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rUTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN T 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
İ. — 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Da'ir Kanun Tasarısı. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OĞLU ve 11 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 

3. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Alet
lerin Teslimi Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek 

1. — Abbas GÖKÇE'nin, TRT yayınlarmm ye
tersizliği konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe'nin gündem dışı bir 
söz istemi vardır, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
11.5.1983 Çarşamba günkü Birleşimde TRT ile 

ilgili olarak gündem dışı bir konuşma yapabilmem için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Abbas GÖKÇE 
BAŞKAN — Savın Gökçe, buvurunuz efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Radyo ve televizyon çağımızın en etkili telekomü

nikasyon araçlarındandır. Ülkemizde radyo ve televiz
yonun girmediği hiçbir ev kalmamış, öyle ki radyo 
ve televizyon günlük hayatın vazgeçilmez unsuru ol
muştur. Bu bakımdan radyo ve televizyonun eğlen-

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
maddeleri ve tümü kabul edildi. 

4. — Okur - Yazarlık Teşvik Kanunu Tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddeleri 
üzerinde görüşmelere devam edildi. 

11 Mayıs 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başikanvelkıil 
Erdoğan BAYIK Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâltip Üye 
A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye 

dirme fonksiyonu yanında büyük ölçüde eğitme ve 
öğretme görevi de vardır. 

Millî birliğin pelciştirilmesiyle düşünce ve duygu 
birliğinin sağlanmasında radyo ve televizyonun çok 
etkin olan rolü inkâr edilemez. Bu açıdan radyo ve te
levizyondan yararlanma imkânı yurdun her yanında 
her vatandaşa en geniş ölçüde sunulma imkânı göz
den kaçırılmamalıdır. 

Bu gerçeğe rağmen elektriği olmadığı için tele
vizyondan istifade imkânı bulamayan bazı yöreleri
mizin radyo istasyonlarının kapatılması TRT için ta
lihsiz bir karar olmuştur. Bilhassa sınır illerimizin il 
radyolarından bazılarının kapatılması, TRT'ye ne ka
zandırmıştır bilemiyoruz; ama Türkiye'ye çok şey kay
bettirmiştir. 

Doğu il radyoları kapatılınca bu yöreden artık gü
rültülü ve parazitli olduğu için dinlenmesi güç olan 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KATİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 
100 üncü Birleşim'ini açıyorum. Çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Ankara ve Erzurum radyoları yerine Rusya'dan yayın 
yapan Baku radyosu dinlenmeye başlandığından va
tandaş müzik yayınları içerisinde zararlı yayınlara da 
muhatap olmuştur. 

Güney sınır illeri için de aynı şekilde komşu il
lerin zararlı yayınlarının etkisi görülmüştür, görülmek
tedir. 

Bu üzücü ve düşündürücü gerçeği burada tekrarla
mayı bir görev sayıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Anayasamıza göre; Devletin varlık ve bağımsızlı

ğını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplu
mun huzurunu, genel ahlakı, millî dayanışmayı, Ata
türk milliyetçiliğini ve Cumhuriyetin temel niteliğini 
koruyacak tarzda yayın yapmakla yükümlü bulunan 
TRT'nin, artık Anayasanın özüne ve sözüne uygun 
davranış içinde bulunması gerekir. Anayasa «Hürriyet» 
derken TRT hâlâ «Özgürlük», Anayasa «Millet» der
ken TRT hâlâ «Ulus», Anayasa «Hâkim» derken 
TRT hâlâ «Yargıç» deyip diretmesi ve millete mal 
olmamış benzeri kelime ve davranışların tekrarlan
ması, uzun yıllardan bugüne kadar TRT'de hâkim 
olan tutum ve davranışların tamamen değişmemiş ol
duğunu ,ortaya koymuyor mu? Anayasanın hâlâ TRT' 
ye tam manasıyla girmemiş olduğunu göstermiyor 
mu? Bu hal fevkalade düşündürücüdür muhterem ar
kadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, TRT'ye alınacak spikerler 
konusunda radyo ve televizyonda yapılan bir ilana de
ğinmek istiyorum. Bu ilanda Arapça, Farsça ve diğer 
bazı yabancı dillerle birlikte Azerice dilinde spiker 
alınacağı duyuruluyordu; Türkiye ve bütün dünyaya. 
Dikkat buyurulsun «Azerice dili» deniliyor. «Aman 
avcı vurma meni/Men bu dağın aybalam maralıyım» 
şeklinde konuşulan bir dil, bizim TRT'ye göre Türkçe 
değil, bir Türk lehçesi değil, Azericedir. Bu acı ger

çeğe ağlamak mı gerekir, gülmek mi gerekir, soru
yorum TRT'ye. 

Amerikalılar bile, «Azeri Turkish», yani Azeri 
Türkçesi derken TRT'miz hâlâ bunu Türkçe kabul 
etmiyor ve «Azerice» diyor. Bu Milletin bölünmez 
bütünlüğüne nasıl bir hizmet anlayışıdır? Anayasa ne
rededir? Takdirlerinize sunuyorum. Çünkü Türkiye'de 
Azeri dilini de konuşanlar vardır. 

Yine Türk dilinin TRT tarafından nasıl kullanıl
dığına dair spor yayınlarından bazı örnekler vermek 
istiyorum. 

Spor bültenleri arasında şu deyimler yer almak
tadır. Koşulan yarış. Oynanan maç. Oynanan karşılaş
ma. Oynanan müsabaka. 

Muhterem arkadaşlar; 

Böyle Türkçe olur mu? Çocuklarımız ve küçük
ler Türkçeyi böyle mi öğreneceklerdir? Maç, karşı
laşma ve müsabaka kelimelerinin içerisinde zaten oy
namak fiili, yarış kelimesinin içinde de koşmak fiili 
vardır. Bunun için, oynanan maç yerine yapılan maç, 
oynanan karşılaşma yerine yapılan karşılaşma, oy
nanan müsabaka yerine yapılan müsabaka ve koşulan 
yarış yerine yapılan yarış denilmelidir. 

(TRT yetkililerinin bu gerçekler üzerine dikkatle 
eğilmeleri gerekir. 

