuştur. 

Madde 73. — Bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen «veya kaybeden» tâbiri fıkra metnin
den çıkarılmıştır. Kaybetme Ikasdi olmıyan bir fiildir. Gayrikasdi bir halde eeza hükmüne mâruz 
/bırakılmak ceza hukuku ülkeleriyle bağdaşamaz. Dernek defter ve kayıtlarının bulunmayışı esasen 
oeza %ükmüne .tabi tutulmuştur. Soruşturma sırasında kasdi bir hal görülür, ise -fıkra hükmü ihti
yaca cevap verir. Bu maddenin 3 ncü fıkrasına güllem daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirden hükmü eklenmek suretiyle Türk Ceza Mevzuatiyle uygunluk sağlanmıştır. 

Madde 77 ve 78 in matlapları hataen yanlış teötibedikniştir. Takdim tehir yapılmak suretiyle 
nuaMe >bs§l*&lan düzeltilmiştir. 

Başkan ıSözeü tKatöp 
M t i M iK^ymriâ Mamp A&tyaımıaın 

*0. «0. Whrs®y W. >N&kfâoğlu 2f. 'Biçer A. Turanlı 

Afjyon K. Bitfllis Erzurum 'Enzqjr(urn 
H. Dinçer MİuhıaMm S. Araş Söz halklkam miahfuızıdur 

K. M. Akışik K. Karaca 

E^klişehir Niğde IMa jSövlals 
S. öztilrk M. OoalkçıoğM N. Aksoy (MuhıaHiffim) 

Jimaadla fautaaıınajdı M. K. Palaoğlu 

•KJomö̂a 
ıSöz hakkım mahfuzdur 

K. İmer 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dermekler Kanunu tasarısı 

BÖIMM : I 
Gtemel esaslar 

Kapsamı : 
MADDE 1. — Kazanç paylaşma dışında (belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ükâ-

den fazla kişinin bilgi ve çjaihşmıal'arıitti sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle kurulan dernekler 
bu kanun hükümjleirine tabiidirler. 

Dernek kurma hakkı : 
MADDE 2. — Medeni hakları kullanma ehtÜ/etini haiz ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes 

Önceden izin almaksızın dernek kurma hakkıma sahiptir. 
Ancak; 
ıa) 13 . 7 .1965 gün ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin (B) fıkrası 

gereğince bar siyasi partiden kesim olarak çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir siyasi partimin kapa
tılmasına sebebolam parti üyeleri, çıkarma kararımın veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kara
rınım kendilerime yazı ile bü'dirilimesimdten itibaren beş yıllık sure içimde; 

b) Ağır hapis ceaasıma veya taksirli suçlar hariciolmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasıma 
mahkûm olanlar ile, yüz kızartıcı suçlardan yahut bu kanunla kurulması yasaklanan dermekleri 
kurmak veya idare etmek suçlarımdan birimden kesim olarak hüküm giymiş, olanlar; 

Dernek kuramazlar. 

Derneklerin tüzel kişilik kazanması : 
MADDE 3. — Dernekler, tüzüklerimde dernek olarak kurulma isteğini açığa vurmak ve tüzük

lerini kurulduğu yerim em büyük mülkiye âmirime vermekle tüzel kişilik kazanırlar. 

Kurulması yasak dernekler : 
MADDE 4. — a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasımım tamamımı veya bir kısımını bozmak vev 

ya değiştirmek veya ortadan kaldırmak veya Anayasa ile kurulmuş olan Türkiye Büyük MiU&t 
Meclisimi düşürmek veya görev yapmaktan alakoymak amacını güden; 

b) 13 . 7 . 1965 güm ve 648 sayıHı Siyasi Partâler Kanununun dördüncü kısmında yer alan ve 
siyasi partiler içim yasaklanmış olan hususları kendine amaç olarak alam; 

c) Kanunlara, miHî güvenlik, kamu düzemi ve geme! ahlâka aykırı faaliyetlerde bulummayı 
amaç edinen; 

ç) Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik yahut telkin amacını güdem; 
d) 648 sayılı Siyasi Partiler Kanıumumum 2 mci maddesinin dernekler için yasaklandığı husus

ları kendisine amaç edinen; 
e) Amacı birden fazla olan; 
f) Amacımı gizi tutam; 
Dermekler kurulamaz. 
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70 NÜ. LU GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ' 

Dernekler Kanunu Tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel Esaslar 

Kapsamı : 

MADDE 1. — Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 
7 kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle kurulan dernekler bu kanun 
hükümlerine tabidir. 

Dernek kurma hakkı : 

MADDE 2. — Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes ön
ceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 

Ağır hapis cezasına veya taksirli suçtan haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mah
kûm olanlar ile, yüz kızartıcı suçlardan yahut bu kanunla kurulması yasaklanan dernekleri kur
mak veya idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 5 yıl süre ile der
nek kuramazlar. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kurulmam yasak dernekler : 

MADDE 4. — a) Türk Devletini ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
b) Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhu

riyeti ortadan kaldırmak, 
c) İnsan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak, 
ç) Kanunlara, kamu düzeni veya genel ahlâka aykırı faaliyette bulunmak, 
d) Bölge, ırk, sınıf, din veya mezhep esasına veya adına dayanarak her hangi bir bölgenin veya 

ırkın yahut sınıfın veyahut din veya mezhep sâliklerinin diğerlerine hâkim veya diğerlerinden 
imtiyazlı tDİmasmı sağlamak, 

e) Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sı
nıfı ortadan kaldırmak, yahut memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan her
hangi birini devirmek veya Devlet siyasi ve hukukî nizamlarını topyekûn yoketmek, 

f) Devletin sosyal, iktisadi veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa din kurallarına dayan
dırmak, veya siyasi yahut şahsi çıkar ve nüfuz sağlamak amacı ile her ne surette olursa olsun dini 
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmek veya kötüye kullanmak, 

g) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 153 ncü maddesinde sayılan devrim kanunlarını kaldır
mak, değiştirmek veya bu kanunlarla yasaklanan hususları ihya etmek, 

h) Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini, yahut hâtırasını kötülemek veya küçük düşürmek, 
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Bâzı adları kullanma yasağı : 

MADDE 5. •— a) Bir siyasi parti, sendika, sendika federasyonu veya konfederasyonun ya
hut, bu kanunun 64 noü maddesi gereğince kanunun 4 ncü maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) fıkra
larına veya 35 nci maddenin 1 No. lu fıkrasının (b) bendine aykırı harekette bulunmaları sebe
biyle mahkemece kapatılmalarına karar verilen bir dernek, federasyon veya konfederasyonun adı 
ille veya bunları telmih eden adlarla; 

b) 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 106 nci maddesinde siyasi partilerce alınması ve kul
lanılması yasaklanan adlarla; 

Dernek kurulamaz. 

Uluslararası faaliyet yasağı : 

MADDE 6. — Bu kanunun 10 ve 11 nci maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere; 
a) Uluslararası faaliyette bulunmak amaciyle demek kurulamaz, 
b) Türkiye'de kurulan dernekler, yurt dışında kurulmuş ulusal veya uluslararası demek ve

ya teşekküllere katılamaz; 
c) Merkezi yurt dışında bulunan demeklerin Türkiye tâe şubesi açılamaz. 

BÖLÜM : II 

Kuruluş 

Dernek tüzükleri : 

MADDE 7. — Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların 
bulunması sattır . 

a) Derneğin adı, merkezî ve ikametgahı, 
b) Demeğin amacı ve bu amacı gerçeMeştirdnek için yapacağı çalışma biçimleri, 
c) Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ifcamieifcgaJıları ve uyruk

lukları, 
ç) Derneğe üye olma, üyeliıkten çıkma ve çıkarılmanın şartları ve şekilleri, 
d) Demek şubelerinin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri, 
e) Dernek genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, şubelerin nasıl temsil edileceği, 
f) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve yeter sayılan, 
g) Yönetim ve denetleme kurullarının ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı, görev ve 

yetkileri, 
h) üyelerin, yılda 1 200 İrayı geçmemek üzera verecekleri aidat miktarı, 
i) Derneğin iç denetim şekilleri, 
j) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 



— 17 — 

(70 No. :1u Geçici Kiomisyoıran değiştirici 

ı) Belli bir siyasi partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak, yahut siyasi partiler arasında 
işbirliği sağlamak, veyahut T. B. M. M. üyeliği veya mahallî idareler veya mahalle muhtarlık yahut 
ihtiyar heyeti seçimlerinde bir siyasi partiyi veya adaylarından birini veya birkaçını, veyahut ba
ğımsız bir adayı veya adayları desteklemek veya kazanmalarını önlemek, yahut bunlar arasında iş
birliği sağlamak, 

j) Türkiye Devletinin şahsiyetini kötülemek veya küçültmek, 
k) Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik yahut telkin etmek, 
Amacını güden ve amacı birden fazla olan derneklerin kurulması yasaktır. 

Bâzı adlan kullanma yasağı : 

MADDE 5. —- Derneklerin : 
a) Bir siyasi partinin veya sendika, sendika federasyonu veya konfederasyonun yahut bu ka

nunun 64 ncü maddesi gereğince mahkemece kapatılmalarına karar verilen bir dernek, federasyon 
veya konfederasyonun adını veya bunları telmih eder. adları; 

b) Komünist, anarşist, faşist, nasyonal sosyalist veya aynı anlama gelen adlan; 
Kullanmaları yasaktır. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BöLtîM : II 

Kuruluş 

Demek tüzükleri : 

MADDE 7. — Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gölsterilen hususların be
lirtilmesi şarttır. 

a,) Derneğin adı ve merkezi, 
b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için ne surette faaliyette bulunacağı, 
c) Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikamdtgâihları ve uyrukları, 
ç) Dermeğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları ve şekilleri, 
d) Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli, toplama zamanı, 
e) iGenel Kurul görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve yeter sayılar, 
f) Yönetim ve denetleme kurullarının ne surette seçileceği, asil ve yedek üye sayısı, görev 

ve yetkileri, . 
g) Derneğin şubesi bulunup bulunmıyacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev 

ve. yetkileri ve dernek genel kurulunda şubelerin nasıl temsil edileceği, 
h) Üyelerin, yılda 1 200 lirayı geçmemek üzere verecekleri aidat miktarı, 
i) Derneğin iç denetim şekilleri, 
j) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, 
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k) Demeğin feshi halimde mallarım tasfiye sekli, 
1) Dermek oargıamlanıuın teşkilime kadar dermek işlerim yürütmeye ve demeği temsile yetkili 

geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ve ikametgâhları. 

Kuruluşu bildirme : 

MADDE 8. — Her dernek (kurulusunu bir yazı ile kurulduğu yerin en büyük mülkiye âmirine 
bildirmeye ve bu yazıya tüzüğünden. (dört adedini eklemeye mecburdur. 

Birden çok ilerde faaliyet göstererek derneklerin tüzükleri mahallî mülkiye amirliğince bir haf
ta içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

Tüzüklerin incelenmesi : 

MADDE 9. — Bir ilde faaliyette bulmadak derneklerin tüzükleri valiliklerce, ıbirden çok ilde 
faaliyet gösterecek dermeklerim tüzükleri ise içişleri Bakanlığınca incelenir. 

Tüzüklerde kanunla aykırılık veya noksanlık tesbit edildiği takdirde bunların giderilmesi ku
ruculardan yazı ile istenir. Bu istemim tebliği tarihimden itibaren 30 gün içinde kanuna aykırılıklar 
düzeltilmez veya noksanlıklar giderilmezse derneklerin feshine dair hükümjer uygulanır. 

Ancak, kamumun 4 ncü maddesiyle yasaklanmış amaçlarla kuruilmuş ve tüzükleri valilikçe in-
ceüemem dernekler ilgili valiliğin, tüzükleri içişleri Bakanlığınca incelenen dernekler İçişleri Ba
kanlığınım istemesi üzerine dernek inerkezimiim bulunduğu yer vailisünAn karariyle f aailiyetiten alıJko-
mulur. Bu halde keyfiyet bir hafta zarfımda Cumhuriyet [Savcılığıma bildirilir. Faaliyetten alıkoy
ma kararı mahkemece aksine karar verilinceye kadar devam eder. 

Tüzükte kamuma aykırılık veya noksanlık bulunmaz, yahut kanuna aykırılık veya moksaınjhk-
lar 2 moi fılkrada belirtilen süre içeriğimde giderilmiş bulunursa, tüzükleri inceliyem makam keyfi
yeti kuruculara yazı ile bildirir. 

Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri : 

MADDE 10. — Uluslar arası beraberlik veya işibürliği yapılmasında fayda görülen hallerde; 
ta) Uluslararası fiaaliyelbte bulunma amacımı güden derneklerim kurulması; 
b) Mevcut derneklerim bu yönde faaliyette bulunması; 
c)1 (a) ve (b) bemfeıimde sözü geçen dermeklerim yurt dışında şube açması veya yurt dışın

daki benzer amaçlı dermek veya teşekküllere katılması; 
Bakamlar Kurulunum iznime bağlıdır. 
Yurt dışındaki bir dernek veya teşekküle katılmak istiyen dermekler, ıbu kuruluş statüsünü 

İçişleri Bakamlığımla verilmeye, 
Türkiye'deki demeklerim katıldığı veya işfbirlği yaptığı yabancı dermek veya teşekküllerim, 

kamumlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza uymayan yahut kuruluş amaçlariyle bağdaşmıyam faaliyet
lerde bulumması hailimde, Türkiye de kurulmuş derneğin bu dernek veya teşekküllerle olan iliş
kilerinle, İçişleri Bakanlığımın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle som verilir. 

Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri : 

MADDE 11. — Yurt dışında kurulan Ve uluslararası beraberlik ve işbirliğini sağlamak amacı
nı gülden derneklerin; 

a) Türkiye'de şube açmalarıma; 
b) 10 ncu madde uyarımca kurulamalarıma veya uluslararası faaliyette bulunmalarıma Bakan-
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.... k) Demeğin feshi haUnde malların tasfiye şekli, 
1) Dernek organlarının teşkiline kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsile yetkili 

geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ve ikâmetgâhları. 

Kuruluşu 'bildirme : 
MADDE 8. — Her dernek kuruluşunu bir yazı ile kurulduğu yerin en büyük mülkiye âmirine 

bildirmeye ve bu yazıya tüzüğünden 4 adedini eklemeye ve dernek ikametgâhını belirtmeye 
mecburdur. 

Birden çok illerde faailiyet göstrecek demeklerin tüzükleri mahallî mülkiye amirliğinde bir 
hafta içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

Tüzüklerin incelenmesi : 
MADDE 9. — Bir ilde faaliyette bulunacak derneklerin tüzükleri valiliklerce, birden çok ilde 

faaliyet gösterecek demeklerin tützükleri ise içişleri Bakanlığınca incelenir. 
'Tüzüklerde kanuna aykırılık veya noksanlık tevisik edildiği takdirde bunların giderilmesi der

neklerden yazı ile istenir. Bu istemin tebliği tan hinden itibaren 30 gün içinde Kanuna aykırılıklar 
düzeltilmez veya noksanlıklar giderilmezse derneklerin feshine dair hükümler uygulanır. 

Ancak, kanunun 4 noü. maddesiyle yasaklanmış amaçlarla kurulmuş ve tüzükleri valilikçe 
incelenmiş dernekler ilijgili valiliğin, tüzükleri içişleri Bakanlığınca incelenen dernekler içişleri 
Bakanlığının istemii&i üzerine dernek merkezinin bulunduğu yer valisinin kararı ile faaliyetten 
alıkonulur. Bu halde keyfiyet bir hafta zarfında Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Faaliyetten 
alıkoyma kararı mahkemece aksine karar verilinceye: kadar devam ede?. 

Tüzükte kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz, yahut kanuna aykırılıkta veya noksanlık
ta 2 nci fıkrada belirtilen süre içerisinde giderilmiş bulunursa tüzükleri inceliden makam key
fiyeti demeğe yazı ile bildirir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11..— Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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lar Kurulunca izin verilen dernek federasyon veya konledeo^^yoaılara katümalarma yahut işbir
liğinde bulunmalarına; 

Yapılan işbirliği ve yürütülen müşterek faaliyetlerin faydalı olacağına kanaat getirilmıesi ha
linde, mütekabiliyet şartiyle, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının teikOdifll 
üzerine Bakanlar Kurulu karariyle izin verilebilir. 

Yukardaki fıkrada söz konusu edilen derneklerin, kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza 
uymıyan yahut kuruluş amaçlariyle bağdaşmıyan faaliyetüerde bulunması halinde, açılmış şubele
rin kapatılmasınla veya verilen iznin geri alınmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

îlân : 
MADDE 12. — Dernek tüzüğü, 9 nou maddenin 4 ncü fıkrası gereğince yapılan tebliğden iti

baren 15 gün içinde günlük bir gazete ile yayımlanır ve İM nüshası demek merkezînin bulundu
ğu yerin en büyük mülkiye âmirine verilir. 

Tüzüklerde yapılan değişikliklerde aynı usule tabidir. 

İlk genel kurul toplantısı : 
MADDE 13. —Dernekler tüzüklerinin gazetede yayınlandığı günden itibaren altı ay içinde ilk 

genel kurul toplantılarını yapmak ve organlanm l^şkil etmek zorundadırlar. 
Bu zorunluluğa uyulmaması halinde derneklerin feshine dair hükümler uygulanır. 

Demek kütüğü ve kayıt işlemi : 
MADDE 14. — İçişleri Bakanlığında (Emniyet Genel Müdürlüğünde) ve her ilde, derneklerin 

kaydolunacağı (Dernekler kütüğü) tesis olunur. 
Bakanlıktaki demekler 'kütüğüne, bütün demek, federasyon ve konfederasyonlar ile merkez

leri yurt dışında bulunan derneklerin, Türkiye'de açılmış şubeleri kaydolunur. 
illerdeki dernekler kütüğüne merkezleri o il idari sınırlan içinde bulunan derne,k federasyon 

ve konfederasyonlarla, merkezi başka ilerde veya yurt dışında olan derneMerin o il sınırları için
de açılan şubeleri kaydolunur. 

BÖLÜM : m 
tJtyelilk 

Üye olma hakkı ve üyeliğin sona ermesi : 
MADDE 15. — Dernek kurana hakkına sahip herkes derneklere üye olabilir. Ancak, öğrenci ol-

mıyanlar ile, siyasi partilerden birine kayıtlı bulunan öğrenciler öğrenci derneMerin© üye ola
mazlar. 

Yabancıların derneklere üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan sırtlardan başka, 
o yabancının Türkiye'de ikamet etme haMania sahip bulunması da gerekMdir. Fahri üyelik için ika
met şartı aranmaz. 

üyelik için yapılan müracaatları dernek yönetim kurulu en geç 30 gün içinde karara bağlar. 
öğrenci derneği üyesi iken öğrencilik sıfatı sona erenlerle, derneklere üye olma hakikim kay

bedenlerin, kayıtlı bulundukları derneklerdeM üyelikleri de sona erer. Bu durumların tesbitd ha
linde üyelik kaydı dernek yönetim kurullarınca silinir. 
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İlân : 

MADDE 12. —Dernek tüzüğü, 9 ncu maddenin 4 ncü fıkrası gereğince yapılan tebliğden 
itibaren lö gün içinde günlük bir gazete ile yayımlanır. Ve 2 nüshası dernek merkezinin bulun
duğu yerin en büyük mülkiye âmirine verilir. 

Tüzüklerde ve demek ikametgahında yapılan değişiklikler de aynı usule talbidir. 

HADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MAtDDE 15. — Tasarının 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Üyelerin halkları : 
MADDE 16. — Hiç kimse bir denmeğe üye olmaya veya demekte üye kalmaya zorianaimıaz. 

Her üye istifa hakkına sahiptir. 
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerine bu eşitliği kısıtlayıcı veya bası üyelere 

ayrıcalık tanıyan büklümler konulamaz. 
Her üyenin genel kurulda bir oy haMa vardır. 
Fahri üyelerin oy hakiki yoktur, istedikleri takdirde aidat verebilirler. 

BÖLÜM î IV 

Demek organları ve şubeleri 

Demek organları : 
MADDE 17. — Her dernekte : 
a) Genel kurul, 
b) Yönetim kurulu, 
c) Denetleme kurulu; teşkili zorunludur. 
Dernekler, başka organlar da kuraibffirler. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kum

lunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

Genel hurul toplantıları : 
MADDE 18. — Genel kurul : 
a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; 
b) Yönetim ve denetleme kurularının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden 

beşte birinin yazalı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 
Olağan genel kurul toplantılarının âzami iki yılda bir yapılması zorunludur. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. 
Denetleme kurulunun talebi veya dernek üyelerinin beste birinin yazılı isteği üzerine yönetim 

kurulu genel kurulu bir ay içimde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı toteğftn-
de bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerime mahallî sulh hukuk hakimi dernek üyeleri ara
sından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağın usulü : 
MADDE 19. — Yönetim (kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula kaitulmıa hakkı bulunan 

üyelerin listesini düzenler. Genel kurula kattaliaoak üyeler, en az on gün önceden, toplantının günü, 
saaıti, yeri ve gündemi iki gazete ile ilân edilmek suretiyle toplantıya çağınlhr ve keyfiyet mahalli 
mülkiye âmirine yazı ile bildirilir. 

Toplantı geri bırakılldığı takdirde, üyeler ikinci toplantı tarihinden en az beş gün önceden, ge
ri bmaikılma sebepleriyle, toplantının günlü, aaatti, yeri ve gündemi gazete ile ilân edilerek yeniden 
çağırılır ve durum mahallî müM âmire yazı ile bildirilir. 

Genel kurul toplantısının birden fazla geri bırakılması caiz değildir. 

Toplantı yeri : 
MADDE 20. — Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yer

de yapılamaz. 
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MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir., 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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öğrenci dermekleri genel kurul toplantıları, resmî veya özel öğretim kurumlarında veya yurt 
binalarımda yapılamaz. 

Toplantı yeter sayısı : 
MADDE 21. — Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyele

rim yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. 
tik toplantıda yetersayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikimci 

toplantıya iştirak edem üye sayısı; dernek yönetimi ve demetleme kurulları üye tam sayılan topla
mınım iki katımdan aşağı olamaz. 

Toplantının yapılış usulü : 
MADDE 22. — Dernek genel kurul toplantıları, ilâmda belirtilen ve mahallî mülkiye âmirine 

bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. 
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlemen listedeki adlan hizasını imza 

ederek, toplamtı yerine girerler. 
21 mci maddöde belirtilen yetersayı Bağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı" 

yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerimden biri tarafımdan açılır. 
Hükümet komiserimin toplantıya gelmemiş olması toplantımın tehirini gerektirmez. 
Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan başkanvekü ile yeteri kadar kâtip 

seçilir. 
Toplantımın yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutamağımı düzenler ve 

başkanla birlikte imzalar. 
Toplantı sonunda, bütün tutamak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. 

Toplantıda görüşülecek hususlar : 
HADDE 23. — Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. An

cak toplantıda hazır buluman üyelerim em az onda biri tarafımdan görüşülmesi istemem hususlarım 
gündeme konulması zorunludur. 

Genel kurulun görev ve yetkileri : 
MADDE 24. — Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlamır. 
a) Dernek organlarımın seçimi; 
b) Dermek tüzüğünüm değiştirilmesi; 
c) Yönetim ve denetleme kuruları raporlarınım görüşülmesi, ybmiettim taullarımım ibrası; 
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçemin görüşülüp aymem veya değiştirilerek kabulü; 
d) Dermeğe lüzumlu taşımmaz mallanm satımalımması veya mevcut taşınmaz mallarım satılma

sı hususumda yönetim kuruluma yetki verilmesi; 
e); Dermeğim federasyona katılması veya ayrılması, 
f) Dermeğim uluslararası faalyeltte bulunması, yurt dışındaki dermek veya teşekküllere üye 

olarak katılması yahut ayrılması; 
g) Derneğim feshi; 
ıh) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 



_ 25 — 

(70 No. lıı Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Toplantının yapılış usulü : 

MADDE 22. —Dernek genel kurul toplantıları, ilânda belirtilen ve maihallî mülkiye âmirine 
bildirilen gün, saat ve maihalde yapılır. 

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlan nizasını imza 
ederek, toplantı yerine girerler. 

21 nci maddede belirtilen yeter sayıyı sağlamışsa, durum bir tutanakla testoit edilir. Ve top
lantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından 
açılır. 

Hükümet komserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez. 
Açılışı mütaakıp toplantıyı idare etmek üzere Ibir başkan, yeteri kadar başkanvekili l e kâtip 

»eçdlir. 
Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve 

başkanla birlikte imzalar. 
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasannın 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yönetim Kurulu teşkili ve görevleri : 

MADDE 25. — Yönetim kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca 
seçilir. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
a) Resmî ve özel işlerde demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya 

birkaçına yetki vermek, 
fb) Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek, 
c) ^Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçe

yi hazırlıyarak genel kurula sunmak, 
d)' IDernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kul

lanmak, 

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması s 

MADDE 26. — Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden 
ısonra, üye tamsayısının yansından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri 
veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağırmın yapılmaması ha
linde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallî Sulh Hukuk hâkimi dernek üyeleri 
arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. 

Denetleme kurulu teşkili ve görevleri : 

MADDE 27. — Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca 
seçilir. 

iBu kurul, denetleme görevini, dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre yapar 
ve sonuçlan bir rapor halinde genel kurula sunar. 

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi : 

MADDE 28. — Genel kurulca yapılan seçimi takibeden yedi gün içinde, yönetim kurulu baş
kanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları meslek
leri ve adresleri, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye âmirine bildirilir. 

Şubelerin kuruluşu : 

MADDE 29. — Dernekler, tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydiyle gerekli görülen yerlerde 
şube açabilirler. 

Dernek yönetim kurulunca yetkili kılman en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en 
büyük mülkiye âmirine yazılı müracaat yapılır. 

Bu yazıda kuruculann adı, soyadı, meslek veya sanatlan, ikametgâhları ve uyruklan ile şube 
merkez adresinin belirtilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin ek
lenmesi şarttır. 

Şubelerin organları : 

IMADDE 30. — Şube organları : 
a)! Oenel kurul, 
(b) Yönetim kurulu, 
c) Denetleme kurulu veya denetçiden ibarettir. 
Bu organlann görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 561) 



•— 27 -

(70 No. lu Geçici 'Komisyonun değiştirişi 

Yönetim kurulu teshili ve görevleri : 

MADDE 25. — Yönetim Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca 
seçilir. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir, 
fc) Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şuîbe kurucularına yetki vermek, 
©) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçe

yi hazırlıyarak genel kurula sunmak, 
ç) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kul

lanmak. 

M3ADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MİADDflE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Şubelerin kuruluşu : 

(MADDE 29. — Dernekler, tüzüklerinde Ibelirtmiş olmak kaydiyle gerekli görülen yerlerde su
lbe açabilirler. 

Dernek yönetim kurulunca yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en 
büyük mülkiye âmirine yazılı müracaat yapılır. 

Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve uyruklukları ile 
şube merkez adresinin Ibildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden 2 örnek ile yetki belgelerinin 
eklenmesi şarttır. 

Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan ıberi ikametgâh etmeleri şarttır. 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Şubelerin tabi olacağı hükümler : 
MADDE 31. — Dernek şubeleri hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. Ancak; 
a) Şube genel kurulunun toplantısına ait ilân gazete yerine mahallî imkân ve vasıtalardan 

yararlanmak suretiyle de yapılabilir. 
b) Şube genel kurulları, olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 

gün önce bitirmek zorundadırlar. 

BÖLÜM : V 

Federasyonlar ve Konfederasyonlar 

Kuruluş : 

MADDE 32. — Federasyonlar, kuruluş amaçlan aynı olan en az iki derneğin, amaçlarını ger
çekleştirmek üzere üye sıf atiyle bir araya gelmeleri; Konfederasyonlar kuruluş amaçlan aynı ve
ya yakın benzerlik gösteren en az iki federasyonun üye sıf atiyle bir araya gelmeleri suretiyle ku
rulur. Bunlar hakkın'da da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Dernekler federasyon, federasyonlar da konfederasyon biçiminden başka şekilde örgütlene-
mezler. 

Tüzükler : 
MADDE 33. — Her federasyon ve konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. 
Bu tüzükte; 7 nci maddenin (a, b, c, e, f, g, d, j , k, 1) fıkraDanmda gösterilen hususlardan baş

ka : 
a) Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyonun adlan, merkezleri ve ikametgâihlan ile, 
b) Üyelerin kuruluşa ödiyecekleri katılma paylannı belirten hükümler de bulunur. 

Tüzel kişilik kazanma : 
MADDE 34. — Federasyon ve konfederasyonlar tüzüklerinden dört nüshasını bir yazıya 

ekli olarak mahallî mülkiye âmirine vermekle tüzel kişilik kazanırlar. 
Bu yazıya, aynca, federasyonu teşkil eden derneklerle, konfederasyonu vücuda getiren fe

derasyonlar genel kurullarınca, katılma hakkında alınmış olan kararların iki örneği eklenir. 
(Tüzüklerle, genel kurul karar örnekleri tçi|leri Bakanlığına gönderilir ve bunlar üzerinde 

9 ncu maddeye göre gerekli işlem yapılır. 

BÖ0MJM ••: VI 
Yasak veya izne bağlı faaliyetler 

Yasak faaliyetler : ; 
MADDE 35. — 1. Dernekler : 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar, 
b} Hejim, doktrin veya ideolojileri itibarîyle bu kanunun yasak ettiği amaç ve ffta$yejtleri 

benimsiyen bir devleti, bir partiyi, bir tüzel kişiliği veya topluluğu ya da ölü veya yaşıyan kişi
leri; övmek maksadiyle toplantı veya yayın yapamaz bunlar adına yardım toplıyamaz veya benle
ri faaliyetler gösteremez. 
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MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BöUütM V 

Federasyonlar Ve Konfederasyonlar 

Kurulup : 

MIADDIE 32. — Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az 2 derneğin, amaçlarını ger-
çefâefllî'mefc üzere üye sıf atiyle bir araya gelmeleri; konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan 
en az 2 federasyonun üye sıf atiyle Ibir araya gel meleri suretiyle kurulur. Bunlar hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

Dernekler federasyonlar, federasyonlarda konfederasyon biçiminden başka şekilde örgütlene-
mtzler. 

Tüzükler : 

MADDE 33. — Her federasyon ve Konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. 
Bu tüzükte; 7 nci maddenin (a,, b, c, ç, d, e, f, g, h, i, j , k, 1) fıkralarında gösterilen hususlar

da^ başka ? 
a) Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyonun adları merkezleri ve ikametgâhları ile, 
b) 'Üyelerin kuruluşa ödiyeceMeri katılma paylarını belirten hükümler de bulunur. 

MADDE 34. — Tasarının 34' ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VI 

Yasak veya izne bağlı faaliyetler 

Yasak faaliyetler : 

MADDE 35. — I. Dernekler : 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında heıiıangi bir faaliyette bulunamazlar. 
ıb> IRejimf dioktrî» veya ideolojileri itibariyle kanunun ya£ak ettiği amaç veya faaliyetleri 

befiimstyeH bir devleti; bir partiyi, bir tüael kişiliği veya topluluğu ya da ölü veya yaşıyan kişile
ri; ıcvînek maksafliylö to^laîıtı Veya yayın yapamaz. Bunîar adına yardım toplıyamaz veya sair 
faaliyetler gösteremez. 
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c) Silâhlı Kuvvetler hizmetleri ve Silâhlı Kuvvetler personelinin bütün haklariyle ilgili ka
nuni hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konulmasına dair faaliyetlerde bulunamaz
lar. -

II - a) Dernek yöneticileri derneği temsilen dernek amaçlarına uymıyan toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını da bu yolda harekete 
teşvik edemezler. 

1b) Öğrenci dernekleri her ne şekilde olursa olsun siyasi amaçlarla kurulamazlar ve hiçbir 
şekilde siyasi faaliyette bulunamazlar. 

Savunma ve Sivil Savunma hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı : 

MADDE 36. Dernekler, askerliğe, savunma ve sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı öğretim 
eğitim ve faaliyetlerine girişemezler veya üyeleri için özel kıyafet veya üniforma yahut kolbağı 
veya benzer işaretler ihdas edemezler. 

Bakanlar Kurulu birinci fıkrada yazılı faaliyetlerin tamamı veya bir kısmı ile meşgul olma 
iznini uygun gördüğü derneklere verebilir. 

Silâh bulundurma yasağı: 

MADDE 37. — Derneklerin merkez ve sulbelerinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentile
rinde her nevi silâh veya patlayıcı madde yahuttecavüz veya müdafaada kullanılan her türlü ke
sici veya delici veya bereleyici alet veyahut yakıcı veya aşındırıcı yahut yaralayıcı ecza ve di
ğer her türlü zehir veya gazların bulundurulmaları yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşguliyetlerinin gerektirdiği ve 36 ncı maddede yazılı fa
aliyetlerde bulunmasına izin verilmiş olan derneklerde de eğitim ve Öğretim için gerekli olan silâh
ların İçişleri Bakanlığınca sağlanması ve bulundurulmasına izin verilebilir. İzin belgesinde silâhla
rın cinsi, niteliği ve miktarı açıkça belirtilir. 

Yabancı dernek ve kuruluşlarla temas : 

MADDE 38. — Dernek, federasyon veya konfederasyonların, yabancı ülkelerdeki dernek ve ku
ruluşların üyelerini Türkiye'ye davet etmesi veya yabancı derneklerin davetlerine uyarak üyeleri
ni veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak içişleri Ba
kanlığınca verilecek izne bağlıdır. 

Bildiri yayınlama : 

MADDE 39. — Dernek, federasyon ve konfederasyonlar ile bunların şubeleri adına, bu kuru
luşların yetkili organlarınca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayımlar yapıla
maz. 

Yukarıki fıkrada sayılan kuruluşlar adına neşredilecek bildiri, beyanname veya benzeri yayım
larda, bu konuda alınan kararı tasvibeden üyelerin veya o kuruluşun yetkili organınca tâyin ve 
tesbit edilen kimse veya kimselerin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. 

Neşredilecek bildiri ile bu konuda alınacak kararın ikişer örneği, mahallî Cumhuriyet savcı
lığı ile mülkiye âmirine hemen verilir. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar tarafından hazırlanan bildiri, beyaname veya benzeri ya
yımları tab, teksir veya her hangi bir suretle çoğaltan müesîsese veya şahısla, bunlardan ikişer 
nüshasını, en geç dağıtımın başlandığı anda, mahallî Cumhuriyet savcılığına ve en büyük mülkiye 
amirliğine vermeye mecburdurlar. 
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c) Silâhlı Kuvvetler hizmetleri ve Silâhlı KuiVvetler personelinin bütün haklan ile ilgili ka
nuni hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyette bulunamazlar. 

II. - a) Dernek yöneticileri derneği temsilen dernek lamaçlanna uymayan toplantı ve> gösteri 
yürüyüşlerine kâtıiaanaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını ıda bu yolda harekete 
teşvik edemezler. 

b) öğrenci demekleri her ne şekilde olursa olsun siyasi amaçlarla kurulamazlar. Ve hiçbir 
şekil ve surette siyasi veya öğrencilikle ilgisi olmıyan faaliyette bulunaımazlar. 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Tasarımın 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bildiri yayınlama : 

MADDE 39. — Dernekler, dernek şubeleri, federasyon ve (Konfederasyonların, bu kuruluşların 
yetkili organizasyonlarmca Ikarar verilmeden bildiri, beyanname Veya benzeri yayınlar yapılamaz. 