Değerli arkadaşlar; 
Bunlar şu kısa süre içerisinde değinebildiğim birkaç 

örnekten ibarettir. Daha söylenecek çok söz var. 
TRT yetkililerinin bu gerçekler üzerine tekrar tekrar 
eğilmeleri gerekir. 

Sözlerimi tamamlarken şu hususu belirtmek iste
rim. Türk Milleti bekliyor; TRT silkinmeli ve Ana
yasa içerisindeki yerini almalıdır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 

III. — GÖÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 
10 Arkadaşının 20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi ve Bütçe •• Plan Komisyonu 
Raporu. (2/64) (S. Sayısı : 364) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin kanun tasa
rı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işler bölü
müne geçiyoruz. 

(1) 364 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Bu bölümün birinci maddesi, Danışma Meclisi 
Üyesi Feridun Güray ve 10 Arkadaşının 20.2.1968 
Tarih ve 1005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu üzerindeki görüş
melerimize başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerleri
ni alsınlar... 

Komisyon ve Hükümet hazır, yetki belgesi ta
mam. 
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Sayın üyeler, Komisyon Raporu ret yönünde ol
duğundan raporun okunması hususunu oylarınıza su
nuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Raporun okunması kabul edilmiştir; okutuyorum 
efendim. 

(Bütçe - Plan Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, kanun teklifinin bi

rinci imzası olması nedeniyle Sayın Güray'a söz ve
riyorum. Buyurunuz Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı
değer üyeler; 

Teklif sahibi olarak Komisyon Raporuna karşı 
görüşlerimi ileri sürüyorum. 

Teklifimizin özü; 1950 yılında dünya sulhüne kat
kıda bulunmak üzere Kore'ye giden birliklerimizin 
son kafilesinin Kore'den ayrılmasına kadar geçen sü
re içerisinde, burada görevli bütün er, erbaş, subayla
rımızın aynı sosyal haklardan yararlanmasını amaç
lamaktadır. 

Bunun gerekçesi olarak şu hususları yüksek dik
katlerinize sunmak isterim : 

1953 yılında aktedilen Pan - Munjon Antlaşma
sına kadar Kore'ye giderek görev yapanlara şeref 
aylığı ve bazı sosyal haklar verilmiştir. 1953 yılına 
kadar Kore'ye gidenler fiilen harbin içinde bulunmuş 
kişilerdir. Ancak, 1005 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra bu uygulamada pek adil davranıla-
mamış ve Dördüncü Kafilemiz Kore'ye ayak bastı
ğında Ateşkes Antlaşması yapılalı epey bir zaman 
geçmesine rağmen, bir yorumla, harbe katılmayan 
Dördüncü Kafile de bu sosyal haklardan yararlandı-
rılmıştır. 

Böylece, harbe katılmamasına rağmen Kore'ye 
giden bu kafilemiz harbe katılmış gibi bir işlem gör
müş ve eşitlik ve adalet bozulmuştur. 

Daha sonrasında birçok birliğimiz Kore'ye intikal 
etmiş ve orada görev yapmışlar, göğsümüzü kabart
mışlardır. O zamandaki yaptıkları görevden dolayı 
da birçokları taltif edilmiş, madalya ile onurlandırıl
mışlardır. Burada görev yapan arkadaşlarımızdan 
bir kısmı da şu anda aramızda yine görev yapmak
tadırlar. 

Sonraki tarihlerde Kore'ye giden Türk vatandaş
larının Türk karasularını terkettikleri andan itibaren 
harp hükümlerine göre görev ifa etmeleri kanunlar-
ca kabul edilmiştir ve Kore'de harp koşullan altın
da uzak bir bölgede görev ifa etmişlerdir. Şüphesiz 
harp çıksaydı bunlar da bu görevlerini başarıyla ye
rine getireceklerdi. 

Yıllar geçtikten sonra artık kamuoyu Kore'ye 
Pan - Munjon Antlaşmasından önce giden veya son
ra giden şeklinde bir ayırıma yer vermemektedir. 

Zaman içinde Kore'ye gidenler dayanışma dernek
leri kurmuşlar ve illerde çeşitli dernek mensupları 
olarak kurtuluş günlerinde, bayram günlerinde millî 
duygularımıza hizmet etmeye ve görevlerini bu şe
kilde vatandaşları bilinçlendirerek yapmaya devam 
etmektedirler. Örneğin mensubu bulunduğum Min 
Kore gazileri Antep'in, Urfa'nın kurtuluşuna git
mekte veyahut diğer illerdeki Kore dernekleri de be
nim vilayetime gelip orada yürüyüş yapmaktadırlar. 
Bunlar özel elbiselerini giyerek toplum üzerinde, ulu
sa olan sevgiyi pekiştirmek bakımından yararlı işler 
becermektedirler. 

Bunun yanında, bu dernek mensupları bu Ka
nun gereğince fiilen ikiye ayrılmış bulunmaktadırlar. 
Derneklerinde toplandığında veya trene bindiğinde bir 
kısmı bilet almakta, bir kısmı ise paso ile seyahat et
mektedirler. Biletçi geldiğinde birisinde bilet var, 
diğerinde yok. Soruyor, acaba sen harpten mi kaçtın, 
sen bilet alıyorsun da öteki almıyor. Bu kabil çelişki
ler yüzünden Kore gazilerimiz arasında bir ikilik 
doğmuş ve ayrıca bir de kompleks yaratılmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonunun Raporunda, Sayın 
Kunter Paşamızın hazırladığını zannettiğim Rapo
runda bunun bütçeye 5 milyar kadar bir yük getire
ceği vurgulanmaktadır. Bu konuda her halde bir ya
nılgı olsa gerektir; çünkü Kore gazilerinin bugün 17 
bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunların 
zaten bir kısmı bu maaşa ve sosyal haklara müste-
haktırlar. 

Ayrıca Raporda sanıyorum makabline teşmil edil
mek suretiyle biriken paralar da dikkate alınmıştır. 
Oysa ki, Kore gazileri geçmişe şamil olmak üzere 
Devletten herhangi bir para yardımı talep etmemek
tedirler, kesinlikle bu göstergeyi de istememektedir
ler. Sadece bunu bir onur meselesi yapmışlardır ve 
eşitlik istemektedirler. Onun için bugünden sonrası 
için bu sosyal haklardan yararlanmayanların bu sos
yal haklar içine dahil edilmesi halinde, milyarla de
ğil, birkaç milyonla ölçülecek bir malî yük gelecek
tir. O bakımdan, 5 milyarın esaslı bir dayanağı ol
madığını ben burada kesinlikle arz ediyorum, her hal
de bu görüşüme de kendileri cevap vereceklerdir. 

Bütçe - Plan Komisyonu konumuza sadece para
sal yönden yaklaşmıştır. Kore gazilerine verilen pa
rasal yardım 125 gösterge karşılığıdır. Bunun ya-
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nında vapurda, trende, otobüste paso verme ve ayrı
ca askerî ve sivil hastanelerde muayene olma imkânı 
sağlanmıştır. Biraz önce de belirttiğim gibi, Kore ga
zileri, yâni Pan-Munjon Antlaşmasından sonra Kore' 
ye gidenler bu parasal yardımı da esasen istememek
tedirler. Eğer Yüce Kurulunuz, münasip görür de 
Komisyon Raporu reddedilirse ben bu konuyu kanıt
lamak için Pan-Munjon Antlaşmasından sonra Ko
re'ye ayak basanların 125 göstergeyi almamaları, bu 
kısmın çıkartılması konusunda Yüce Kurulunuza bir 
önerge de takdim edeceğim ve böylelikle parasal ba
kımdan Maliyenin yük altına girmesini de önlemi.'} 
olacağım. 

Durumu yüksek takdirlerinize sunar, Komisyon 
Raporunun reddini talep ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 

Sayın üyeler; görüşmeler yüksek malumları oldu
ğu üzere Rapor üzerinde cereyan etmektedir. Rapor 
üzerindeki görüşmelerde 'bir lehte, bir aleyhte söz ve
receğim efendim. Söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Sayın Süngü lehte mi, aleyhte mi efendim? 

A. LÂMt SÜNGÜ — Raporun aleyhinde efen
dim. 

BAŞKAN — Raporun aleyhinde, buyurun efen
dim. 

A. LÂMİ SÜNGÜ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Ben huzurunuza bir vefa duygusu dolayısıyla çık
mış bulunuyorum. Ben de 6 ncı Kore Değiştirme Tu
gayı ile Kore'ye gittiğim için burada konuşmayı bir 
vazife saydım: 

Bildiğiniz gibi ve Sayın Güray'ın da izah ettikle
ri gibi, 1950-1960 arasında art arda Kore'ye asker 
gönderilmiştir, bu kafileler aynı Kanun hükümlerine 
göre sevk edilmiştir. Bunlardan yalnız 1950-1953 
yılları arasında gidenlere yaşadıkları sürece bazı hak
lar verilmiş, 1953 yılı sonrası aynı gerekçe ve savaş 
emri ile 30 gün gece ve gündüz deniz yolu ile Kore'ye 
savaşmak için sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetlerine 
bu haklar verilmemiştir. 

kalan vesaireyi temizlemek üzere muayyen bir müddet 
aralarında anlaşmalarıdır. Görüyorsunuz, Filistin'le 
tsrail'liler daima ateşkes anlaşması yapmakta, iki gün 
sonra tekrar muharebeye tutuşmaktadırlar. 

Kore'de verilen zayiatın % 35-40'ı 1953 senesin
den sonra giden kafileler tarafından verilmiştir. 

Sonra bunların büyük bir malî külfet getireceği 
ifade edildi. Ben bir kere bu rakamın sıhhatinde'! 
şüpheliyim. 

İkincisi; o zaman 20-25 yaşında olan bu genç ço
cuklar bugün hepsi 55-60 yaşlarına gelmiştir, şurada 
ömürlerini doldurmak için parmakların sayısı kadar 
bir seneleri kalmıştır. Emekli Sandığından bunu tet
kik edenler, her sene bu fasıldan maaş alanlardan 10 
bin kişinin hayatı terk ettiğini tespit etmişlerdir. Ya
ni, 30 bin olan ertesi sene 20 bine düşmekte, ertesi se
ne 10 bine düşmekte ve bu suretle azalmaktadır. 

Efendim, oradaki şartlar öyle zannedildiği kadar 
da kolay değildir, daima düşman karşısındasınız, ni
hayet basit bir anlaşma, mütareke değildir bu, her an 
patlayabilir. Sonra daima çadırlardasınız ve Sibirya' 
dan esen rüzgârlar bıçak gibi insanı keser, her türlü 
hava, şartlarına maruzsunuz ve öyle zannediyorum ki, 
burada dert sahibi olan bu 25-30 yaşındaki çocukla
rın o zaman vücutları mukavim olduğu için orada 
hissetmediler, fakat şimdi hakikaten bunların icabında 
hastaneye gidip tedavi olmak ihtiyaçları vardır, bu 
hakkı kendilerinden lütfen esirgemeyin. 

Sonra, her taraf mayınlarla doludur, hatta ben 
bir gün giderken 100 metre önümde mayın tarlasında 
çalışan bir Korelinin harpten kalan mayına basarak 
patladığını ve et parçalarının bana kadar ulaştığını 
gördüm. Yani her zaman tehlike sizi bekler, değil 
mayın tarlaları, icabında zehirli otlar vardır, Türkiye' 
de olmayan hastalıklarla orada karşılaşırsınız, bölge
sel hastalıklardır, hatta bütün çadırlarda 13 yapraklı 
bitkinin resimleri asılıdır, tatbikattan vesaireden gel
diğiniz zaman daima banyo yapacaksınız, bunlarıa 
tozlarına bulaşıp zehirlenebilir ve ölebilirsiniz. 

Efendim, bir de harp hükümleri caridir dedim, 
bunu böyle hafife almayın. Size başımızdan geçen 
bir olayı burada nakletmek durumunda kalıyorum, 
zamanınızı aldığım için özür dilerim. Bir gün Musa-
niye gelirken topçu uçaklarının alanının yanından ge
çiyorduk, bizim uçaklarımız da Amerikalılarla bera
ber aynı meydanda kalıyordu, baktık Amerikalıların 
askerî inzibatı bizim uçağın içerisine girdi. Ertesi gün 
bizim pilotlar bu durumu oradaki meydan komutanı
na bildirdiler, çağırdı inzibatı, efendim dedi çok so-

Şunu da başlangıçta arz edeyim ki, bu yüksek tak
dirlerinize arz edilen haklardan subaylar herhangi 
hır şey elde edemeyecektir, zira tanınan haklar esasen 
halen bizde mevcuttur, ben şahsen gidip hastanelerde 
muayene olabiliyorum. Bunlar, oraya gönderilen er
ler bilhassa bu haklardan istifade edeceklerdir. 