Yukardalki fılkrada beHiıitilen kuruluşlar adına neşredilecek bildiri, beyanname veya benzeri ya
yınlarda, bu konuda alınan Ifeararı tasvibelden üyelerin veya o kuruluşun yetkili organlarınca tâyin 
ve tesbiıt etmek kişi veya Ikiişilerin adı, soyadı ve imaalannın .bulunması şarttır. 

Neşredilecek bildiri, beyanname veya (benzeri yayınların ve bu (konuda alınan (kararın bir nüs
hası, alındı belgesi karşılığında mahallî Cumhuriyet Savcılığına diğer nüshasının da mahallî mül
kiye amirliğine verilmesi sorunludur. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar (tarafından hazırlanan bildiri, beyanname veya benzeri ya
yınlan tab, teksir veya her hangi bir snreitte çoğaltan gerçek veya tüzel Mşiler ile ya,yıimlıyacaik 
basın organlarının ve 'Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yetkilileri, (Oumhuriyet Savcılığınca 
verilen alındı belgesinin bir örneğini almadan, beyanname ve benzerlerini basalmaz veya yayınhya-
maalar. 
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BÖLÜM : VII 

Derneklerin denetimi 

Genel denetim: 

MADDE 40. — Derneklerin işlemleri defterleri, hesapları ve faaliyetleri İçişleri Bakanlığınca 
veya denmek merkezi veya şubesinin bulunduğu yerin en büyük müMye âmiri tarafından bizzat 
veya görevlendireceği memurlar aracılığı ile dernek, merkez, müessese veya eklentilerinde her za
man denetlenebilir. 

Bu denetleme, derneğin amaciyle ilgili bulunan bakanlık veya bakanlıklar tarafından da ya
pılabilir. 

Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli 
yazıların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur. 

Malî denetim : 

«MADDE 41. — Dernek hesapları ve hesaplarla ilgili belge ve defterler, en as üç yılda bir, Ma
liye müfettişleri veya mahallî' mülkiye âmiri tarafından görevlendirilecek memurlar tarafından de
netlenir. 

îdare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi: 

MADDE 42. — Kolluk kuvvetleri dernekterin merkez ve şubelerinin yönetim yerleri, müesse
seleri ve her çeşit eklentilerine mahallî mülkiye âmirinin yazılı emriyle her zaman girebilirler. 

Bu şekilde girilen yerlerde; 
1. Yanında veli veya vasisi olmadan 18 yaşından küçüklerin bulunduğu (Yanında veli veya 

vasisi olsun olmasın 18 yaşından küçüklerin girmesine maîıallî mülkiye âmirinin yazih izniyle 
m'üsaade olunan yerler hariç); 

2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya genel ahlâka aykırı harekette bulunulduğu; 
3. Uyuşturucu maddelerin her hangi birinin kullanıldığı; 
4. Kanunların bulundurulmasını yasakladığı alet veya maddelerin bulunduğu veya kanunen 

suç sayılan faaliyette bulunulduğu; 
5. Suçlulara yataklık edildiği; 
Tesbit edilmesi halinde Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 8 nci maddesi hükümleri uygula

nır. 

BÖLÜM : VIII 

Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi 

Fesih : 

MADDE 43. — 1. Genel kurul karariyle fesih. 
Dernek genel kurulu, her zaman, derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için 

tüzüğe göre, genel kurula katılma hakkına sahübolan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katıl
ması şarttır. 

Bu suretle çoğunluk elde edilmezse, ikinci defa toplanmak için 19 ncu maddeye göre üyeler 
çağırılır.. Bu çağn üzerine toplanacak üyeler sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. 
Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. 

Demeğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülkiye âmirine yazı ile 
bildirilir. 
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SOLÜM : VII 

DeruDCdeniın g-înel >dsnı::::J:ni 

MADDE 40. — Tadarının 49 aaeı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDİE 41. — Taıanımı 41 imi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi ay.ri.en kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VIII 

Derneık tüzel kişiliğinin &ona ermesi 

Fesih : 

MADDE 43. — 1. Genel kurul karariyle fesih; 
Dernek genel 'kurulu, her zaman, (derneğim feshine karar vsrsbiîir. Peafes karar verebilmek için 

tüzüğe gıöre, genel kurula kaıtılıma halkkında sahibolan üyelerin en as iidte ilkisinzeı toplantıya ka
tılması şarttır. 

Bu suneıile çoğunluk elde cdikimeıasıe, 2 nci defa toplanmak için 19 ncu madckys gere üyeler 
çağrılır. Bu çağrı lüzsriuıe toplanacak üyeler -sayra ne olursa olsum fasih konusu görüsü'Jjbil'ir. Fe
sih hakkımdaki kararlar, hıasır bulunan üyderin 3/2 çoğunluğu ile alınır. 

Derneğin fıetshii, yomatum kurulu tarafından 5 gün içinde en 'büyük (mülkiye âmirine yazı ile 
bdidMiir. 
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2. Mahkeme kararı ile fesih. 
a) 9 ncu madde gereğince yetkili mercilerce yapılan yazılı isteme rağmen, 30 gün içinde, der

nek tüzüğündeki noksanlıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılıklar giderilmezse, 
b) 13 ncü maddede belirtilen süre içinde dernek genel kurulu toplanmaz veya kanunen teşkili 

zorunlu organlar seçilmezse, 
c) Olağan genel kurul toplantısı, üst üste iki defa yapılmazsa, 
Dernek merkezinin bulunduğu yer mülkiye âmirinin yazılı bildirisi ve C. Savcılığının talebi 

üzerine asliye hukuk mahkemesince, derneğin feshine karar verilir. 

İnfisah : 

MADDE 44. — Dernekler aciz haline düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurul
masına imkân kalmadığı yahut 21 nci maddede belirtilen yeter sayının bulunamaması sebebiyle 
üstüste iki olağan, genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde infisah eder. infisah halinin tes-
biti dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye âmirinin karariyle olur. 

Kapatma veya faaliyetten alıkonulma 

MADDE 45. — Bu kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen hallerde dernekler, federasyon 
veya konfederasyonlar temelli olarak ancak mahkeme karariyle kapatılabilir. 

Mahkeme, dâvanın her safhasında talep üzerine veya re'sen dernek federasyon veya konfede
rasyonların her türlü faaliyetlerini yasaklıyabilir. 

Aniöak, Devletin ülkesi ve milletin bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeni veya genel 
aJhlâkın korunması bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde dernek, federasyon veya 
konfederasyonlar, ilgili valiliğin gerekçeli karariyle faaliyetten alıkonulabıl'ir. Alıkonma kararı 
derneklerin şubeleri için de geçeridir. Bir derneğin yalnız şubesi için alman faaliyetten alıkonul
ma kararı sadece o şube için uygulanır; şubenin bağlı bulunduğu derneği etkilemez. 

Faaliyetten alıkonulan dernek, federasyon veya konfederasyonlar hakkında, bu tedbiri ge
rekli kılan hallerden dolayı derhal baslıyan soruşturma en kısa zamanda sonuçlandırılarak mahallî 
O. Savcılığınca; dâva açıldığı takdirde görevli mahkemeye dâva açılmasına mahal görülmediği 
takdirde, mahallî asliye ceza mahkemesine intikal ettirilir. Faaliyetten alıkonma kararı, aksine ka-
tfar verilmediği sürece geçerli olur. Ancak mahkeme dernek, federasyon veya konfederasyonun ka
patılmamasına karar verdiği takdirde, bu tedbir de karar tarihinde yürürlükten kalkar. 

Asliye ceza mahkemesi gerekli gördüğü takdirde duruşma yapmaksızın dosya üzerinde incele
me yaparak da karar verebilir. 

Faaliyetten alıkonulan dernek, federasyon ve konfederasyonların maddî ve hukukî varlıkları
nın korunması için mahallî sulh mahkemesince kayyım tâyin edilir. 

Derneklerimizin bulunduğu yer Mülkiye Âmirinin yazılı bildirisi ve C. Savcılığının talebi üzerine 
Asliye Hukuk Mahkemesince, derneğin feshine karar verilir. 

Tasfiye : 

MADDE 46. — Feshedilen veya münfesih hale düşen derneklerin, mal ve paralarının tasfiyesi, 
dernek tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. 

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para ve malları hazineye intikal eder. 
Tasfiye ve intikal, Hükümet Komiseri ve Maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlem

lere fesih, infisalh ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 
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2. Mahkeme karan dile fesih; 
a) 9 ncu madde gereğince yetkili mercilerce yapılan yazılı isteme rağmen, 30 gün içinde der

mek tüzüğıünıddci moksamhıklar tamamlanmaz veya kamuna (aykırılıklar giderilmezse, 
b) 13 mıcü ımaddede belirtilen isüre içimde dernek genel kurulu toplanmaz veya kanunen teşkili 

aorumlu organlar seçilmiezse, 
c) Olağan genel kurul toplantısı üstüste iki defa yapılmazsa, 
Dternek merkezinim bulunduğu yer mülkiye âmirinim yazılı bildirisi ve Cumhuriyet Savcılığı

mın talebi üzenime Asliye Hukuk Mahkemesince dermeğim feshime karar verilir. Bu konuda açılan 
dâvalarım duruşmalan Cumhuriyet savcıılannın huzuru ile yapılır. 

MADDE 44. — Tasanmın 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapatma veya faaliyetten alıkonulma : 

MADDE 45. — Bu kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen hallerde dernekler, federasyon veya 
konfederasyondan temelli olarak ancak mahkeme karan ile kapatılabilir. 

Mahkeme, 'dâvanın her isaf hasında talep üzerine veya re'sen dernek federasyon veya konfede-
arasyomıların her türlü faaliyetlerimi yasaklıyabilir. 

Ancak, Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğünüm, millî güvenliği, kamu düzenini ve genel 
ahlâkım korunması bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde dernek, federasyon veya 
konfederasyonlar ilgili valiliğin (gerekçeli kararı ile faaliyetten ahkomulabilir. Alıkomma karan 
demeklerin şubeleri için ide geçerlidir. IBir dermeğin yalnız şubesi liçin alınan faaliyetten alıkonul
anla karan sadece o şube için uygulanır; şubemin bağlı bulunduğu ıdermeği etkilemez. 

Faaliyetten laüıkomulam dermek, federasyon veya konfederasyonlar hakkında, bu karan gerekli 
kılan hallerden dolayı derhal başlıyan soruşturmaen kusa zamanda ısonuçlamdınlarak, mahallî Cum
huriyet iSavcihğınca; dâva açıldığı takdirde, görevli mahkemeye; dâva açılmasına mahal görül
mediği takdirde, mahallî askerî ceza mahkemesine intikal ettirilir. Faaliyetten abkonma karan, laik
sin© karar verilmediği süreoe geçerli olur. Ancak, mahkeme dermek, federasyon, veya konfederas
yonun kapatılmamasına karar verdiği takdirde, bu karar, hüküm tarihinde yürürlükten kalkar. 

Asüye ceza mahkemesi gerekli gördüğü takdirde duruşma yapmaksızın dosya üzerinde inceleme 
yaparak da karar verebilir. Faaliyetten alıkonulan dermek, federasyon ve konfederasyonlar mad
di ve hukukî varhklannm korunması için mahalli sulh mahkemesince kayyım tâyin edilir. 

MADDE 46. — Tasarının 46 mcı maddesi aynen kabul (edilmiştir. 
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Fesli, infisah veya kapatılmasına karar verilen derneklerin para ve mallarının tasfiye ve 
intikal işlemlerinm tamamlanmasını mütaakıp, bu derneklerin «Dernekler Kütüğü»ndeki kayıt
lan, faaliyetleri bir il sının içinde bulunanlar için mahallin en büyük Mülkiye Âmiri, birden 
ziyade ilde faaliyette bulunanlar için de içişleri Bakanlığının onayı ile silinir. 

Öğrenci dernekleri organlarında görev alma yasağı : 

MADDE 47. — Ayrı öğretim müesseselerinde olsa bile iki yıl (Sömestr usulü uygulanan fa
külte, akademi, enstitü veya yüksek okullarda bu müddete tekabül eden sömestr adedi kadar) 
sınıfta kalan veya bulundüklan öğretim müessesini normal bitirme senesinden iki sene sonrasına 
kadar bitirmemiş olan öğrenciler, öğrenci derneklerine başkan olamaz, yönetim ve denetleme ku-
rullan ile diğer organlarında görev alamaz, dernek adına öğrenci temsilciliğine seçilemezler. 

Seçildikten sonra yukarda belirtilen hallere düşenlerin daha önce iktisabettikleri sıfatlan zail 
olur. 

BÖLÜM : IX 

Çeşitli Hükümler 

Kamu Yararına çalışma niteliği : 

MADDE 48. — Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılaMlmesi için : 
a) Derneğin, siyasi amaçlı derneklerden olmaması, 
b) Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması, 
e) Derneğin, amaç ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyet sonuçlan bakımından 

ülke çapında yararlı olduğu hakkında kanaat vermesi şarttır. 

Kamu Yararına çalışma kararının verilmesi ve gerektiğinde geri alınması usulleri; 

MADDE 49. — Bir derneğin kamu yaranna çalışan derneklerden sayılması ilgili Bakanlık
ların görüşü alınarak, içişleri Bakanlığının teklifi, Danıştay Genel Kurulunun karan ve Bakanlar 
Kurulunun tasdikine bağlıdır. 

Bu konudaki doısya içişleri Bakanlığınca hazırlanır. Bunun için dernekler aşağıdaki belgeleri, 
içişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, dernek merkezinin bulunduğu Valiliğe verirler. 

a) Dernek tüzüğünün son şekli, 
b) Tüzüğün Hân edildiği gazete, 
c) Dernek üyeleri sayısı ve üye aidatının geçmiş yıla ait yıllık tahakkuk ve tahsil miktan, 
ç) Derneğin şubelerinin sayısı, bulunduğu yerler ve bağlı kuruluşlannın miktar ve cinsleri, 
d) Demeğin kamu yaran yönünden, faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması 

düşünülen işler hakkında rapor, 
e) (Son yıla ait malî blânço, 
f) Derneğin menkul ve gayrimenkul varlığının listesi, 
g) Kamu yaranna çalışan demeklerden sayılması için demek genel kurulunun aldığı ka

rar. 
Yukardaki fıkralar hükümlerine göre haMannda (Kamu yaranna çalışan demek) karan 

alınmış bulunan dernekler, gerek periyodik denetimlerde gerek yaptırılacak özel denetimlerde, 
amaç ve faaliyetleri bakımından (Kamu yararına çalışan demek olma) niteliklerini kaybettikle
ri tesbit olunursa, Kamu yaranna çalışan derneklerden olduğu yolundaki karar, birinci fık
radaki usule uyularak kaldınlaJbilir. 
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MADDE 47. — Tasarının 47 mci maddesi aynan kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : IX 

Çeşitli hükümler 

Kamu yararına çalışma niteliği : 

MADDE 48. — Bir demeğin ikamu yararına çalmm demEiklerden sayılabilmssi için : 
a) Derneğin sn az (bir .yıldan benî fıaaliysliıte bulunnıaiiı, 
b) Derneğin, amaç ve bu amacı gerçekleşltıtasik (iç'in giriftiği faaliyet sonuçlan baCamımdan 

ülke çapımda yararlı olduğu 'baklanda kanaat vermesi fartltır. 

Kamu yararına çalışma kararının verilmesi ve (jerektiğinde geri ahuma usulleri. 

MADDE 49. — Bir derneğin kamu yararına galısan dsmEiklerden sayılması ilgili bafaaiilıklaırın 
görüşü alınarak, içişleri Bakanlığının teiküifi, BaiM'ay Gemsl Kurulunun 'kararı ve Balkanlar Ku
rulunun tajsdüikime bağlıdır. 

Bu feonudaıki dosya içişleri Bakanlığımca hazırlanır. Bunun için dermekler arsğıMri bslgslsri, 
içişleri Bakanlığına göndeırıilmeik üzer©, dermek nıeırikazüiiiln bıi-iimauğu valiliğe verirler. 

a) Demıelk tüzüğümün son şekli, 
b) Tüzüğün ilân edildiği gazete, 
c) Dernek üyeleri sayısı ve üye aıjdaltımın ^ecnıiş yıla a,iit yıllık tahakkuk ve taıhxl mükftarı, 
ç) Derneğin şubelerimin sayısı, bulunduğu yarlar ve flbağflı kuruluşlarının muiktasr ve ci&sl&rıi, 
d) Dıemeğin kamu yaran yönünden, faaliyeCi, yapağı bzamatler ve gelecekte yapılıları dü^ü-

ınilıen işler bakılanda rapor, 
e) ıSon yıla afife malî bilanço, 
f) Derneğin micmkul ve ^ayi'lnenkiîl varlığının listıerai, 
g) iKaımu yararıma çalışan idamekleT'c^m sayılmsaı x'',n dcmslk gsıısl kurulunun aldığı ikıarar. 
Yukarıdaki fıkralar hükümrân© ^üre haklarında (Kaım-u yamanma çalıdan ttaracCO kanarı 

lalımmış bulunan ıdemıelkler, gerek olağan dameılaıleırda, amaç ve faaliyetleri bafcmîîidan (Kamu 
yaranma çalışan damelk lolma) mitelik!:ir:iri kayibs!!/iJkleri tecübilıi olunursa, kaıımu yaranına çalışan 
ıdeırnjeklerden loıllduğu yolumıdaıki karar, bürinıcd fıkradaki .usule (uyulacak kaldırılaıbildr. 

Kamu yararıma çalışan derneklerin, gıenıei kurul toplanıtılanmda, kaltılma haGsfln. butluman üyele
rin yarıdan bir fazlasının huzuru ş artıtır. Bu toplantılarda, bu (kamunun 21 noi maddesinin iık.jned 
maddesimam 'ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 
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Demek gelirleri : 
MADDE 50. — Derneklerin gelir kaynakları : 
a) üye aidatı, 
b) Dernekçie tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi 

faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
c) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri, 
d) Dernek mamelekinden elde edilen gelirler, 
e) Bağış ve yardımlar. 
Kamu yararına çalışan dernekler dışında kalan dernekler siyasi partilerden veya onlara bağlı 

teşekküllerden yahut işçi veya işveren meslek teşekküllerinden her hangi bir suretle maddi yar
dım kaibul edemezler. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle, mahallî idareler, iktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunla
ra bağlı müesseseler ve sermayesinin yansından fazlası Devlete ait kuruluşlar ancak kamu yara
rına çalışan derneklere yardım yapabilirler. 

DerneklerMi dış ülkelerdeki gerçek veya tüttü kişilerden yahut diğer kuruluşlardan yardım 
alması içişleri Bakanlığının izni ile olur. 

Defter ve kayıtlar : 
MADDE 51. — Dernekler aşağıda yazılı def terleri tutarlar : 
a) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin 'kimlikleri demeğe giriş tarihleri, aylık veya 

yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır. 
b) Karar defteri1: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve sayı sıraöryle bu deftere yazılır 

ve kararların altı üyelerin imzası ile tasdik olunur. 
c) Gelen ve giden evrak defteri : Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayısilyle bu deftere 

kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalarında saklanır. 
ç) Gelir ve gider defteri : Demek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan 

paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 
d) Bütçe, kesinihesap ve bilanço defteri. 
Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleriyle 

yapılır. 
Bu maddede sayılı defterlerin Noterden tasdikli olması şarttır. 

Taşınmaz mal edinme : 
MADDE 52. — Dernekler, ikametgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan baş

ka, taşınmaz mallara sahibolamazlar. Bağış ve vasiyet yoluyla kendilerine intökal eden taşm-
tmiaız mallan dernekler içişleri Bakanlığmm beli edeceği süre içinde parayla çevirmeye mecbur
durlar. 

Bakanlar Kumlu, bâzı derneklere, ihtiyaçlarından fazla taşınmaz mala sahibolma yetMöi ve
rebilir. 

İkne tabi dernek adlan : 
MADDE 53. — Deraııelklller adtanıda, (Türk,) (Türkiye), (Millî), (Cumtaityefc) ve (Ata/Mkk) 

Ikelilmielera ile buaıtan baş vteyıa sonlarına getMten eklerle teşkil eldileöelk kelimieleiri Balkanlar Ku
rulu Karan ille kullanojbiürler. 

ünaversütje, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okuliar ile sadr her türlü 
resimî ve özel eğiltiJm ve öğretim mû ssiê etrflııaın öğrenci demelklıeriiınıdjen ancak Mr taniesii; iintt-
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Dernek gelirleri : 

MADDE 50. — Taisarınm 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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vıerisite, falkülte, lakaldielmli ve bunlara bağılı eîisjtiıtiülerin yetkili kuruUarınıiin ve diğer eğitimi ve 
öğretim müıesseselerinıdle ise Millî Eğitim Bakanlığınım izniyle o müessestenim adımı kullanabilirler. 

Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler : 

MADDE 54. — öğrenildi dermıeMerMm merkez ve şubeleri ile çeşitli faa%iet kollanna ait ida
re yerleri; üniversite, fîaikSiilitıe, akaJdemii ve bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullarla, sair her 
türlü resmî ve özel eğîütim ve öğrettim müesseseleri veya yurt bimıaları yahut müştemilâtımda 
açılamaz. 

ıKer çeşit dernekler, kamu hizmeti yapılan yerlerle eğitdlm ve öğretim mlüesseselterimlde yapa
cakları toplantı ve diğer bütün faaliyetleri uçan müessesenin yetkili makamından yazılı olarak 
izim almak zorumidaldiirlar. 

Hükümet komiserinin tâyini : 

MADDE 55. — Mahallim, en büyük mülkiye âmlird genel kurul toplantılarında hazır bulium-
muak üzere, hakilm, savcı veya bu sınıftan sayılanlar ile aJdütye memurları, askerî şahıslar, emni
yet ve janidarma mensupları dışımdan bir memuru Hükümet komiseri olarak tâyin edeMlir. Ko
misere lüzumu halümidie yeteri kadar yardımcı verilebilir. 

Hükümet komiserinin görev ve yetkileri : 
*" 

MADDE 56. — Hükümet komiserindin görev ve yeltkieri şunlardır: 
a) Genle! Kurul çağırışınım usulüme uygun yapılıp yapılmadığını dmıoeüeımlek, 
fb) Tüzüğüne gtöre toplantıya katılacaklara ait liste üzerimde işaret konularak toplantıya ka

tılanları tesbit etmek, 
c) Toplantının mevzuat, dernek tüzüğü ve gündem esaslarınla uygun cereyan edip etmedi

ğin» tesbdJt etmek Ve giöreıceği aykırı haHeır içim, kongre başkanlık divanımı uyarmak, 
İd) Toplantı güvenffliğümiîn sapamımıası ve toplantının sükûn içimde geçmesi için kolluk kuvvet-

letramdiem her türlü yiarldımı istemek, 
e) ıSükûm ve düzeni bozacak eylemlerdin, toplamltınım devamına imkansız kılacak bir şeMİ al

ması halinde toplantıyı tatil etmek ve gerekirse kolluk kuvvetlerimden zor kuBanıllımiasını isıte-
tmıeik, 

tf) Gerektiğinde toplantının safahatımı, teknik ses alına cihazları, fotoğraf ve fim makinlaları 
giıbd araçlarla tesibdlt etmek, 

Kanuna veya tüzüğe aykırı hallerin yargı mercilerine intikali : 

MADDE 57. — Hükümet komiseri veya mahallin en büyük mülkiye âmiri, toplantının kanuna 
veya dermtek tüzüğüne aylan şekilde yapıldığını tesbdlt ettiği takdirde dunumu 24 saat idinde 
mahallî Cumhuriyet Savcılığıma bildirir. 

Hükümet komiserine verilecek ücret : 

MADDE 58. — Hükümiet komiserine verilecek ücretin miktarı içişleri ve Maliye Bakanlıkla-
nnca müştereken teisbit olunur ve bu ücrelt içilşlera Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanır. 
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MADDE 54. — Tasarımın 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. —- Tasarımım 55 nci maddesi ay&sn kaibul edilmiştir. 

MADDE 58. — Tasarının 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE. 57. — Tasarının 57 ncd mıaıddssi ayıusn kuibu i&di'lmjştir. 

MADDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi aynan kabul edilmiştir. 
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Öz&l durumlar : 

MADDE 59. — Türkiye Kızılay Dertieği, uluslararası andlaşmalarla tâyin edilen nitelik ve 
durumıa göre düzenlenen vte Bakanlar Krulunoa oııaylaunıış olan Tüzüğüne ve özel kanunların 
verdiği görev ve yetkilere göre yönetilir. 

Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, Bakanlar Kurulunca onaylanmış tü
züklerine ve kanunların verdiği görev ve yetkilere göre yönetilir. 

Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları dernekler : 

MADDE 60. — Yurt dışında Türk vatandaşları tarafından kurulacak derneklerin tüzükleri
nin tasdikli iki nüshasının ve yönetim kurulu ile dernek üyelerinin kimliklerini gösterir bir liste
nin, İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, derneğin bulunduğu yerdeki ve yoksa en yakındaki 
Türk konsolosluklarına bir ay İçinde verilmesi zorunludur. 

Bu dernekler, yönetim kurulunda vukubulacak değişiklikleri ve yeni girecek üyelerin kimlikle
rini de aynı usule göre bildirirler. 

'Türk vatandaşları tarafından yurt dışında bu kanunla yasaklanmış amaçlarla dernek kurula
maz ve Türk vatandaşları bu kabil derneklere üye olamazlar. 

Dernekler bürosu : 

MADDE 61. — Her ilde ve İçişleri Bakanlığında (Emniyet Genel Müdürlüğünde) bir dernekler 
bürosu kurulur. 

Büronun kurlusu personeli, görev ve yetkileri (14 ncü) madde gereğince tesisi öngörülen der-
nök kütüklerinin şekil ve düzenleme ve kayıt usulleri İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetme
likle belli edilir. 

Muhakeme usulü : 

MADDE 62. — Bu kanunla ilgili olarak hukuk mahkemelerinde bakılacak dâvalar acele olarak 
görülür. 

(Bu kanun hükümlerine muhalefetten cezai takibatı gerektiren hallerde Meşhut suçların muha
keme usulüne dair olan Kanunun 1 nci maddesinin (A) bendinde yazılı mahal dışında vukubulsa 
dahi, failleri hakkında 3005 sayılı Kanuna göre sorutturma ve takibat icra olunur. 

Cumhuriyet savcıları 3005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı müddetle 
bağlı kalmaksızın bütün delilleri toplıyarak kamu dâvası ikame ederler. 

BÖLÜM : X 

Ceza hükümleri 

MADDE 63. — Bu kanunun 2 nci maddesinin iMnci fıkrası gereğince dernek kurma hakkına 
sahiibolmadıkları halde dernek kuranlar bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve der
nek kapaJtılir. / 

MADDE 64. — Bu kanunun 4 ncü maddesinde kurulması yasak dernekleri kuranlar veya bu 
yolda yönetenler veya 35 nci maddenin I No. lu fıkrasının (b) bendine aykırı harekette bulunan 
dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç 
yıla kadar hapis, ve üç bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası hükmiolunur ve her halde 
derneğin kapatılmasına karar verilir. 
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MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Tasarının 00 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi ayaen kabul edilmiştir. 

Muhakeme usulü : 

MADDE 62. — Bu kanunla ilgili olarak hukuk ınahltaıeleırintde bakılacak dâvalar acele olarak 
görülür. 

Bu kanun hükümlerinle muhalefeitten cezai takibatı geretetkeın hallerde meşhut suçların muha
keme uisulüne dair olan kanunun 1 nci maddesinin (A) bendinde yazılı mahal dışında vukuıbulsa 
dahi, failleri hakkında 3005 sayılı Kanuna gıöre soruşfbuırana ve fcakiibıaJt icra olunur. 

Cumlhurayett savcıları 3005 sayılı Kanunun 3 noü madıdıesinin. 4 ncü fıkrasında yazılı müddetle 
bağlı kalmaksızın bütün delilleri toplıyaırak kaımu dâvası ikame ©derler. 

BÖLÜM : X 

Ceza hükümleri 

MADDE «63. — Tasarının 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Tasarının 64 noü maddesi aynen kaıbul edilmiştir. 
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60 ne: maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenler, Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk 
Ceza Kanununun 5 nci maddesinin (1) nci fıkrasındaki ceza hadleri nazara alınmaksızın, hakla
rında yukardaki fıkrada yazılı ceza hükm'olunur. 

MADDE 65. — Kanunun 6 ncı maddesine aykırı harekette bulunan derneklerin kurucu ve yö
neticileri ile, 35 nci maddenin I No. lu fıkrasının (a), (e) bentlerine ve aynı maddenin II No. lu 
fıkrasının (a) veya (b) bentlerine aykırı faaliyette bulunan derneklerin yöneticileri altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. II No. lu fıkranın (b) bendine göre karar verilmesi halin
de derneğin kapatılmasına da karar verilir. 

[MADDE 66. — Kanunun 12 nci maddesinde sözü edilen, ilân mecburiyetini yerine getirmiyen-
ler veya 28 nci maddede gösterilen bildirimi süresi içinde yapmıyanlar hakkında, bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Genel kurul toplantılarını kanun ve tüzüklerine aykırı olarak yapan dernek yöneticileri hak
kında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, ikibin liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. Gerektiğinde, kanun ve tüzüğe aykırı yapılan genel kurul toplantılarının iptaline 
de mahkemece karar verilebilir. 

MADDE 67. — Kanunun 20 nci maddesine ay kın olarak dernek genel kurulunu başka bir yer
de toplıyan yönetim kurulu üyeleri veya yetkili kılman diğer kurul veya şahıslarla, maddenin, 
ikinci fıkrasında belirtilen yerlerde toplantı yapanlar veya buna müsaade edenlere üç aydan altı 
aya kadar hapis cezası verilir. 

54 ncü maddede yasaklanan yerlerde dernek merkez veya şubelerini açan veya izinsiz faaliyet 
gösteren yöneticilerle, buna müsaade eden veya bu hal ve faaliyetlerden bilgisi olduğu halde key
fiyeti kanuni mercilere derhal haber vermiyen yet kililer de, yukardaki fıkra uyarınca cezalandırılır. 

MADDE 68. — îzin almaksızın 36 ncı maddeye aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan ikibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 69. — Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı harekette bulunanlar, fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılırlar. 

MADDE 70. — Bu kanunun 38 nci maddesiyle 39 ncu maddesinin birinci fijkra'sına aykırı ha
reket edenler ve 39 ncu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkrasiyle 40 ncı maddelerinin 3 ncü fıkrası ve 52 
nci maddedeki mecburiyetleri yerine getirmiyenler hakkında bir aydan altı aya kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

MADDE 71. — Kanunun 47 nci maddesinde yasaklanan durumları bilerek ikti'sabedenlere ve
ya iiktisabettiğini öğrendiği halde bir hafta içinde istifa etmiyenlere 500 liradan 1 000 liraya kadar 
para cezası verilir. 

MADDE 72. — Kanunun 50 nci maddesine ay kın alarak dernek, federasyon veya konfederas
yonlara yardım eden özel veya resmî tüzel kişi veya kuruluşlar yönetici veya yetkilileriyle yar
dım kabul eden dernek, federasyon veya konfederasyon yöneticileri üç aydan altı aya kadar ha
pis ve bin liradan iki bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Eğer yardım alinimoişsîa mahkemece, yapılan yardımın aynen ilgili kuruluşa iadesinle, dış ül
kelerden yapilmış yardımların ise Hazineye iralt toa^eldilımieisffinıe karar verilir. 

MADDE 73. — Genel kurul veya diğer dernek orgatnlliarındia yapıliam oylamalar ile oylanıl 
öayum ve dökümüne hâle karıştıran veya t&nrif 'edenler hakkında üç aydan altı aya kadar hapüs 
ve bin Iraıdan üç/ban litfaya kadar ağır para cezası hükmıoOıunur. 
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MADDE -6F. — Tasarının '65 nci (maddeci aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 68. — Taeajrmra 63 nsı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 68. — Tasarının 68 nci (maddesi ayaen kaibul edilmiştir. 

MADDE 69. — Tasarının 69 mcu maddesi aynisn (kaibul edilmiştir. 

MADDE 70. — Bu kanunun 38 nci maddesiylo 39 ucu nıaddsısdnin birinci fıferaaınia aykırı ha-
tfekıat edenler ve 39 nou maddemin 2, 3, ve 4 ncü fıkrasiyle 40 nci maddelerinin 3 mü fıkrası ve 
52 nci maddedeki mecburiyetleri yerine götirmiyenler hakkında bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası ıhükm|alunur, Ve hsr halde derneğin kapatılmaifnna karar veriliır. 

MADDE 71. — Ta'Miranın 71 nci maddîsi ayr.en kıbuil ©dilmâgitir. 

MADDE 72. — Tasarının 72 nci (maddesi ayrjea kaibul edilmiştir. 

MAİ>DE 73. — Genel Ikurul veya diğer dernek organlarında yapılan cylamallar ile oyların sa
yını ve dökümümle hile karıktıran veya tahrif edimler hakkında üç aydan altı aya kadar hapas ve 
bin liradan üç bin Iraya kadar ağır para cezaisi hilkmolunur. 
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Derneğe ait defter veya kayıtlan tutmayan veya kaybödeoı yahut kontrola gelen nıemurlam 
bunları gostermiyen kimseler hakkında üç ayla kaldar hapis vıe 500 liradan 1 000 liraya kadar 
ağır para ceftaaı hüikmolunıur. 

Her ule surleltiDe olurca odsun, kenidisinie tievidi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki 
evrak ve senetleri ve sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk 
veya rekae>den veya satan, saMıyan, inkar eden veya tahrif veya tağyir elden yönetim kurulu baş
kan veya üyeleri veya denetçiler ile derneğin sair hizmetlileri, altı ayıdan İki yıla kadar hapis 
ve bin İnaldan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm olurlar. Yukarda yazılı suçlar
dan dolayı kovuşturma yapılması şikayete bağlı değildir. 

MADDE 74. — Başkaca bir hüküm bulunmıyan hallerde bu kanunun âmir hükümlerini yeri
ne getirmiyen dernek yöneticileri veya dernek üyeleri ile sair kimseler hakkında, ayrıca bir 
ceza tâyini edümemfese bir aydan altı ayla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

BÖLÜM f\ XI 

Som hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı tarihinde m-evcudalan dernelkler, federasyon, birlik 
vıe konfederasyonlar en çok altı ay içinde durumlarını bu kanun, hükümlerine uydurmaya ve ye
niden düzenlenecek demek taizüklerinJden dört nüshasımı, merkezlerinin bulunduğu yerin en bü
yük mülMye âmirine vermeye mecburdurlar. 

Bu mecburiyeti sünesi içinde yerine g-etirmiyen dernekler infiısah etmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun 61 nci maddesinkie söz konusu edilen yönetmelik, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde hazırlanır ve dernekler büroları faaliyete gteçer. 

Cemiyetler Kanununa yapılan ahflar : 

MADDE 75. — Diğer kanunlarda, 9512 sayılı Cemiyetler Kanunu ille ek ve tadillerine yapıl
mış olan atıflar işbu Dernekler Kanununa, keza diğer kanunlarda 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu 
aile ek vıe tadillerine madde numarası gıöslterltoniek suretiyle yapılan atıflar bu kanunun aynı konu
ları düzemliyen madde veya maddelerine yapılmış sayılır. 

Meslekî kuruluşlar, özel kanunlarında hüküm bulunmıyan hallerde bu kanunun 35, 36, 37, 39, 
42 noi maddelerine ve bunlarla ilgili müeyyidelere tabidirler. 