'Biliyorsunuz ateşkes anlaşmaları iki komutanın 
birbiriyle anlaşarak ölüleri, muharebe meydanında 
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ğuktu, perişan vaziyete geldim biraz girdim ve çıktım. 
Biz zannettik ki, işte azarlayacak, tekdir edecek on
dan sonra bırakacak; fakat 5 ay sonra bize bildirilen 
cevabi yazıda, bunun 15 sene hapis, bütün amme 
hizmetlerinden mahrumiyet cezası aldığı bildiriliyordu. 
Neticede iki dakika uçağa girdi ve çıktı. Biz gittik, 
«Yahu biz böyle olacağını bilseydik şikâyet etmezdik. 
Biz böyle zannetmiyorduk» dedik, «IBizim kanunları
mız bu. Harp kanunları budur» dediler. Yani, gayeı 
ağırdır, bunu hafife almamak lazım. 

Sonra, zannediliyor ki, bunlar hepsi böyle bayra
ma gider gibi davul zurna çalarak şeyle gitmediler, 
hepsi emir aldıkları için oraya gittiler ve eğer düşman 
taarruz edip bunlara saldırsaydı acaba bunlar ka
çacak mıydı yani oradan?.. 

Ayrıca, Sayın Güray da belirttiler. Orada hiç da
ha karaya ayak basmamış, düşmanın gözbebeğini gör
memiş kimseler kahraman gibi burada dolaşıyor; 
çünkü denizdeymiş. Efendim denizde olunca ihtiyatlı 
saydırmış, onun için o hak onlara tanınmış. Dördün
cü Kafile böyle aldı bunları. Halbuki öbürleri de yurt 
içinde ihtiyat demektir o halde. Onlara bu hakkı ni
ye vermiyoruz?.. 

Ayrıca, orada suç işlediği için, bilmem herhangi 
bir ceza aldığı için eli kelepçeli Türkiye'ye iade edi
len 1953 senesine kadar olan mahkûmlar dahi bun
dan istifade etti, orada namusuyla vazifesini yapanla
ra maalesef bu verilmedi. Bunun da sebebini, efen
dim öyle zannediyorum ki, bu iyi tetkik edilmeden 
kabul edilen bir kanun olabilir; çünkü Bütçe-Plan Ko
misyonunda bu konuşulurken bir önergeyle bunlara 
bu hak verilmiş, diğerlerine verilmemiştir. Eğer yük
sek takdirlerinizle bu kabul edilirse büyük bir hata 
giderilmiş olacaktır. 

Bu hususta sayısız, devamlı mektuplar aldım. Ben 
şahsen işin içinde olduğum için buna teşebbüs de et
medim ve ön ayak da olmadım; fakat tabiî bir vefa 
duygusu, bu durumda da konuşmaktan kendimi ala
madım. 

Bakın bir-iki satırlık son aldığım mektubu da bu
rada okumaktan geçemeyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Süngü, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim cümlenizi. 

A. LÂMİ SÜNGÜ — Hayhay Sayın 'Başkanını, 
hemen bağlıyorum. 

«Bildiğiniz üzere Birinci Kore Tugayından Dör
düncü Kore Tugayına kadarki tugaylarda hizmet gö
ren personele Dördüncü Kore Tugayı harbe girme
den bazı olanaklar tanındı. Halbuki Beşinci Kore 

Tugayından Onuncu Kore Tugayına kadarki tugay
larda görev yapan erlerin % 100'ü, subay, astsubayla
rın ise asgarî % 90'ı buraya kendi istekleriyle gitme
diler. Acaba bugüne kadar vatan ve gerekse Birleşmiş 
Milletler için girişilen bir savaştan kaçan bir Türk 
subayı, astsubayı ve eri görülmüş müdür?.. Bizler Ko
re'de iken bir savaş çıksaydı Birleşmiş Milletler adına 
ve barış uğruna milletinin seve seve ve güle güle gön
derdiği yukarıda adı geçen personelden kaçan bulu
nacak mıydı?. 'Muhakkak ki, onlar da kendilerinden 
öncekiler gibi nice geçmiş Kunuri'ler yaratmayacak
lar mıydı?.. 

Sayın Büyüğümüz; hal böyle iken ve demek gere-
rekirse bu iki kafile arasında bir ayrıma gitmek ne 
derece doğrudur?.. İşte bizleri üzen asıl neden budur. 
İnanıyoruz ki, hiçbir personel bu işin maddî yönün
de değildir. Sadece onları yaralayan, üzen tek neden 
bir ayrıma gidilmesidir. 

Sayın Büyüğümüz; bunlarla beraber Kore'ye git
memiş olup da bu görüşü destekleyebilecek Sayın Da
nışma Meclisi üyelerine de bunu anlatınız» diyor ve 
böyle devam ediyor. 

Efendim, ben şunu da arz edeyim: Hakikaten 
mesela burada kurayla Kore'ye gönderilen erler ara
sında binlercesinden bir tane gitmeyen, firar eden 
olmuştur ve onun yerine mesela benim bataryamdan 
bir tanesini gönderdim ve o çocuk orada şehit oldu 
ve burada firar eden şahıs harp hükümlerine tabi ol
madığı için bir ayla ceza aldı. Halbuki oraya gitseydi 
o şehit olacaktı, öbürü olmayacaktı; fakat öbürü seve 
seve gitti ve hayatını kaybetti. O halde niçin bu hakkı 
bunlardan esirgeyeceğiz?.. 

Yüce takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süngü. 
Sayın Komisyon. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Hem teklifin sahibi, hem de Sayın Süngü, üze
rinde konuşmak istemediğimiz, uzun açıklamada bu
lunmak istemediğimiz bu konu hakkında bizi konuş
maya icbar etmiş bulunuyorlar. 