Kaldırılan kanunlar : 

MADDE 76. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu İlâ, bu kamunun bütün ek ye tadilleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Yürütme : 

MADDE 77. — Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 78. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
31 . 1 . 1072 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakamı . Devlet ©'akanı 
N. Erim D. Kitaplı A. t. Göğüs t. Karaöz 
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Derneğe adıt defter veya kayıtları tutmıyan yahut kontroia gelen memurlara bunlan göster-
ımiyen kimseler hakkında üç aya kadar hapis ve 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
hüıknnoiunur. 

Her ne suretle olursa olsun, kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki 
evrak ve ısemeitleri ve sair malları (kendisinin veya başkasının menfaatine alarak sarf veya istihlak 
veya rehnıöden veya satan, sakhyan, inkâr eden veya tahrif veya tağyir «den yönetim kurulu baş
kan veya üyeleri veya denetçiler ile 'demeğin sair hizmetlileri, fiilileri daha ağır bir cezayı (gerek
tirdiği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasına mahkûm olurlar. Yukarda yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması şikâyete bağlı 
değildir. 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü maddesi aynen kajbul edilmiştir. 

BÖLÜM : XI 

Son hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici Madde 1 i aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici Madde 2 si aynen kaıbul edilmiştir. 

Cemiyetler Kanununa yapılan atıflar : 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan kanunlar : 

MADDE 76. — Tasarının 76 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 77. — Taşanının 78 nci maddesi 77 nci madde olarak kabul edihıijisjtir. 

Yürütme : 

MADDE 78. — Tasarının 77 nci maddesi 78 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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/. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
Ö. / / . Bay ülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 
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Adalet Bakanı 
S. Bilge 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Arar 

Sağ. ve. Sos. Y. Bakanı CKim. ve Tekel Bakanı 
C. Ayhan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Vzuner 

II. Özalp 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Tarım Bakanı V. 
$. İnal 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. Erez N. Devres 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve fokân Bakanı 
E. Y. Akç-al S. Bingöl 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Onman Bakanı 
S. İnal 

Grendik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

ısej-<< 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 



3 X n • s MİLLET MECLİSİ S. Say.« : 6 3 5 © I " C İ e k 

C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay ve 6 arkadaşının, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 1 . 3 . 1971 günlü ve 1377 sayılı 
Kanunla eklenen geçici 1 nci maddenin (a) bendinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik

likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2 /531; C. Senatosu : 2 /18) 

*(Mbt : C. Senatosu S. Sayısı : 95) 

^Cumhuriyet senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 5 . 1972 

"Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 495 - 2/18 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24 . 4 . 1972 gün ve 3886 sayılı yazınız : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici üç madde eklenmesi hakkın
daki kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 9 . 5 . 1972 tarihli 56 ncı Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte 

.; gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Artburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: Değiştirilen maddeler : 

Madde 1, 2, 3, 
Geçici madde 1, 3, 
Madde 4, 5. 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/531 
Karar No. : 162 

22 . 5 . 1972 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1972 tarihli ve 56 nci Birleşiminde değiştirile
rek kabul olunan (5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici üç madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi), Komisyonumuzun 18 . 5 . 1972 tarihli 21 nci toplantısında 
tekrar incelendi ve görüşüldü. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, kanun teklifini, gerek muhteva ve gerekse şekil yönünden 
değişikliğe tabi tutmuştur. 

Bu değişikliklerden, kanun başlığı, 1 nci madde? 2 nci madde, 3 ncü madde ve bu madde için
deki geçici 1 nci madde, geçici 3' ncü madde ile 4 ncü ve 5 nci maddeler aynen benimsenmiş,. 
3 ncü maddedeki geçici 2 nci madde kesinleşmiştir. 

Genel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkanvekili 

Niğde 
N. Çerezci 

Adana 
8. Kılıç 
Aydın . 
Menteşe 
izmir 
İV. tiner 

N. 

A. 

Manisa 
H. Okçu 
Sakarya 

N. Bayar 
İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Afyon K. 

II. Hamamcıoğlu 
Diyarbakır 

8. Savcı 
Kayseri 

M. Yüceler 

N. 
Niğde 

Kodamanoğlu 
Sivas 

E. Kangal 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Ankara 

T. Toker 
İzmir 

K. önder 
Konya 

Söz hakkım mahfuzdur, 
B. Müderrisoğlu 

Bize 
S. Z. Köseoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 635 e 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici üç madde eklenmesi hak

kındaki kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. 
O. Emekli Sandığı Kanununa, 
aşağıda yazılı üç geçici madde 
eklenmiştir: 

C. SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde ile bir fıkra ve üç 
geçici madde eklenmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı ek madde eklenmiştir. 

Ek Madde — iştirakçilerin, 
emeklilik keseneğine esas olan 
derece ve kademelerinin mev
zuata uygunluğu Sandıkça in
celenir, eksik gönderilen kese
nek ve karşılık farkları kurum
larından tahsiL fazla gönderi
len kesenek ve karşılıklar ku
rumlarına iade edilir. Sandık
ça mevzuata uj^gun olarak tes
pit olunacak derece ve kademe 
üstündeki derece ve kademe 
aylığı üzerinden emeklilik ke
seneği kesilmiş olması, iştirak
çilere emeklilik bakımından bir 
hak sağlamaz. 

MADDE 2. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa 2 . 3 . 1970 
gün ve 1209 sayılı Kanunla ek
lenen ek 2 nci maddeye aşağı
da yazılı fıkra eklenmiştir: 

74 ncü maddenin 2 ve 3 ncü 
fıkralarında yazılı durumlarda 
olup da süresinde müracaat 
edemediklerinden aylık bağla
namamış olanlar hakkında da 
yukardaM fıkra hükmü uygu
lanır. 

MADDE 3. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı üç geçici madde eklenmiş
tir: 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde ile bir fıkra ve üç 
geçici madde eklenmesine dair 

Kanun 

Kanun başlığı benimsenmiş
tir. 

MADDE 1. — 
tir. 

EK 
iniştir. 

MADDE 

Benimsenmiş 

— Benimsen 

MADDE 2. 
tir. 

— Benimsenmiş-

MADDE 3. 
tir. 

Benimsenmiş-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 635 e 1 nci ek) 
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Millet ıMeclisinin 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ [MADDE 1. — Emek
liliğe tabi görevlerde veya Sos
yal Sigortalarla ilgili işlerde 
bulunmadan belediye başkan
lığına; il genel meclis ve bele
diye meclisi üyeliklerine se
çilenlerden ; istekleri üzerine, 
5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 12 nci mad
desinin (n) bendi gereğince 
sandıkla ilgilendirilmiş olanla
rın bu görevlerde geçen ve 
borçlandırılarak emeklilikte sa
yılan sürelerinin, 1.12,1970 ta
rihine kadar olan 'kısmı 3 yıl
da bir terfi esasına, bu tarih
ten sonra geçen kısmı da, 657 
sayılı Kanunun 1327 sayılı 
Kanunla değişik 68 nci madde
si hükümlerine göre, emeklilik 
keseneğine esas derece yüksel
mesinde ve kademe ilerleme
sinde dikkate alınır. 

Yukardaki fıkra hükmü; il
lerin daimî komisyonu üyeli
ğinde, belediye başkanlığında 
bulunmuş olup da, halen 
T. B. M. M. üyesi olanlarla 
emeklilikle ilgili görevlerde ça
lışanlar hakkında da uygula
nır. 
Ancak, 13 . 6 . 1968 gün ve 

1046 sayılı Kanun hükümleri 
saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ha
len iştirakçi olanlara, fiilen 
serbest avukatlıkta, emekliliğe 
veya sosyal sigortalara tabi 
olmadan, geçen sürelerini borç
lanmak için, bu kanunun ya
yınlandığı tarihten itibaren 
altı aylık müracaat süresi ta
nınmıştır. 

C. Senatosunun kabul 
ettiği imletin 

GEÇİCİ (MADDE 1. — Emek
liliğe tabi giörevlerde veya Sos
yal Sigortalarla ilgili işlerde 
bulunmadan illerin daimî ko
misyonu üyeliğine, belediye 
başkanlığına seçilenlerden; is
tekleri üzerine, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 12 nci madde
sinin (n) bendi 'gereğince San
dıkla ilgilendirilmiş olanların 
bu görevlerde geçen ve borç
landırılarak emeklilikte sayılan 
sürelerinin, 1 . 12 . 1970 tarihi
ne kadar olan kısmı 3 yılda bir 
terfi esasına, bu tarihten son
ra geçen kısmı da, 657 sayılı 
Kanunun 1327 sayılı Kanunla 
değişik 68 nci maddesi hüküm
lerine göre, emeklilik keseneği
ne esas derece yükselmesinde 
ve kademe ilerlemesinde dik
kate alınır. 

Yukardaki fıkra hükmü, il
lerin daimî komisyonu üyeli
ğinde, belediye başkanlığında 
bulunmuş olup da, halen T. B. 
[M. M. Üyesi olanlarla emekli
likle ilgili görevlerde çalışan
lar hakkında da uygulanır. 

Ancak, 13 . 6 . 1968 gün ve 
1046 sayılı Kanun hükümleri 
saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — işti
rakçilerden 1136 ve 1238 sayılı 
kanunlar uyarınca serbest avu
katlıkta geçen hizmet sürele
rini borçlanmak suretiyle fiilî 
hizmetlerine eklenmesi için za
manında müracaat edememiş 
olanlarla (Bu kanunların yü
rürlük tarihinden sonra iştirak-

İBütçe Plan Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

GEÇİOİ MADDE 1. 
nimsenmistir. 

— Be-

GEÇİCİ MADDE 2. 
sinleşmisjtir. 

GEÇİCİ MADDE 3. 
nimsenmistir. 

— Kö-

— Be-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 635 e 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin 

Bunların borçlarının hesa
bında; 7 . 4 . 1969 tarihli ve 
1136 sayılı Kanunun 26.2.1970 
tarihli ve 1238 sayılı Kanunla 
değişik geçici 3 ncü ve 4 ncü 
maddeleri hükümleri uygula
nır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

C Senatosunu kabul 
ettiği metin 

çi olanlar dahil), 5 . 3 . 1970 
gün ve 1243 sayılı Kanunun 
geçici 1 ve geçici 2 nci ve 
8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı 
Kanunun geçici 18 nci madde
lerine göre süresinde müracaat 
edememiş bulunanlara hu ka
nunun yayınlandığı tarihten 
itibaren yeniden 6 aylık müra
caat süresi tanınmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
birinci maddesi hükmü 1.3.1970 
tarihinde, 'diğer hükümleri ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe Plan Komisyonu
nun fcabul ettiği metin 

MADDE 4. 
tir. 

MADDE 5. 
tir. 

— Benimsenmiş-

Benimsenmiş-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 635 e 1 nci ek) 
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Yatılı bölge okullarında döner sermaye kurulmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

(1 /473) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 4 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar TetMk Dairesi 
Sayı : 71-752/5325 

MİLLET IMECUSt BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine a ra Bakanlar Ku
rulunca. 21 . 4 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Yatılı T>ölge okaıUarınida döner sermaye kurul-
malsımıa dair kanun tasarısı» ve g-erekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Nihat Erim 
Ba#akan 

GEREKÇE 

Yatılı bölge okulları r 
a).. Nüfusu dağımık olan yerleri okula ve öğretmene kavuş̂ urımıalk, 
b) Belli köylerde Türk dilini ve kültürünü yayma faaliyetine yardımcı olanak, 
c) Çevrenin sağlık, tarım, halk eğitimi ve her türlü kalkınma faaliyetine bir raıezkez vazifesini 

gönmek, 
ç)ı İlkokulu bitiren çocuklar için mecburi öğrenim çağı dışıma çıikurjiCaya ikadar tamamlayıcı 

sınıflar ve 'kurslar açmak ve bölge şartlanma göre çocukliaıra praltük bigiler baösandürmak, bu çocuk
lardan istidatlı olianlDana ileri' öğrenim imkanları hazarlaöıak, 

d)1 Bağımsız eğitaıenli okullardan mezun olan çocukların 5 sınıflı üUkokuları bitirmelerini te-
min etmek, 

e)> Civarda tek öğrletnuenli ilkokullarda okuyan 4 ncü ve 5 nci sıniff öğrencilerinin birkaç 
öğretmeni bulunanı okîullandan faydalanmalarını sağlaımıalk, 

f) Çevre öğretmenlerinin birleşip görüştükleri ve tecrübelerini paylaştaMarı bit yer olmak ve 
öğretmenlerin hizmet içimde yetiştirilmelieaûni sağlamak amaciyle kurulan birer eğitim ve Iköğreıtim 
Inıruımudur. 

Bu okullar genellikle Doğu ve GHiney Doğu Anadolu'nun mahrumiyet ıbölgdeırlilnlde kabul edilmiş 
bulunan tip projelere göre 4, 11 ve 34 parçalı binalar halinde 50 - 200 dönümlük tarıma elverişli 
araziler üzerinde kurulmaktadır. 

Bu geniş arazilerin öğrencilere ve çevre halkına meyvacılık, sebzecilik, koruluk, arıcılık, hayvan
cılık ve diğer tarunsal çalışma alanlarında faydalı ve örnek olacak şekilde işlentmesi, ancak bu ko
nuda sağlanacak dönier sermaye ile mümkündür. 



— 2 — 
Yatılı bölge okulların/da mevcudolah atelyelerde yine çevre halkına ve okul öğrencilerine halı

cılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli tanım sa
nalları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hububat sapları örücülüğü, demir işleri, ağaç işleri gibi i§e ve 
mesleğe yöneltici 'kurslar akarak onlara hayatta lüzumlu olacak becerileri kazandırabilmek için de, 
bu okullarda yine bir döner sermayenin kurullmasına zaruret vardır. 

Ayrıca, tarımsal ve küçük el sanatlarında gerekli olan hammaddelerin alınması ve alınan ham
maddenin işlenip veya üretilmek suretiyle satılması da ancak döner sermaye yoluyle mümkün ola
bilecektir. 

Yatılı bölge okul arı bulundukları çevre ve kuruldukları arazi yapısı bakımlından değişik karek-
ter -arz etmektedirler. 

(Bu farklı yapılar dikkate alınmak ve döner sermayenin rantabilitesini iartırmak amaciyle her ya
tılı bölge okuluna Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülecek miktarda döner sermayenin ayrılması 
faydalı görülmektedir. 

Açıılmış ve açılacak yatılı bölge okullarının sayılan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi 
sonunda 712 yi bulacaktır. 72 yatılı bölge okuluna uygun görülecek miktarda döner sermaye ver
mek, birinden diğerine sermaye aktarması yaparak daha randımanlı çalışabilmelerini sağlamak 
İçin Millî Eğitim Bakanlığı yetkili kılınmak üzere yatılı bölge okullarına 30 000 000 liralık bir 
ödeneğin döner sermaye olarak Millî Eğitim Bakanhıgı bütçesine konulması faydalı görülmekte
dir. 

(Bu bakımdan hazırlanan kanun tasarısının : 
1 nci maddesi : Meiveudolan veya yeniden açılacak yatılı bölge okullarına, Maliye Bakanlığına 

Ibil'gi verilmek suretiyle okulların çevresel durumları ve arazi yapıları da dikkate alınarak Millî 
Eğitim Bakanlığınca takdir edilecek bir limit üzerinden döner sermaye verilmesi için 30 000 000 
liraya kadar bir ödeneğin bütçeye konulması hükmünü getirmektedir. 

'•2 nci maddesi : Yatılı bölge okullarında kurulacak döner sermaye işletmesinden kimlerin so
rumlu tutulacağını açıklamaktadır. Okul müdürlerinin döner sermayenin işletmesinde ve yöneti
mi işlerinde tek başına, diğer sarfiyat işlerinde de saymanla birlikte sorumlu olduğu belirtilmiş
tir. Bunda sorumluluğun müşterek olması ve bilhassa 'muhasebe işlerinden anlayan saymanın da 
(böyle bir mesuliyet yüklenmesi öngörülmüştür. 

3 rucü maddesi : Döner sermayeden yapılabilecek ödeme hükmünü getirmektedir. Bu madde ile 
yatılı bölge okullarında- kurulacak döner, sermaye ile ilgili alım ve satımlarda ve bu işlerde çalış
tırılacak işçilerin yevmiyelerinin verilmesinde ne şekilde hareket edileceği belirtil mistir. 

4 ncü maddesi : Döner sermaye işlemlerinin 1050 sayılı Genel Mulhaseibe Kanunu, 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 60164 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği kanun
ları hükümleri ile sarftan önce Sayıştay vizesine tabi olmadığı hükmü ile döner sermaye ile ilgili 
işlemlerin yapılış esaslarını kapsayacak bir yönetmeliğin Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakan
lığının hazırlıyacağı hükmünü getirmektedir. 

15 nci. maddesi : Yürürlüğe giriş hükmünü taşımaktadır. 
fi nci maddesi : Kanunun Maliye ve Millî Eğitim 'bakanlarınca yürütüleceğini âmirdir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 667) 
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Maliye Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/473 

Karar No. : 8 

9 . 2 . 1971 

YÜKSEK BAŞKANÎLIĞA 

Yatılı bölge okullarında döner sermaye kurulmasına dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık tem
silcilerimin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izalh olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı, 1 no-i ve 
2 n'oi maddelerde yapılan değişikliklerle kabul edilmişitir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Millî Eğitim Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Sözcü Kâtip 
Çorum Kastamonu 

A. Güler II. Tosyalı 
İsparta Muğla 

T. Uysal t Oktay 
Tralbzon 

A7. î. Çakıroğlu 

Maliye 'Komisyonu Başkanı 
Muğla 

A. Buldanlı 
H'aıtay 

T. Köseoğlu 

Bolu 
N. Bayramoğlu 

Tralbzon 
M. Ali Oksal 

Millî Eğitim K»mlis(yonu raporu 

MiUf4 Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/473 
Karar No. : 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

21 • 12 . 1971 

BaşkaıiTİuğiMz tarafından KomisyoaıiKmuza tcVdi bulyunulaın «Yaıtılı bölg'e okullarında! döner, 
senni'aye kuruilımîalsıua dair kamun tasarısı» ve Maliye Komisyonu rapora ile Hüküimiet t'em-
sîlcilerinıin iış'tiraldyle tetkiik ve imıüzakere eıdildi. 

Tülnnü üz'erinde'ki ımıüzakereJİerclen soıı,ra. Mad'iye Komisyanaınun değiştir iş im etini görüşme
lere eısa» talunaralk maddelerin itc'tıkitkin'e geçilmiştir. 

Maliye Komisyonunca değiştirilen' 1 ııci im<ad idenin birinci pr agrafımda (damir ve ağaç iş
leri) ibaresinden; sonra (ile açıUaicaık diğer ımıcslek dallarmda) ibaresiriiııı ilâvesi ve aradaki 
(ıgibi) Ikelimeisinıin1 'kakbrıLmıaisı uygun. göraDmüşıtıür. 

Bu değişiklikle beraber 1 nci madde ve diğer mıaddeler aynen kaibul edilmişltir. 
Öncei'Kk ve ilvediliıkle görüşül'mıelk temıennisiyle Plân İmmlsytonuına 'tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa ısıumulur. 

Başkan 
İstanbul 

Prof.Dr. M. Yaı 
Üye 

öoruinı 
K. D emir er 

alımcı 

^'ÖZCÜL 

Uşak 
F. TJğrasızoğlu 

Üye 
Bskilşebir 

0. Oğuz 

Millet Meclisi ( 

Üye 
Balıkesir 
M. Yılmaz 

Üye 
İzmir 

M. Akan 

S. Sayısı : 667) 

II. 

Üye 
Bursa 

/. Öktem 
üye 

Rize 
B. Albayrak 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 28 . 4. . 1972 

Esas No. : 1/473 
Karar 'No. : 134 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale buyurulan (Yatılı bölge okullarında döner sermaye kurulmasına dair 
kanun tasarısı) ile, önhavalesi gereğince Maliye ve Millî Eğitim komisyonlarının hazırladıkları 
raporlar, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda görüşüldü. 

Anayasamızın 50 nci maddesi (Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak Devletin başta 
gelen ödevlerindendir.) diyerek halkın eğitimini Devlete görev olarak vermiş bulunmaktadır. Dev
let bu hizmeti muhtelif kurum ve kuruluşlar vasıtasıyle yerine getirmektedir. 

Bu cümleden olarak memleketimizin muhtelif bölgelerinde, özellikle nüfusu dağınık ve mahru
miyet bölgelerindeki halkı ve çocuklarımızı eğitmek, onlara ilerde faydalanacakları sanat dalla
rında mesleğe yöneltici sınıflar ve kurslar açarak daha iyi yetişmelerini sağlamak üzere her çeşit 
bölge yatılı okulları açmaktadır. Böylece çevrenin sağlık, tarım, halk eğitimi ve kalkınma faali
yetleri gibi merkezler teşekkül ederek, o bölgelerin okul ve öğretmen ihtiyaçları giderilmekte, öğ
retmenlerin topluca bir yerde bulunmaları sebebiyle tecrübe ve yetişmeleri daha verimli olmakta, 
tek öğretmenli okullardan çok öğretmeni! okullara geçiş de sağlandığından bütçeye fazla külfet 
yüklemeden vatandaşa, dolayısıyle memlekete, kalkınma plânlarının da öngördüğü istikamette fay
da sağlanmaktadır. 

Bu okullar gerek yerleştikleri arazi üzerinde tarımsal faaliyetler yaparak, gerekse mevcut atöl
yeleriyle çevre halkına küçük el sanatlarını öğreterek ekonomimize katkıda bulunurlar. Ancak, bu 
faaliyetlerin yapılabilmesi bir döner sermayenin mevcudiyetine bağlıdır. Bu sayede, meydana geti
rilecek üretim mallarının satılmasından elde edilecek gelirlerle bu okulların ihtiyaçları daha ko
lay karşılanacaktır. 

Bu itibarla, bölge yatılı okullarının faaliyetleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığının de
netim ve gözetimi altında olmak üzere 30 000 000 liralık bir ödeneğin, bu okulların döner serma
yesinin temini için hazırlanmış bulunan kanun tasarısını, Komisyonumuz yerinde bularak, mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

Komisyonumuz, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okulların da döner sermayeden faydalan
malarını sağlamak üzere kanun başlığının (Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus 
okullarda döner sermaye kurulmasına dair kanun tasarısı) şeklinde değiştirilmesini ve 1 nci mad
denin başlık ile uygunluğunu temin etmek için (Yatılı bölge) kelimelerinden sonra (ve özel eği
time muhtaç çocuklara mahsus okullarda) ibaresinin konulmasını (okullarında) kelimesinin de çı
karılmasını öngörerek 1 nci madde bu değişik şekli ile, 

2 nci madde Maliye Komisyonunun değiştirişi şeklinde, 
3 ncü madde tasarıda olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
4 ncü madde, hatalı olarak yazılan (1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu) ibaresi (1050) sayılı 

Muhasebei Umumiye Kanunu) şeklinde düzeltilerek, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 667) 
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5 ve 6 ncı maddeler ise, tasarıda olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Bu tasarının, okulların yeni öğretim dönemine yetiştirilebilmesi için öncelik ve ivedilikle görü

şülmesi karara bağlanmıştır. 
Bu itibarla, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Si A 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Kâtip 

Malatya 
A. Karaaslan 

Amasya 
Y. Acar 
Ankara 

T. Toker 
Diyarbakır 

S. Savcı 
îmzada bulunamadı. 

Hatay 
H. Özkan 
Kayseri 

M. Yüceler 

Manisa 
H. Okçu 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 
Adana 

8. Kılıç 

Amasya 
S. Aygün 

Aydın 
N. Menteşe 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuz. 

R. Cinisli 
îçel 

C. Okyayuz 
Konya 

M. N. Kalaycıoğlu 

Niğde 
N. Kodamanoğlu 

Trabzon 
E. Dikmen 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Afyon K. 

JET. Hamamcıoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bolu 
II. / . Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

îzmir 
K. Önder 
Malatya 

M. Kaftan 
imzada bulunamadı. 

Sivas 
E. Kangal 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 6#7) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yatılı bölge okullarında döner sermaye kurulma
sına dair izamın tasarısı 

MADDE !l. — 'Yatılı bölge okullarında öğren
cilere halıcılık, dokumacılık, tirikotaj, terzilik, 
kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çe
şitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, 
hububat sapları örücülüğü, demir ve ağaç işleri 
gibi meslekî temrinler yaptırmak ve açılacak 
kurslarda çevre halkına yukarda sayılan mes
lekî bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyle 
Millî Eğitim Bakanlığlı Bütçesine konulacak 
ödeneklerden &0 000 000 liraya kadar döner ser
maye verilebilir. 

Dötoer sermayenin işletilmesinden elde edile
cek kârlar ödenmiş sermaye miktarı yukarda 
belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut ser
mayeye eklenir, (ödenmiş sermaye miktarı bu li
mite ulaştıktan sonra kârlar 'genel bütçeye ge
lir kaydedilmek üzere malsandıklarma yatırı
lır. 

Halen mevcudolanlarla yeniden alçılacak olan 
okullardan uygun jğörülenlere döner sermaye 
vermeye Ve bunların birinden diğerine sermaye 
aktarmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 
Yapılan değişikliklerden Maliye (Bakanlığına 
bilgi verilir. 

MADDE 2. — (Okul müdürü (aynı zamanda 
döner sermaye işletmesinin ide müdürü lolup yö
netim işlerinde tek başına, diğer işlerde say
manla birlikte sorumludur. 

MADDE 3. H— Döner sermaye ile yapılacak 
çalışmaların gerektirdiği canlı, cansız demirbaş, 
ihammadde 've malzeme bedelleri ile döner ser
maye işlerimde çalıştırılacak işçilerin ücretleri 
döner sermayeden ödenir. 

Millet Meclisi 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTMŞİ 

Yatılı Bölge 'Okullarında Döner Sermaye 
kurulmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yatılı Dölige okullarında öğ
rencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzi
lik, kunduracılık, her türlü tanımsal faaliyetler, 
çeşitli tarım sanatları, taş, işlemeciliği, çorapçı
lık, hububat sapları örücülüğü, demir ve ağaç 
iğleri gibi meslekî temrinler yaptırmak ve açıla
cak kurslarda çevre halkına yukarıda sayılan 
meslekî bilıgi ve becerileri kazandırmak amacıy
le Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine konulacak 
ödeneklerden 30 0Û0 000 liraya kadar döner ser
maye verilebilir. 

Döner sermayenin işletilmesinden elide edile
cek kârlar ödenmiş sermaye miktarı yukarda 
belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut -ser
mayeye eklenir. Ödenmiş sermaye miktarı bu 
limite ulaştıktan sonra kârlar genel bütçeye ge
lir kaydedilmek üzere malsandıklarma yatırılır. 

Hazinece döner sermaye işletmelerine verile
cek malların bedelleri sermayeye m ahsub edilir. 

Özel ve tüzel kişilerce döner sermaye işlet
melerine 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 
verimeye ve bunların 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. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilimişıtir. 

(S. Sayısı : 667) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞ METNİ 

Yatılı Bölge Okullarında Döner Sermaye 
kurulmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yatılı Bölge okullarında öğ
rencilere halıcılık, dokum acılık, trikotaj, terzi
lik, kunduracılık, her türlü tanımsal faaliyetler, 
çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçı
lık, hububat sapları örücülüğü, demir ve ağaç 
işleri ile açılacak diğer meslek dallarında mes
lekî temrinler yap)tırmak ve açılacak kumlamda 
çevre halkına yukarıda sayılan meslekî bilgi ve 
becerileri kazandırmak aımacıyle Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesine konulacak ödeneklerden 
30 000 000 liraya kadar döner sermaye verilebi
lir. 

"Döner sermayenin işletilmesinden elde edile-
ıbilöcek kârlar ödenmiş serfmaye miktarı yukarda 
'belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut ser
mayeye eklenir. Ödenmiş sermaye miktarı bu 
limite ulaştıktan sonra kârlar genel bütçeye ge
lir kaydedilmek üzere mallandıklarına yatırılır. 

Hazinece döner sermaye işletmelerine verile
cek malların bedelleri sermayeye mahsubedilir. 

Özel ve tüzel kişilerce döner sermaye işlet
melerine yardım ve bağışta bulunulafbilir. 

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

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

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun kabul 
ettiği metin aynen kalbul edilmiştir. 

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

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara 
mahsus okullarda' döner sermaye kurulmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yatılı bölge ve özel eğitime 
muhtaç gocuklara 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 imeslek dallarında meslekî 
temrinler yaptırmak ve açılacak kurslarda çev
re halkına yukarıda ısayılan meslekî bilgi ve 'be
cerileri kazandırmak amacı 'ile Millî Eğitim (Ba
kanlığı (bütçesine konulacak ödeneklerden 
30 000 000 liraya kadar döner sermaye verile
bilir. 

Döner sermayenin işletilmesinden elde edile
cek kârlar ödenmiş sermaye ımiktarı yukarıda 
belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut serma
yeye eklenir, ödenmiş sermaye miktarı bu limi
te ulaştıktan, sonra kârlar igenel bütçeye gelir 
kaydedilmek üzere malsandıklarına yatırılır. 

Hazinece döner sermaye işletmelerine verile
cek malların (bedelleri sermayeye Imahsubedilir. 

Özel ve tüzel kişilerce döner sermaye işletme
lerine yardım ve »bağışta 'bulunulabilir. 

Ancak ibu yoldan sağlanan gelirler 30 mil
yon liralık limitle Ibağlı kalmaksızın mevcut 
sermayeye eklenir. 

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

MADDE 2. — İMaliye Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — (Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 667) 
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(Hükümetim teklifi) 

MADDE 4. — İDöner sermaye işlemleri 1050 
sayılı Genel Muhasebe Kanunu ve 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve îhale Kanunu ile JÖ964 sa
yılı Ziraat 'Odaları ve Ziraat 'Odaları [Birliği Ka
nunu hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay vi
zesine taibi değildir. Ancak her çalışma dönemi 
sonunda düzenlenecek bilançolar, ekleri ve bü
tün gelir ve gider (belgeleri ile birlikte malî yılın 
bitiminden itibaren 4 aylık bir (sure içinde Sayış
tay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin (birer ör
nekleri de aynı süre içinde Maliye (Bakanlığına 
gönderilir. 

Döner sermayenin işletilmesine, hesap usul
lerine, alım, satım, hakim ve ©narım işlemleri
ne ilişkin esaslar Maliye ve Millî Eğitim bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelik
te belirtilir. 

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

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

('Maliye Kbmiısiyonııımn değdirişi) 

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

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen! Kaıbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 neı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Millî Savunma Bakanı 

F. Melen 
Dışişleri Bakanı 

ö. Olcay 
Millî Eğitim Bakanı 

§. Orel 

,21 . 4 . 1971 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yaj?dımciBi 
8. Koças 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Adalet Bakanı 
/. Arar 

İçişleri Bakanı 
H. ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayundırlıik Bakanı 
C. Kamkaş 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
ö. Derbil 

G-üm. ve Tekel Bakanı 
H, Özalp 

Ulaştırana Babanı 
H. Arık 

Sanayi ve Ti. Bakanı 
A. Çilingiroğlu 

Turâaîm. ve Ta. Bakanı 
E. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
C. Ayhan 

Genç ve i 
S. , 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Tarım Bakanı 
M. 0. Dikmen 
Çalışma Bakanı 

A. Sav 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

N. Devres 
İmar ve İskân Bakanı 

8. Babüroğlu 
Orman Bakanı 

8. tnan 
3por Bakanı 
Wrgun 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 667) 
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(Millî Eğitim Ko. değiştirici metni) 

MADDE" 4. — Tasarının dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

((Bütçe ve Plân Kjo. rnın değiştirici) 

MADDE 4. — Döner sermaye işlemleri 1050 
sayılı Mulhaselbei Umumiye İKanunu ve 2490 sa
yılı jArtırma, Eksiltme ve îhale İKanunu ile ©964 
sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanunu Ihükümlerine ve sarftan önce Sayıştay 
vizesine tabi değildir. iAncak iher çalışma döne
mi sonunda düzenlenecek 'bilançolar, ekleri ve 
Ibütün gelir ve gider belgeleri ile birlikte malî 
yılın bitiminden itibaren 4 aylık bir süre içinde 
ISayıştay Başkanlığına, (bilanço ve eklerinin bi
rer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakan
lığına gönderilir. 

Döner sermâyenin 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. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE '6. — (Tasarının 8 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 667) 





Dönem : 3 f%(\ I 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : OÖI 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 5 arkadaşı, Konya Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava 
Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı vergiler
den, bütün hare ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plan komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan 60 Numaralı Geçici Komisyon raporu 

(2/559, 2/560, 2/563, 2/565) 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 4 ark'iiaşmm, Türk Hava Kurumunun bazı vergilerden 
ve bütün hare ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifi (2/559) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Hava Kurumunun ıbazı vergilerden ve bütün •hare ve resimlerden muaf tutulmasına ait 
'kanun teklifimiz (gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz 28 . 8 . 1971 

Trabzon Milletvekili Hatay Milletvekili Trabzon MaMetvefei'M Trabzon Milletvekilli 
A. Şener H. Özkan M. Arslantürk A. R.TJzuner 

Trabzon Milletvekili 
C. Küçük 

GEREKÇE 

Genel gerekçe : 

1. T. <H. K. 16 Şubat 1925 tarihinde lAtatürk'ün irşat ve 'yüksek himayeleriyle «Türk 'Tayyare 
Cemiyeti» olarak kurulmuş, idil devriminden sonra adı 'Türk (Hava Kurumu (T. <H. K.) olarak 'değiş
tirilmiştir. 

2. Kamu yararına çalışan bir kurumdur. Tüzüğü (Bakanlar 'Kurulu tarafından tasdik edilir. 
3. Genel Merkez, il ve ilçe şubelerindeki idare kurulları ve haysiyet divanı üyeleri, tüzük hük

mü icabı fahrî 'çalışırlar. 
4. Yurt sathına dağılmış 508 şubesi vardır. 

5. 1935 yılında kurulmuş olan Tüııkkuşu Genel Müdürlüğü, T. H. K. nun tatbiki hava faaliyet
lerini yürüten icra organı olup bünyesinde : 

a) Tayyare uçuş Okulu, 
b) Planör Uçuş Okulu, 
c) Paraşüt Okulu, 

• d) Ziraî İlaçlama Filosu. 
Bulunmaktadır. 
6. 'Etimesgut, Ergazi ve İnönü'de tayyare meydanları; Ankara ve İzmir'de paraşüt kuleleri 

vardır. 
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7. Milletlerarası Havacılık Federasyonu (F. A. 1.) üyesidir. 
Kuruluş gayesi : 
8. 'Türkiye'de havacılığın sivil, askerî ve ekonomi yönlerinden önemini tanıtmak; Türk halkı

na ve gençliğine havacılık sevgisini aşılamak; sportif havacılık ve yurt «avunması için gene nes
li pilot, paraşütçü ve modelci olarak yetiştirnıcık; memleket tarımında çok 'önemli yeri olan ve mil
lî gelirin artmasında büyük ölçüde rolü bulunan havadan tarımsal ilâçlaına -yapmaktadır. 

Esas (gaye : Havacılık alanında .millî savunmanın alt kademelerine yardımcı olmak, hazırlayıcı 
ve geliştirici rol oynamaktır. 

Bu duruma göre 'T. H. OK. ıran diğer bir görevi de, H. K. X. lığının T. II. K. na verdiği hedef
ler ve sefer kullanma esaslarına göre 'hazırlanmaktadır. 