Komisyonumuzdan Yüce Kurulunuza inen pek çok 
konuda sık sık karşılaştığımız bazı yorumları bugün 
tekrar duyduk, üzülerek duyduk. Zannedilmesin ki, 
kişilere bir şeyler vermek çok zor bir hadise değildir. 
Her insanın vicdanî ve bireysel değerlendirmeleri bu 
vermeyi kolaylaştırır; ancak bir komisyon bir şeyleri 
vermeyi ya da vaat etmeyi daha değişik biçimde tart-
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inak zorundadır. Hesaben tartmak zorundadır, hak
kaniyetle tartmak zorundadır. 'Biz de bu noktayı na
zarla konuyu şöyle değerlendiriyoruz: 

27.4.1976 tarihinde 1005 sayılı Kanunda bir de
ğişiklik yapılarak 1950 ile 1953 yılları arasında, yani 
Pan-Munjon Anlaşmasına kadar Kore'ye giden fiilen 
savaşa katılanlara bir vatani hizmet tertibinden maa<> 
bağlanması sözkonusu olmuştur. Halen 125 gösterge 
rakamına göre ve 34 katsayıyla ayda 4250 liradan 
senede 51 000 lira para ödenmektedir. Toplam bu 
yıllık 51 000 liradan istifade eden kişi sayısı 17 765 
kişidir. Yani Sayın Güray'ın söyledikleri gibi bu tek
lif kanunlaşırsa alacak kişi 17 000 kişi değildir, ha
len fiilen 17 765 kişi bu tertipten maaş almaktadır. 

'Millî Savunma Bakanlığından edindiğimiz bilgile
re göre 1953 ilâ 1971 yılları arasında Kore'ye ortala
ma her yıl 5 800 civarında askerimiz gönderilmiş ve 
H8 yıl süreyle bu devam etmiştir. Sözkonusu teklif 
1953 ilâ 1971 yılları arasında giden değiştirme bir
liklerinin mensuplarına bu 1950 ilâ 1953 yılları ara
sında fiilen harbe katılanlara sağlanan maaşın, bağ
lanan maaşın bağlanmasını öngörmektedir. Hesabı
mızda bir yanlışlık yoktur ve bu hesap üzerinden, bu 
Sayı üzerinden gidildiğinde 1953 ilâ 1971 yılları ara
sındaki değiştirme birliklerinin sayısı da dikkate alın
dığında, sadece 1983 Malî Yılı Bütçesinde 5.5 milyar 
lira civarında bir karşılık ya da bir miktar bulunabi
lecek ki, bu para ödenebilsin ve bu her yıl böyle de
vam edecek. 

işin malî yanı bu. Parayı, Devletin parasını önem
li bulmak hepimizin görevidir kuşkusuz, vatandaşla
rımızı bulduğumuz kadar. Hesabın yanlış olmadığını 
belirtmek açısından bunu arz ediyorum. 

Diğer yandan, bu tip genellemeler, alınan mektup
lardan ve karşılaşılan kişilerden edinilen izlenimler
den daha objektif kriterler vardır elimizde, örneğin, 
1974 Kıbrıs Barış Harekâtına fiilen katılanlar hâ
lâ daha bu tür ve benzeri bir (Eğer haksa) haktan ya
rarlanıyor değillerdir. 

Dahası; son yıllarda ülkemizde cephesiz düşmaa 
karşısında '(Kelimeyi mazur görün) mücadele eden 
emniyet mensuplarımızın hiçbirisi de, fiilî harp için
de sayılabilecek insanlar da hiçbir haktan yararlan
mamaktadırlar. Türkiye, Kore'den bu yana Kıbrıs'ta 
ve yurt içinde insanını, askerini ve emniyet görevlisini 
pek çok riskle karşı karşıya getirmiştir. Eğer kanun 
yapmaya değer objektif bir ölçü bulacaksak bu bir tek
lifle değil, böyle kapsayıcı bir mantıkla düzenlenmek 
gerekir. 1971 yılında Kore'ye gidenle daha sonra 1974 

yılında Kıbrıs Barış Harekâtına katılan arasındaki 
farkı nasıl kapatacağız?.. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Özetle Komisyonumuz, sayıları yüzbinlere varan 

değiştirme birliği mensuplarının malî anlamda 
A. LÂMÎ SÜNGÜ — Ne yüzbini?.. 18 bin. İnsaf 

edin yahu. 
BAŞKAN — Sayın Süngü, lütfen efendim lütfen. 

Müdahalede bulunmayın efendim. Lütfen efendim. 
Buyurun. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim, hesabımız gayet açık. 
Değiştirme birliğinin sayısı ve 18 yıl müddetle giden
lerin sayısını arz ediyorum. Hesap... 

A. LÂİMİ SÜNGÜ — 100 bin Türk Ordusu ya
hu. 

S. FERİDUN GÜRAY — Tugay gitmedi ki, bö
lük gitti. 

BAŞKAN — Sayın Güray, lütfen efendim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Evet, 5 800 kişi gitmiş ortala
ma değiştirme birliğiyle. Aldığımız rakamları arz edi
yoruz; yanlışsa Hükümet orada. Ve 18 yıl müddetle 
gitmiş.. 

A. LÂİMİ SÜNGÜ — Yalan. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Kanun bunları kapsıyor. Dola 
sıyla Komisyonumuz bu mantıkla bu konuya katıla
mamıştır; hem genel anlamdaki değerlendirmelerle, 
hem de bu malî mülahazarlarla Komisyonumuz bu 
teklifin reddine karar vermiştir. 

Konuyu bilgilerinize arz ederiz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Soru yok Sayın Güray... 
S. FERİDUN GÜRAY — Peki Sayın Başkan, 

teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşme yapıyoruz; 

bu nedenle zatıâlinize, Komisyona ve üyelerin de bir 
lehte, bir aleyhte olmak üzere söz verilmesi işlemi bit
miştir. 

Sayın üyeler.... 
A. LAMI SÜNGÜ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Süngü, buyurun, 

lütfen. 
A. LÂMÎ SÜNGÜ — Yalnız efendim, bir man

ga gönderildi, maalesef onu tugay olarak, 5 800 kişi 
olarak burada arz ediyor. Bu nasıl oluyor?... 

— 465 — 



Danışma Meclisi B : 100 11 . 5 . 1983 O : 1 

.BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, aldıkları 
bilgiyi naklediyorlar... 