T. H. K. nm faaliyet özeti : 
9. T. Tl. K. bugüne kadar : 
a) 956 motorlu uçak pilotu, 1 899 plânörcü, 3 032 paraşütçü, 2 394 model uçakçi yetiştirerek 

bröve vermiştir. 
b) Uçaktan yapılan atlayış sayısı 27 532, paraşüt 'kulesinden yapılan atlayış 251 400 dür. 
c) Okul havacılık Ikollarmda öğretmenlik yapmak üzere 989 kişi yetiştirerek bunlara «Model 

uçak öğretmeni sertifikası» vermiştir. 
10. Halen 386 okulda havacılık kolu mevcudolup şimdiye ikadar 96 639 öğrenci model uçak 

kursu igörmüştür. Okul havacılık kollarına her yıl takriben 50 000 lira tutarında model uçak 
malzemesi parasız olarak (gönderilmektedir. 

11. İT. H. K. tarafından tescilli 6 havacılık kulübü mevcuttur. IKuruıın, ıbunları maddî olarak 
desteklemektedir. 

12. 1961 yılında kurulmuş olan ziraî ilaçlama filomuzun bugüne kadar toplam olarak 8 milyon 
405 hin 545 dekar arazinin havadan ilaçlanmasını yapmış, 26 993 ton ilâç atmıştır. 

13. Okullararası ve Millî Model uçak yarışması ile Millî Paraşüt ^Şampiyonası 'düzenler ve 
uygular. Milletlerarası model uçak, paraşüt ve planör şampiyonalarına katılır. 

14. Her yıl yurt içi hava gezileri tertipleyerek yurdun muhtelif yerlerinde uçuş ve paraşüt 
atlayış gösterileri yapar, halktan arzu edenleri uçurur. -Böylece halkın, bilhassa gençlerin hava
cılığa 'karşı hevesini kamçılar. Faaliyetlerini halka tanıtarak T. II . K. na yapılan yardımların ne
reye iharcandığmı onlara ıgöstermiş olur. 

tayal yardımlar : 
15. T. OH. K. nun kendi teşkilâtı dışında yaptığı yardımlar : 

â) T. H. IK. şubeleri (508), tüzük icabı yıllık gelirinin \% 10 unu sosyal yardımlara tahsis 
eder. !(iBu fon : (Köylere yol, su, elektrik, çeşme, okul, fakir öğrencilere defter, kalem, kitap v. s. 
gibi yerlere kullanılır.) 

b) T. H. K. kamp ve okullarında, okullar havacılık okullarının faaliyetleri sırasında çalışır
ken şehit düşen 'amatör gençlerin kanunî varislerine net 20 O00; malûl kalanlara da 2 500 - 15 000 
lira tazminat verir. 

e) Hava ve Kara Kuvvetleri tayyarelerinde şehidolan pilotlar ile görevli askerî personelin 
kanunî varislerine net 2 500 lira tazminat verir. 

Diğer yardımlar : 
16. 12 uci Hv. Üs. »K. lığı tarafından kullanılmakta olan iBtimesgut hava alanı arazisinin tama

mı ile 5 nci Ana Jet Üs İK. lığı tarafından kullanılmakta olan Merzifon hava alanı arazisinin (297 
parselden 217 parselin) •mülkiyeti T. II . K. na aidolup, 'bunları takriben 30 senedir ibilâ ücret 
Hava Kuvvetlerimizin istifadelerine terk etmiş bulunmakla, millî savunımjamıza bu yönde de önemli 
bir katkıda ^bulunduğu aşikârdır. 

T. II. K., Merzifon hava alanı içinde kalan 217 personelden müteşekkil ve toplam olarak 
3 532 599 m2 olan tapulu arazisini 1 Nisan 1971 tarihinde 'Asfeerî hava alanı olarak kullanılmak 
şartiyle bedelsiz olarak Hazineye bağışlamış bulunmaktadır. •;••_.„ 
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17. Hava Barb Okulu adaylarının deneme uçuşları üç yıldan beri, akaryakıt hariç, diğer bü
tün masraflar T. H. K. na aidolmak üzere Türkkuşıında yapılmaktadır. Böylece, havacılığa 'kabi
liyeti 'olmayanları, askerliğe intisaplarından önce ayırmak mümkün olmakta, ve dolayısıyla Hava 
Kuvvetlerindeki pilot eğitimlerinde verilen fire önemli derecede 'azalmaktadır. 

18. İcabında 'Genel İdare Kurulu kararı ile gerekli görülen çeşitli yardımlar yapılmaktadır. 
(Ezcümle son yıllarda : Kıbrıs harekâtı sırasında Hava Kuvvetlerimize 1,5 milyon, Gediz dep

rem felâketi sebebiyle takriben 100 000 lira, Hava Kuvvetlerini güçlendirme vakfına, 1,5 milyon 
yardım yapılmıştır.) 

Havacılığın pahalı bir faaliyet sahası olduğu : 
19. Havacılık faaliyetleri : 
Öğretmen kadrosu (Uçak, planör, paraşüt, model uçak için), teknik bakım personeli, idarî ve 

destek personeline olan ihtiyaçtan gayri; tayyare, planör, paraşüt, bunların yedek parçaları, akar
yakıt, test cihazları, bakım ve onarım tesisleri, teçhizat ve avadanlık, ikmal depoları, genel ve 
özel maksat araçları, okul binaları, idarî ve destek personeli için çalışma yerleri, yemekhane, ga
zino v. s, ıgibi ihtiyaçları için gerekli tesisler, uçak meydan ve taksi yollarının tesisi, bakım ve ona
rım, hangarlar, paraşüt katlama ve havalandırma tesisleri, paraşüt kuleleri v. s. gibi ihtiyaçlar, 
büyük masrafları gerektirir. 

Ancak, havacılık çok pahalı bir faaliyet sahası olduğu kadar, bugün milletlerin mukadderatla
rını tayinde çok mühim, bir rol oynadığı da yüksek malumlarınızdır. 

(Büyük Atatürk, buna çok veciz bir ifade ile «İstikbal Göklerdedir» demekle işaret ve ikaz bu
yurmuştur. İşte bu sebeple Atatürk Cumhuriyetin ilânından pek kısa bir zaman sonra, büyük inkı
lâplarının çoğuna tekaddüm ile Türk Tayyare Cemiyetinin kurulmasını gerçekleştirmiş, kendinden 
beklenen görevi yapabilmesi ve yaşaması için de devamlı gelir kaynakları sağlamıştır. 

Gelir kaynakları : 
20. Baki gelir kaynakları : 
a) Kanunen verilen haklar : 
I - ITürkiye d-aıh ilinde piyango keşidesinin .münhasıran Tayyare Cemiyetine aidolduğu hak

kında Kanun. 
(Kanun No. : 710, tarihi : 9 Kânunisani 1926) 
II - 'Türk Tayyare Cemiyetinin posta ücretlerinden muafiyetine dair Kanun : (Kanun No. : 723, 

tarihi : 25 Kânunisani 926) 
III - Türk Tayyare Cemiyetinin bazı mumaelâtında umumî istihlâk ve eğlence ve hususî istih

lâk Vergisinden muafiyetine dair Kanun (K. No : 929, Tarih : 10 Haziran 1926) 
IV - Posta ve Telgraf İdaresinde bulunan bazı eski pulların Türk Tayyare Cemiyetine sattırıl-

ması ve hâsılatı safiyeden nısfının mezkûr eeımiyete tahsisi hakkında Kanun. (Kanun 'No: 1037, 
Tarihi : 12 . 5 . 1927) 

b) Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan tahsis ve verilen imtiyazlar : 
I - El ve duyar ilânları imtiyazı, 
II - Her sigara paketine bir noksan sigara konularak ıbunlara ait fiyat farkı. 
III - Uşak Şeker ıFabrikası ilk mahsulü. 
IV - Ala karna ve İplik Fabrikası tesisi hakkı. 
V - Askerî terhis tezkerelerinin basılması ve az bir ücret karşılığı terhis edilecek erata veril* 

mesi. 
VI - Ödemiş kazasının Balyanbolu bucağının Küre ve (Bağcılar köylerinde, mevcut iki adet civa 

madeninin işletilmesi. 
VII - Kurban, kurban derileri ile fitre ve zekât gelirlerinin % 50 si (diğer <% 50 nin % 30 u 

Kızılay, % 20 si Çocuk Esirgeme Kurumu hissesidir.) 
21. Şimdiki durum : 
Vaktiyle kanunlar ve (Bakanlar Kurulu kararı ile verilmiş bulunan yukarda, sıralanan bu gelir* 

kaynaklarının tamamı ma a leşe Ü zamanla geri alınmıştır. 
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Bugün kurumun 'başlıca gelir kaynağı olan ve T. H. K , Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
arasında paylaşılan kurban derisi, fitre ve zekât gelirine son yıllarda muhtelif teşekküller tara
fından gittikçe artan bir tempo ile, bu geliri de pek yakında tüketecek şekilde müessir müdahale
ler vaki olmaktadır. 

'T. i t . Kurumuna ne kamu yararına çalışan derneklere yapılan yardım (bölümünden ve ne de baş
ka bir bölüınijden Devlet yardımı yapılmamaktadır. 

önemli bazı matematik gerçekler : 
22. 'T. ili. K. nun son dört yıllık net geliri: 
1967 : 12 005 862 Tl. 
1968 : 12 977 307 » 
1969 : 11 296 280 » 
1970 : 13 264 958 » 
23. Özlük haklar ve diğer personel giderleri: 
'T. H. K., 1 . 1 . 1967 tarihinden itibaren Devlet Personel Kanununa paralel bir barem sistemi 

uygulamaktadır. 
Ancak en yüksek gösterge 600, kat sayısı ise 5,5 dur. 600 göstergede ise hiç kimse bulunma-

matetadır. 
(Kadrolar hakiki ihtiyaca göre asgarî tutulmuş olup, halen bütün teşkilâtta 327 personel 

mevcuttur. 
1970 senesinde bu personele özlük hakları için : 5 454 153 Tl. 
(iMaaş S. Sigortalar işveren primi, çocuk zammı, hastalık ve sosyal yardım primleri, kasa taz

minatı, öğretmen adayı ve hizmetli iaşesi, uçucu ve paraşütçü yetiştirme primleri, uçuş ve yıpran
ma tazminatı primleri, zirai ilaçlama sorti primleri) 

Personele yapılan diğer ödemeler : 1 397 244 Tl. 
(Yolluk, ayrılan personele ödenen personel ve kıdem tazminatı, şehit ve maluliyet tazminatları 

«Silâhlı Kuvvetler şehitlerine yapılan ödemeler dahil)» olmak üzere cem'an : 6 851 397 Tl. öden
miştir. 

Görülüyor ki, asgarî ücret ve asgarî personel istihdamı esas alındığı halde personel ile ilgili 
ödemeler, gelirin yarısından fazla tutmaktadır. Bunda da yegâne âmil gelirin yukarda arz edilen 
sebeplerden ötürü çok az oluşudur. 

Yıllık ortalama 12 milyon olan gelirden özlük hakları ve sair personel giderleri çıktıktan sonra 
geriye kalan takriben 5 milyon ile yukarda belirtilen havacılık faaliyetlerini yürütmeye imkân 
olamayacağı bir gerçektir. 

24. Ödenen bina ve arazi vergileri : 
1967 yılında : 38 060 Tl. 
1968 » : 37 547 » 
1969 » : 40 894 » 
1970 » : 48 717 » 
40 000 lira civarında olan bu vergi büyük bir meblâğ değil ise, de yeni çıkan 1319 sayılı Em

lâk Vergisi Kanunu, bina ve arazi vergilerinin gayrimenkulun rayiç değeri üzerinden ödenmesi 
esasını getirmiş olduğundan, bu vergi kurum için altından kalkamayacağı derecede artacaktır. 

Sanuç : 
25. Yukarda arz edilen durum karşısında, T. H. K. nun bugüne kadar ifa ettiği millî görev

lerini idame ettirebilmesi için esaslı ve devamlı gelir kaynaklarına sahibolması bir zaruret halini 
almıştır. 

Her ne kadar bu kanun teklifi tam bir çare olmamakla beraber, bu yolda atılmış ilk ve müspet 
bir adım olacaktır. 

Esasen kamu yararına çalışan büyük teşekküllerden biri olan Çocuk Esirgeme Kurumu, 1268 
No. lu Kanun ile Bina ve Arazi Vergisinden, Kurumlar Vergisinden, bütün hare ve resimlerden 
muaf tutulmuştur. 
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Yüce Heyetinizin, T. H. K için hayatî önemi haiz olan bu kanun teklifi için de aynı anlayış ve 
hassasiyeti göstereceğinize şüphe yoktur. 

Bir havacılık örgütü kurup geliştirmek, para ile birlikte ayrıca çok uzun bir zamana (mütevak
kıftır. Nitekim T. H. K. da bugünkü haline 46 yılda ulaşmış bulunmaktadır. 

iMillî havacılığımıza ve dolayısıyle Türk Milletinin bekasına katkıda bulunan, Atatürk yadigâ
rı ve milletin malı olan bu kurumu kendi kaderi ile bagbaşa bırakmayıp desteklemek millî bir gö
revdir. 

(TRABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER VE 4 ARKADA SININ TEKLİK 

Türk Hava Kurumunun bazı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tutulmasına ait kanun 
teklifi 

;MADI>E 1. — Türk Hava Kurumu : Bina ve Arazi Vergisinden; dış memleketlerden ithal edi
lecek (tayyare, planör, paraşüt ve bunlara ait her türlü yedek parçalar, teçhizat ve avadanlıklar ile 
model uçak yapımında laıllanılan malzemeler için Gümrük Vergisinden; bütün hare ve resimler
den muaftır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

'MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Hava Kurumunun 'bazı vergilerden ve bütün iharc ve resimlerden muaf tutulmasına ait 
kanun teklifimiz (gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

'Gereğini saygılarımızla arz ederiz 28 . 8 . 1971 

Trabzon Millet vekili Hatay Milletvekili Trabzon MMetvieMlıi1 Trabzon MiletvelkiM 
A. Şener II. Özkan M. Arslantürk A. R. Uzuner 

Trabzon M illet vekili 

C. Küçük 

Trabzon Milletvekili Alhmet Şener ve Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, (kurban, kurban de
risi, fitre 've zekâtın Türk Hava Kurumunca toplanması ihaklaMa tattum teklifi (2/560) 

Ankara, 29 Ağustos 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kurban, kurban derisi, fitre ve zekâtın Türk Hava. Kurumunca toplanması hakkındaki kanun 
teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 

Tna.bzon Mültetvîelkiijl Hatay MiHettveJkii 
Ahmet Şener Hüsnü Özkan 
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Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Çocuk Esirıgemo Kurumunun kamu yararına olan olumlu faa
liyetlerini ve bu kurumların 'milletten aldığını yine (milletine hizmet olarak verdiklerini, 'bütün 
vatandaşlar ıçok iyi bilmekte ve bu kuruluşlar ile iftihar etmektedir. 

TürMye Kızılay Derneği : 
Yurdumuzda sık sık vukubulan tabiî âfetlerden zarar gören binlerce vatandaşın imdadına 

koşmak; 'muhtaç vatandaşları iaşe, iskân ve ibate 'gibi çeşitli yardımlarla desteklemek, âcil durum
larda insan hayatını kurtarmak için ihtiyaç duyulacak kanı önceden tornan. ve muhafaza etmek v. s. 
gilbi kamu yararına faaliyetleriyle daima Devlet hizmetlerinin yanında bulunmaktadır. 

Türk Hava Kurumu : 
Asrımızda milletlerin bekasında . hava gücünün önemine binaen, memleket havacılığına hiz

met etmekte ve millî savunmamızın ilk kademelerini hazırlamak için çalışmaktadır. 
Kurum, Hava Kuvvetleri Komutanlığının direktif ve tavsiyelerine göre faaliyetlerini düzenle

mekte, Türk gençliğinin havacılık aşkını artırmak've onları bu sahada yetiştirmek için elde ettiği 
(geliri (havacılık faaliyeti erinde değerlendirmektedir. 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu : 
Kimsesiz ve yoksul kalan 'Türk çocuklarını bir aile şefkat ve muhabbeti ile bağrına basmak

ta ve yarının Türkiye'si için onları korumakta ve yetiştirmektedir. 
{Böylece enımühjiım sosyal dâvıaiHajiıdiaın bliıri ollafn bu konuda çok yararlı bir kamu hizmeti yapmak 

suretiyle bütün gücü ile Devlete yardımcı olmaktadır. 
Büyük ölçüde kamu hizmeti gören ve milletin medarı if hi tan olan bu üç kuruluşun, millete 

hizmet etmek ti'çin sahibolması gereken malî gücün yegâne kaynağı ise hamiyetli vatandaşların ba
ğışlarıdır. . 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu müteakip, millî savunma ve sosyal hizmet sahalarında Dev
lete yardumcı olarak kamu yararına çalışan millî kuruluşların lüzum ve ehemmiyeti nazarı dikkate 
alınarak; Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Çocuk Eısıiırgeme Kuını/nTjUfnıun. bu yolıdjalM faıalijyötllermiın 
devamı ve müesseselerin hayatiyetlerinim idamesini temin maksadıyle zamanın imkân ve şartlarına 
ıgöre faydalanacakları varidat kaynakları tespit edilmiş ve 1926 yılında Başbakanlıkça tahsis olun
muştur. 

Bu tahsislerden biri de : 
Kurban, kurban derileri, fitre ve zekât hâsılatının bu kanun teklifinde öngörülen nispetlerde 

mezkûr üç cemiyete tahsis olunduğu hususu idi. 
Ancak, kanun hükmü olmadığı cihetle tahsis edilen diğer varidat kaynakları zamanla elden 

çıktığı gibi, üç kurumun müştereken faydalandıkları kurban, kurban derisi, fitre ve zekât geliri 
de bilhassa sön 5 - 6 yıl içerisinde sayıları pek çok artan muhtelif dernek ve teşekküllerin müdaha
leleri ile önemli surette zedelenmiş ve hattâ bugün için ıtama'men kaybedilme tehlikesine girmiş
tir. . . . . " . . - • • • - : ' . . • . 