A. LÂMİ SÜNGÜ — Yanlış. 
'BAŞKAN — Doğru da olabilir, hata da olabilir; 

Komisyon kendinden bir şey katmış değildir efen
dim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Hükümete soralım efendim. 

BAŞKAN — Hükümete asker sayısını mı sora
lım efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Bunlar da benzer şeyler.... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun.. 

Sayın üyeler; 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulun

maktadır. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmeyenler.... Rapor kabul 
edilmiştir. 

Yani bu suretle Sayın Güray ve 10 arkadaşının ka
nun teklifi reddedilmiştir. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «Kanun, tasarı ve teklifleriyle komis

yonlardan gelen işler» bölümünün ikinci sırasında 
yer alan, Danışma Meclisi Üyesi Kâzım Öztürk ve 
10 Arkadaşının 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
ki Kanun Teklifiyle Adalet Komisyonu Raporu üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 

Hükümet ve Komisyon hazır; Hükümetin yetki 
belgesi tamam. 

Sayın üyeler; 
Adalet Komisyonu raporu ret mahiyetinde oldu

ğundan raporun okunması hususunu oylarınıza su
nuyorum efendim. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabud edil
miştir. 

Raporu okutuyorum.: 

(1) 291 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

(Adalet Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Teklif sahibi olarak Sayın Öz-

türk'ü rica ediyorum efendim. 
Sayın Öztürk, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Son derece önemli bir konuyu müzakere etme 

fırsatımız olduğu için şahsen kendimi mutlu telak
ki ediyorum. 

Teklifin amacı, gerekçesinde açıklandığı üzere 
toplumumuzu kemirip tahrip eden ve giderek artma 
istidadı gösteren rüşvetin aleniyet kazanarak müca
delesini kolaylaştırmak ve sonuç olarak mümkün ol
duğu kadar azaltılmasın* sağlamaktır. Rüşvetle mü
cadelenin gerekliliğine ve kaçınılmazlığına yürekten 
inanan bir arkadaşınız olarak böylesi bir teklifi 
sunmuş bulunuyorum. 

Mevcut mevzuatın rüşvetle mücadelede yetersiz 
kaldığı her gün inanılması güç yeni olaylarla vur
gulanmaktadır. insanlık tarihi kadar eski ve toplum
dan topluma değişik yoğunlukta görülen rüşvetin 
kaynağı genelde ekonomik nedenler olmakla beraber, 
bunun yanında ahlakî ve toplumsal nedenlerin de 
büyük rol oynadığı ortadadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Rüşvetle mücadele çoğu zaman irtikâpla veya 

zimmetle karışması ve iki kişi arasında kalması ne
deniyle ortaya çıkarılması son derece güç, bazı ah
valde de imkânsızdır, irtikâbı ispatlama zorunluğu 
çoğu kez rüşvetle karışması, rüşvetin ise iki taraflı 
suç sayılması endişesi konuyu adlî merciler önüne 
götürmekten alıkoymaktadır ve binnetice rüşvet suç
larının gizli kalmasına neden olmaktadır. Aslolan, 
rüşveti toplumda azaltma yollarını arayıp bulmak ve 
gerekli mevzuat düzenlemelerine gitmektir. 

Rüşvet ile irtikâbın ayırt edilmesindeki güçlük 
özellikle idbar, zorlama vasıtalarının açık olmadığı 
hallerde kendisini gösterir. Memur, mağduru açıkça 
tehdit etmemekle beraber zımmî hareketlerle onu 
korkutması ve korku tesiriyle mağduru rüşvet tek
lifine zorlaması çokça rastlanan durumlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada bir örnekleme yapmak istiyorum. Bir dış 

seyahatiniz vardır; beynelmilel bir toplantıya katıla
caksınız, önemli bir fonksiyonunuz var, biletinizi 
aldınız, bütün hazırlaklarınız tamamdır. Bir de bak
tınız ki, pasaportunuzun süresi dolmuş; temdit etme
niz lazım. Pasaport memuruna gittiniz, - Bütün pa
saport memurlarını tenzih ederim; sırf bir örnek ol-
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sun diye arz ediyorum - gittiniz pasaport memuruna; , 
efendim, şöyle bir zaruretim var, bunun temdidi la
zım. Kahvesini içip gazetesini okumakta bulunan ı 
kamu görevlisi yarın gelmenizi tavsiye etti. Zaru- . 
reti izah ettiniz, yine aynı sözünde İsrar etti. Bir ke
re daha İsrar ettiniz ve terbiyeniz bundan daha faz
lasına kifayet etmediği için başınızı önünüze eğe
rek ne yapacağınızı düşüne düşüne kapıdan çıktı
nız, o anda müracaat edeceğiniz başka bir merci de 
yoktur; merdivenleri inerken sizi kapıcı çevirdi «Bey
efendi cebinizde üç, beş yok mu idi; bunu bir zarfa 
koyamaz mı idiniz?» dedi. Zarureti gördünüz cebi
nizde olan üç, beşi bir zarfa koyduğunuz an da suç
lusunuz. Günahtır bu. Ayrıca, ileride arz edeceğim 
biçimde aleniyeti sağlamaktır amaç. Amaç aleniyeti 
sağlamaktır ki, suçu ortaya çıkarabilelim. 

Değerli arkadaşlarım; 

Rüşvet, devlet idaresi aleyhine işlenen cürümler
dendir. Burada zararı gören devlettir, devlet idaresi
dir. Bu suçlar dürüst bir idareye halkın taşıdığı iti
madı sarsar. Devlet idaresi aleyhine işlenen cürüm
lerden irtikâp ve rüşvet yekdiğerinden ayırmak bazı du
rumlarda mütehassıslarınca dahi mümkün olamamak
tadır. Yabancı kanunların birçoğu irtikâp suçunu 
müstakil suç kabul etmeyip rüşvet veya zimmetin bir 
çeşidi saymışlardır. îrtikâp suçu memuriyet görev 
ve sıfatının suiistimalinden başka bir şey değildir. 
Rüşvetle irtikâp birbirine çok benzeyen ve araların
da kesin hudut bulunmayan cürümlerdendir. 

Rüşvette iki taraf suçludur. İrtikâpta ise bir ta
raf suçlu diğer taraf mağdurdur. Rüşvette taraflar 
arasında rızaya dayanan bir anlaşma vardır. İrtikâp
ta ise mağdurun rızası ikna, hile veya cebirle elde 
olunmuştur. 

Sayın arkadaşlar; 
Komisyonumuz Raporunda, «Ceza Kanununun 

rüşvet verme ve almadan vaz geçme ceza muafiyeti 
başlıklı 224 üncü maddedeki haksız talebin istihsalin
den evvel rücu 3den ve keyfiyeti merciine ihbar eyle
yen raşi dahi mesul olmaz hükmüne istinat ederek 
teklifin yeni birşey getirmediği ve gerek olmadığı; 
ayrıca, teklifle amaçlanan rüşvet olaylarının azalma 
yerine çoğalma istinadı göstereceği» iddialarıyla tek
lifime katılmamaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 

Teklifim, haksız talebi değil, (Özellikle belirtmeye 
mecburum) kanunen yapmaya mecbur olduğu şeyi 
yapmak veya yapmamaya mecbur olduğu şeyi yap
mamak için rüşvet verenleri kapsıyor. Kısaca, haklı 

bir sebebe dayalı hususu elde etmek için, arz ettiğim 
pasaport hikâyesinde olduğu gibi rüşvet verenleri bel
li şartların tahakkuku halinde suçlu saymamakla rüş
vet suçlarının açığa çıkmasını, binnetice rüşvetin 
azalması sonucunu yaratacaktır. 

Tekraren belirteyim ki, teklif, rüşvet verenleri ko
ruma değil, rüşvet olaylarını açığa çıkarmayı amaçla
maktadır. Her iki tarafı suçlu hale sokan olay açığa 
çıkmamaktadır. Teklifin kanunlaşması halinde rüşvet 
olaylarının aleniyete dökülmesi temin edilecektir. 

Ayrıca, teklifte kamu görevlilerinin iftiraya uğra
ma ihtimali de Türk Ceza Kanununun 285 inci mad
desine yollama yapılmak suretiyle güvenceye alın
mıştır. 

Sayın üyeler; 
Kanunların kendisine tanıdığı hakkını almak için 

kişi niçin rüşvet versin?.. Ya isteği muhik sebebe da
yanmamaktadır ki, bu husus teklife konu değildir ve
ya ilgili kamu görevlisi tararından ikna veya icbar 
olunmuştur. Durup dururken kimse rüşvet vermez. 
Rüşvet verme mamelekte eksilme getireceği cihetle, 
rüşvet verme bir anlarnda özveride bulunmaktır. 
Kimse durup dururken rüşvet vermez. Mecbur bıra
kılınca da konu rüşvetten çıkar irtikaba girer. 

Hakkı olan şeyi elde etmek için rüşvet verenin ce
zalandırılmamasını doğru bulanlar gerek uygulama
cılar gerekse bilim adamları arasında az değildir. 

Sayın üyeler; 

Sabah - akşam mütemadiyen şikâyet etmekle bir 
konuyu çözmek mümkün değildir. Tarihî sorumlulu
ğumuza yaraşır biçimde rüşvetle etkin mücadelenin 
esaslarını ortaya koyalım ve bu toplum kanserini or
tadan kaldırmanın çarelerini hep birlikte arayalım... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, süreniz dolmuştur lüt
fen bağlayın. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bitiriyorum Sayın Başka
nım. 

Gerekiyorsa cezaları artıralım. Çok az sayıda ka
mu görevlisi tarafından işlenen ve tüm memurları 
rencide eden bu cürümlerle etkin mücadeleye girelim. 

Komisyonumuz, teklife katılmamış olması yeni 
tedbirlerin düşünülmesine mani değildir. Kaldı ki, yu-

i karıda arz olunduğu gibi, katılmama gerekçesi de ik-
I na edici, doyurucu olmamıştır. Kendilerinden özür di-
I leyerek bir hususu dile getirmeye mecburum. Burada 

bir soruyu dile getireceğim. Toplumumuz bu cürüm
lerle kemirilip tükenmeye ve devlet itibarı çiğnenir
ken hiçbir tedbir almadan eli kolu bağlı olayları iz-

' leyecek miyiz?.. Bana göre bu doğru değildir. 
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Bir toplumda haksız olanın elde olunmasının gi
derileceği kanaatinin sağladığı huzuru başka hiçbir 
tedbir sağlamamaktadır. Doktrin, meşru ve hakka 
makrun bir işin tesviyesi için verilen rüşvetin az ceza 
görmesine cevaz vermekte olup, uygulamada bu yola 
gidilmiştir. 

Teklif, hakkını, yani hukukun korunan menfa
atlerini elde edebilmek, yani muhik bir işin sonuçlan
dırılması için rüşvet veren, bu eylemini bir ay içinde 
ilgili mercie haber vermek ve olayı ispatlamak kaydı 
ile veya kovuşturma ve soruşturmadaki itirafı kendi
sini suçlu kılmayacaktır. 

Sayın üyeler; 

Özetlemek gerekirse, çağımızda toplumumuzda 
rüşvet cürümleri yoğunlaşmıştır. Bununla etkin müca
dele varoluş şartıdır. Dünya ne yapıyor? Vaktim bit
tiği için madde üzerinde söz alarak arz edeceğim. 
Mücadele için bana göre; 

1. Teklifte olduğu gibi olayları ortaya çıkara
cak, aleniyeti sağlayıcı tedbirleri almak. 

2. Cezaları artırmak. 
Sayın arkadaşlarım; 
PTT dışında tüm KİT'lerde görevliler memur sa-

yılmadığı için rüşvet ve irtikap suçu teşekkül etme
mektedir. Kamu görevlilerinin maddî refahını ve ma
nen donatılmasını sağlayarak rüşvet, olaylarını berta
raf etmektir. 

Sayın üyeler; 
Teklifin gerekçesine mesnet Sayın Cumhurbaşka

nımızın Zonguldak konuşmasıyla başlayıp, çeşitli ve
silelerle rüşvet konusuna değinen konuşmaları bana 
göre ilgililere talimattır. Rüşvetle etkin mücadelenin 
gerekleri hazırlanmalı, tedbirleri alınmalıdır. Teklifim, 
bu mücadele için yeterli olmayabilir; ancak yukarıda 
değindiğim gibi, rüşvet olaylarının aleniyete çıkma
sını sağlayacak mücadelenin küçük bir bölümünü oluş
turacağı inancını taşımaktayım. Arzolunan nedenlerle 
Komisyon Raporunun reddi ile teklifimin kabulünü 
dilerim, saygılarımı arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür, ederim Sayın Öztürk. 