'Cemiyetler 'Kanunu hükümlerinden faydalanarak teşekkül eden ve sayıları 'gittikçe artan der
nek ve teşekküller, kamu hizmeti gördüklerini ileri sürerek çeşitli yollarla ve ölçüsüz bir şekilde va
tandaşların hamiyetlerini istismar ederek kurban, kurban derisi, fitre ve zekât toplamakta ve böy
lece her türlü kontrol ve murakabeden uzak olarak yapılan toplamadan sağlanan (gelir de topla
yan dernek ve kişilerin menfaatlerinde heder olmaktadır. 

Kuruluş gayesinden hiçbir ızaman inhiraf etmemiş olan Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Çocuk 
Esirlgeme Kurumu ve dolayısıyle yurt savunması ve karan yararı bakımından hayati önemi haiz 
bu gelir kaynaklarının korunmasını sağlamak ve bu millî servetin heba edilmesine bir son vermek 
bugün için bir zaruret halini almıştır. 

Bu gelirin muhafazası, artırılması ve yurt hizmetinde en olumlu şekilde değerlendirilmesi de 
ancak kanun hükmü ile korunmasına bağlı bulunmaktadır. 
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Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Çocuk Esiılgenıe Kurumunun vatan ve millet hizmetlerindeki 
önemli rolünü takdir eden Yüce Parlâmentonun sayın üyelerinin ibu camiyetlerin hayatiyetlerini 
idamelerinde 'çok -mühim rolü olan bu kanun tasalısına gerekli önemi ve hassasiyeti (gösterecekleri
ne emin (bulunmaktayız. 

TRABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER VE HATAY MİLLETVEKİLİ HÜSNÜ ÖZKAN'IN 
TEKLİFİ 

Kurlban, kurban derisi, fitre ve zekâtın Türk Hava Kurumunca toplanması hakkında kanun 
teklifi : 

MADDE 1. —• Kurban, kurban derisi, fitre ve zekât (toplama 'hakkı Türk Hava Kurumuna ait
tir. 

MADDE 2. — Elde edilen gelirin % 50 si Türk Hava Kurumuna, % 30 u Türkiye Kızılay Der
neğine, % 20 si de Çocuk Esirgeme Kurumuna tahsis edilir/ 

MADDE 3. —• Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ve Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in, Türkiye Kı
zılay Derneğinin vergilerden, hare ve resimlerden muaf tutulması, Hazine Hissesi ve Tekel Resmi 

alınmaması hakkında kanun teklifi (2/563) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kızılay Derneğine ait kanun teklifimiz ekte sunulmuştur. Gereğine müsaade ve emirlerinizi say
gı ile arz ederiz. 

' 1 . 9 . 1 9 7 1 
Konya Milletvekili Nevşehir Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 

G E R E K Ç E 

Türkiye Kızılay Derneği 100 yıllık şerefli mazisi ile savaşta ve barışta kendisine tevdi olunan 
hizmetleri âzami 'bir. gayret içinde yerine getirmiş, yurdumuzun içinde ve dışında beşeriyetin hizme
tinde bulunmuştur. 

Afet ve felâketlerdeki >en süratli ve müessir yardımları, muhtaçlara, hasta ve sakatlara nakdî, 
aynî ve çeşitli tıbbî hizmetleri yurt çapındaki kan ihtiyacını karşılacak en modern kan merkezleri 
ve âcil yardım hizmetleri ile sosyal davalarımıza önemli derecede katkıda bulunma çabasındadır. 

Zamanın gittikçe gelişen akımı içinde, artan sosyal hizmet faaliyetleri ve yardım çalışmalarını 
yerine getirmek için çeşitli kaynaklardan .sağlanan gelirlerde 'bir artma olmamakta ve 'bu yüzden 
hizmetlerin ifasında gün geçtikçe sıkıntılara .maruz 'kalınmaktadır. Bilhassa son yıllarda vukubulan 
zeılzele felâketlerine yapılan milyonlarca liralık aynî ve nakdî yardımların yerlerini doldurmak ve 
vukuu muhtemel felâketlere şimdiden hazırlanmak zorunda 'bulunmamız bu 'konuda önemli tedbir
ler almamızı zarurî kılmaktadır. 

Hükümetlerimizin lütuflariyle evvelce çıkarılmış bazı imtiyaz kanunlarındaki veya sözleşmelerin
deki Hazine 'hisseleriyle, ödemekle yükümlü bulunduğumuz bir kısım vergilerin kaldırılması bu ko-
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nuda ferahlık verecek tedbirler meyanındadır. Gelir kaynaklarının mahdutluğu karşısında masraf
ların kısılması en başlıca çarelerden birisi olarak görülmektedir. 

6600 sayılı Kanunla oyun 'kâğıtları monopolü Derneğimize verilmiştir. Hazine İnhisar Resmi adı 
altındaki bu gelirden \c/c 25 hisse alır. Hazine için önemsiz bir gelir kaynağı olmasına karşılık Der
neğimiz yönünden önemli bir masraf kapı'sıdır. Bu hissenin alııımaması hizmetlerimizin ifasında rol 
oynıyacaktır. 

Keza 1926 yılında Derneğimize bahsedilen Afyon Maden Suyundan da |% 25 Hazine hissesi ve 
% 35 nispetinde de Kuramlar Vergisi alınır. Türkiye'deki maden suyu işletmeleri böyle bir hisse 
vermedikleri için maden sularımızın gelirleri çok cüzi olmakta milyonlarca liralık en modern te
sislerimiz kısır bir gelir kapım 'olmaktan öteye gidememektedir. Vergi ve Hazine hissesinin cüziliği 
(Hazine yönünden) ^karşısında bunlardan da feragat olunması Derneğimiz yönünden son derece fay
dalı olacaktır. Ayrıca sağlık ve yardım hizmetlerinde kullanılan motorlu taşıt araçlarımızla cüzi 
gelir getiren gayrimenkllerimizden alınması gereken vergilerin kaldırılması da işaret olunan hiz
metlerimize katkıda bulunacaktır. 

Ekli tasarı bu sebeplerle hazırlanmıştır. İlgi ve yardımlarınızdan emin olarak şimdiden teşek
kür! erimizi sunarız. 

KONYA MİLLETVEKİLİ BAHA MÜDERRİSOĞLU VE NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ HÜSAMET
TİN BAŞER'İN TEKLİFİ 

Türkiye Kızılay Derneğinin vergilerden, hare ve resimlerden muaf tutulması, Hazine Hissesi ve Te
kel Resmi alınmaması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Kızılay Derneği, bilcümle Vergi, Hare ve Resimlerden muaftır. 

MADDE 2. — İmtiyaz kanunlariyle veya sözleşmeleriyle Türkiye Kızılay Derneğine tahsis olunan 
kaynaklardan sağlanan gelirlerden Hazine Hissesi ve Tekel Resmi alınmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derneğinin vergilerden hare ve 
resimlerden muaf tutulması, Hazine hissesi ve Tekel Resmi alınmaması ve Türkiye Çocuk Esir

geme Kurumunun Gümrük Vergisinden muaf tutulması hakkında kanun teklifi (2/565) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Kızılay Derneğinin vergilerden, hare ve resimlerden muaf tutulması, Hazine hissesi ve 
Tekel Resmi alınmaması ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Gümrük Vergisinden muaf tu
tulması hakkındaki kanun teklifi ve gerekçeleri ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Gereğine delâlet buyurulmasını saygılarımızla çica ederiz. 

Ordu Rize Milletvekili Bolu Milletvekili Rize Milletvekili 
C. Ekinci S. Z. Köseoğlu N. Bayramoğlu 'S. Kvfmhasar 

Balıkesir Milletvekili Ankara Senatörü Giresun Milletvekili 
M. Ş. Çavdaroğlu H. O. Bekata t. Naiböğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 681) 
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GEREKÇE 

Türkiye Kızılay Derneği 100 yıllık şerefli mazisi ile savaşta ve barışta kendisine tevdi olunan 
"hizmetleri âzami bir gayret içinde yerine getirmiş, yurdumuzun içinde ve dışında beşeriyetin 
Tıizmetinde bulunmuştur. 

Âfet ve felâketlerdeki en süratli ve müessir yardımları, muhtaçlara, hasta ve sakatlara nakdî 
aynî ve çeşitli tıbbî hizmetleri yurt çapındaki kan ihtiyacını karşılayacak en modern kan merkez
leri ve âcil yardım hizmetleri ile sosyal dâvalarımıza önemli derecede kaktıda bulunma çabasm-
'dadır. 

Zamanın gittikçe gelişen akımı içinde, artan sosyal hizmet faaliyetleri ve yardım çalışmalarını 
;yerine getirmek için çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerde bir artma olmamakta ve bu yüz
den hizmetlerin ifasında gün geçtikçe sıkıntılara maruz kalınmaktadır. Bilhassa son yıllarda vu-
Tmbulan zelzele felâketlerine yapılan milyonlarca liralık aynî ve nakdî yardımların yerlerini dol
durmak ve vukuu muhtemel felâketlere şimdiden hazırlanmak zorunda bulunmamız bu konuda 
önemli tedbirler almamızı zaruri kılmaktadır. 

Hükümetlerimizin lütuflariyle evvelce çıkarılmış bazı imtiyaz kanunlarındaki veya sözleşmele
rindeki Hazine hisseleriyle, ödemekle yükümlü bulunduğumuz bir kısım vergilerin kaldırılması 
"bu konuda ferahlık verecek tedbirler meyanındadır. Gelir kaynaklarının mahdutluğu karşısında 
masrafların kısılması en başlıca çarelerden birisi olarak görülmektedir. 

6600 sayılı Kanunla Oyun kâğıtları monopolü Derneğimize verilmiştir. Hazine İnhisar Eesmi 
:adı altındaki bu gelirden % 25 hisse alır. Hazine için önemsiz bir gelir kaynağı olmasına karşılık 
Derneğimiz yönünden önemli bir masraf kapısıdır. Bu hissenin alınmaması hizmetlerimizin ifa
sında rol oynayacaktır. 

Keza 1926 yılında Derneğimize bahşedilen Afyon Maden Suyundan da % 25 Hazine hissesi ve 
"% 35 nispetinde de Kurumlar Vergisi alınır. Türkiye'deki maden suyu işletmeleri böyle bir hisse 
vermedikleri için maden sularımızın gelirleri çok cüzi olmakta milyonlarca liralık en modern te
sislerimiz kısır bir gelir kapısı olmaktan öteye gidememektedir. Vergi ve Hazine hissesinin cüzi-
ligi (Hazine yönünden) karşısında bunlardan da feragat olunması Derneğimiz yönünden son de
rece faydalı olacaktır. Ayrıca sağlık ve yardım hizmetlerinde kullanılan motorlu taşıt araçları
mızla cüzi gelir getiren gayrimenkullerimizden alınması gereken vergilerin kaldırılması da işa
ret olunan hizmetlerimize katkıTka bulunacaktır. 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 1268 sayılı Kanunla bazı vergi ve harçlardan muaf tutul
muştur. 

Ancak, devamlı olarak yuva ve gündüz bakımevlerinde 4 - 5 bin çocuğu ve 30 bin çocuğu da 
ailesi nezdinde himaye eden Kurumun yararına dış ülkelerden yapılan eşya yardımı Gümrük Res
minden muaf tutulmadığı için her gelen parti için hatta yurt dışındaki vatandaşlarımızca- ço
cukların ihtiyacı için gönderilen küçük küçük paketlerin gümrükten alınması hususunda kararna
menin çıkartılması hem Hükümetimizin kıymetli vaktini almakta hem de bu kararnamenin çıkar
tılması sırasında geçen zaman içinde ardiye ücreti işlemekte ve dolayısıyle bu ücret gönderilen ba
ğış bedelinin üstünde olmaktadır. 

Bu itibarla, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun kanun teklifimizin üçüncü maddesinde ya
zılı olduğu şekilde Gümrük Vergisi ve bunlara bağlı vergi ve resimlerden muaf tutulması gerek
mektedir. 

Ekli tasarı bu sebeplerle hazırlanmıştır. İlgi ve yardımlarımızdan emin olarak şimdiden teşek
kürlerimizi sunarız. 

Millet Meclisi (S. Sayısı :'681) 
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ORDU MİLLETVEKİLİ CENGİZ EKİNCİ VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türkiye Kızılay Derneğinin vergilerden hare ve resimlerden muaf tutulması, Hazine hissesi ve 
Tekel Resmi alınmaması ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Gümrük Vergisinden muaf 

tutulması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Kızılay Derneği, bilcümle vergi, hare ve resimlerden muaftır. 

MADDE 2. — İmtiyaz kanunlariyle veya sözleşmeleriyle Türkiye Kızılay Derneğine tahsis 
olunan kaynaklardan sağlanan gelirlerden Hazine hissesi ve Tekel Resmi alınmaz. 

MADDE 3. — Bu kanunun birinci maddesi Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna da aynen uy
gulanır. Ayrıca, sosyal, hayrı ve sıhhî maksatlarla yabancı memleketlerde kurulmuş dernek ve te
sis ve teşekküller ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna 
bağış yoluyle gönderilen eşya veya verilen para ile alınıp getirtilen eşya ((Muaflık hakkı olmayan 
yer ve şahıslara devir ve satmamak kaydiyle) Gümrük Vergisinden muaftır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

60 Nolu Geçici Koanisfybn raptoru 
Millet Meclisi 

60 Nolu Geçici Komisyonu 15 . 5 . 1972 
Esas No. : 2/559, 560, 563, 565 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 17 . 11 . 1971 tarihli 5 nci IMrlleşJimıinde kurulması kabul edilen. 
(leçici Komisyonumuz; 

«Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın kurban, kurban derisi, 
fitre ve zekâtın Türk Hava Kurumunca toplanması hakkında kanun teklifi», «Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve 4 arkadaşının Türk Hava Kurumunun bazı vergilerden ve bütün harç ve resim
lerden muaf tutulmasına dair kanun teklifi», «Konya Milletvekili Dr. Baha Müderrisoğlu ile Nevşehir 
Milletvekili Hüsamettin Başer'in Türkiye Kızılay Derneğinin vergilerden, harç ve resimlerden mu
af tutulması, Hazine hissesd ve Tekel resmi alınmaması hakkında kanun teklifi», «Ordu Milletve
kili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının Türkiye Kızılay Derneğinin vergilerden, hare ve resimlerden 
muaf tutulması, Hazine hissesd ve Tekel resmi alınmaması ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun Gümrük Vergisinden muaf tutulması hakkındaki kanun teklifleri» gerek teklif sahipleri ve 
gerekse ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar temsilcilerimin, de iştirakiyle görüşüldü : 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde aynı amaç ve mahiyette olan tekliflerin birleş
tirilerek bir metin halinde maddelerin yeniden tedvini ve bu hususta Komisyon Başkanlık Diva
nına yetki verilmesi uygun görüldü. 

Komisyon üyelerimizin adı geçen kuruluşlar nezdinde ve faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları 
tetkik ve müşahadelerinin ışığı altında; bugüne kadar ifa ettikleri Millî ve Sosyal görevlerini 
idame ettirebilmeleri için esaslı ve devamlı gelir kaynaklarına sahip bulunmaları, kamu yararına 
hizmet gören bu teşekküllerin güçlü ve verimli çalışmalarına sağlayacak malî imkânlara kavuş
turulmaları kanaati ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu vesile ile genel kurul gündeminde bulunan Finansman kanunlarının müzakeresi dolayısıyla 
mezkûr kanun teklifinin de öncelik ve ivedilikle görüşülmesi karar altına alınmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 681) 
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Keyfiyet, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Diyarbakır^ Milletvekili 

S. Savcı 

Aydın Milletvekili 
M. Çelik 

Hatay Milletvekili 
T. Köseoğlu 

Sözcü 
Hatay Milletvekili 

H. Özkan 

Balıkesir Milletvekili 
8. Z. Altunbaş 

Malatya Milletvekili 
M. Kaftan 

(İmzada bulunmadı) 

Kâtip 
Trabzon Milletvekili 

İV. /. Çakıroğlu 

Çorum Milletvekili 
A. Güler 

Manisa Milletvekili 
K. Şahinoğlu 

Afyon K. Milletvekili 
H. Hamamcıoğlu 

Eskişehir Milletvekili 
B. 8. KaracaşeMr 

Rize Milletvekili 
8. Z. Köseoğlu 

Samsun Milletvekili 
İ. Yalçmer 

(İmzada bulunmadı) 

Trabzon Milletvekili 
M. A. Oksal 

Yozgat Milletvekili 
N. Tanrtdağ 

.60 No. lu GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Ibazı 
vergilerden, bütün hare Ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifi : 

MADDE 1. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Ku
rumu ; kendilerine tereddülbeden vergi, hare ve resim 'mükellefiyeti kurumlara aidolduğu (hallerde, 
bütün vergilerle, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaftır. 

MADDE 2. —• Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacına karşılık 
olarak, yurt içi ve yurt dışından temin 'olunacak akaryakıt ve yağlar için, her yıl Bütçe Kanunu 
ile uygulanmakta olan bilûmum vergi, resim, hare, hisse, masraf ve zam muafiyeti Türk Hava Ku
rumu. için de aynen uygulanır. 

MADDE 3. —• Kurban ve kurban derileri ile Raımazan ayında fitre ve zekât sahipleri rızaen 
verdiği takdirde 1 nci maddede yazılı dernek ve kurumlar adına yalnızca Türk Hava Kurumu ta
rafından toplanır. Toplanan kurban, kurban derisi ve fitre zekâttan sağlanan 'gelirin % 50 si 
Türk Hârva Kurumuna, % 30 u Türkiye Kızılay Derneğine % 20 si Türkiye Çocuk Esirgeme Ku
rumuna verilir. 

MADDE 4. — Kanunlarla veya imtiyaz sözleşmeleriyle Türkiye Kızılay Derneğine Türk Hava 
Kurumu dle Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna sağlanan 'gelirlerden Hazine hissesi veya İnhisar 

Rdsimli laitanımjaız. 

MADDE 5. —• Bu kanun yayımı /tarihinde yürürlüğe 'girer; 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

tmmm 
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