Sayın üyeler, Rapor üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. Raporun lehinde Sayın Daçe söz istemiştir. 
Aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Daçe, buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Sayın Öztürk ve arkadaşları bir toplum hastalı

ğını kendi ifadeleriyle bir sosyal kanseri Meclis gün

demine getirmiş bulunmaktadırlar. Ne var ki, bu ko
nu Osmanlı İmparatorluğunun ve genç Türkiye Cum
huriyetinin ve halk kesimlerinin gündeminden hiçbir 
zaman düşmemiştir ve toplum bünyesini kemirmeye 
devam etmektedir. 

Bürokratik bünyede her konunun; ancak rüşvetle 
intaç edileceği imajının yaygın olduğunu görmezlik
ten gelmek de mümkün değildir ve bunun hazin ör
nekleri Yüce Divan yargılamalarına kadar gelmiştir. 

Ancak, bir hususu da açıkça ifade etmek bir vic
danî gerek olarak bulunmaktadır; eğer Devlet bu 
büyük ve derin yaraya rağmen, ayakta kalabiliyorsa, 
namuslu, dürüst, ahlaka ve Allah'a inanan Devlet 
memurluğunun varlığı da bunun en büyük sebeple
rinden birisidir. 

Aslında, bu suç sadece bizim toplumumuzun has
talığı da değildir. İnsanlık yaratıldı yaratılalı, Sayın 
Öztürk'ün de belirttikleri gibi, bu patolojik duruma 
çare aramak zorunda kalmıştır; ama bir gerçek var ki, 
hastalığın yaygınlık derecesi, zamana ve toplum ka
rakterlerine ve yapılarına göre değişebilmektedir. Ken
di toplumumuz yönünden ise, hiç de iç açıcı bir 
durumda değiliz, karamsar olmak için çok sebeplere 
ne yazık ki sahip bulunmaktayız. Ancak, çare Sayın 
Öztürk'ün teklifinde mevcut mudur? 

Aziz arkadaşlarım; 

Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesinden 227 
nci maddesine kadar olan bölümü bu bahis urun te
davisi için tedvin edilmiştir. Şimdi, 220 nci maddeye 
bir fıkra ilave edilerek konunun çözümleneceği sa
nılmaktadır. Bu, haklı ve gerçekçi olmayan bir iyim
serliktir; tedavi edici değil, hastalığın şiddetini artırıcı 
bir fonksiyon ifa edecektir; namuslu Devlet memu
runun, namus telakkisi olmayanlar tarafından ala
bildiğine tehdit altında tutulmasına sebebiyet vere
cektir; haksız ve kanunsuz talebini kabul ettireme
yenler, bir ihbar furyasını kanunî hak haline geti
receklerdir. 

Teklifin sonuna eklenen, sübut bulmayan iddia 
sahipleri hakkında 285 inci maddeye göre muamele 
yapılması; yani iftira hükümlerinin çalıştırılması, if
tira yolunu kapatmaya yetmeyecektir. Zira, rüşvet 
iki kişi (Rüşvet verilen ve rüşvet veren) arasında 
cereyan edeceği için, «Efendim, ben rüşvet verdim.» 
diyen aleyhine delil bulunamayacak ve iftira iddiası 
mücerrette kalacak ve ceza müessesesi bu konuda 
işleme imkânını bulamayacaktır. 

Kaldı ki, Türk Ceza Kanununun 209 ve 210 un
cu maddeleri «irtikâp» diye bir müessese getirmiştir. 
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Vatandaştan kanun ve ahlak dışı bir menfaatin me
mur tarafından sağlanması veya sağlanmaya çalışıl
ması cezaî bir müeyyide altına alınmıştır ve memu
run tazyikiyle vatandaşın rüşvet vermek zorunda 
kalması halinde, vatandaş cezaî tehdite maruz kal
mayacaktır. Rüşvette ise, her iki tarafın davranışın
da da ahlakî aşağılık mevcuttur. Aynı durumda olan 
taraflardan birine verilecek bu imkân amaca ters 
düşecektir. 

«Peki, çare nedir?» sökünde bir sual varit ola
bilir. Geçmiş tecrübeler göstermiştir ki, sadece ceza 
müessesesi tedavi için yetmemektedir. Konu, bu isti
kamette toplumun eğitimi konusudur. Tedavi, bir 
ahlak, bir insanî sorumluluk mefhumunun, bir Al
lah korkusu, insan ve Allah sevgisi mefhumunun gö
nüllere, vicdanlara yerleştirilmesinden geçmektedir 
ve uzun vadeli çabaları gerektirmektedir. 

Gerek hukuk tekniği, gerekse sosyal yapımız ba
kımından teklif ihtiyaçlara cevap vermekten uzak 
olduğu gibi, biraz evvel arz ettiğim üzere, aksine bu 
manevi kanseri yaygınlaştırıcı bir fonksiyon ifa ede
cektir. 

'Bu itibarla, Adalet Komisyonumuzun aldığı ka
rara katılıyor ve Komisyon raporunun kabulü gerek
tiğini düşünüyorum. Saygılarımla arz ederim efen
dim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
Sayın Komisyon; buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
Yüksek huzurunuza getirilmiş olan Teklifi ana-

hatlarıyla şu tarzda basite irca edebileceğimi zan
nediyorum : 

'Sayın öztüfk demek ister ki, «Rüşvet hadisesin
de, rüşvet vermiş olan şahıs, bunu yetkili mercilere 
gelip de bildirdiği zaman, kendisi mülzem olmasın, 
ceza görmesin, takibe uğramasın.» 

Şimdi esas hatları bu olan Teklifi bir tarafa bıra
kalım, mevzuatımızı mehmaem'ken tetkike koyula
lım : 

Rüşvet, Ceza Kanunumuza göre nedir?.. Rüşvet, 
bir şahsın, o görevi yapmakla mükellef olan me
mura, yapmak mecburiyetinde olduğu işi yapması 
veya yapmaması icap eden işi yapması için para ver
mesi demektir; ancak bu kendi arzusuyla para ver
mesi halidir. 

Sayın öztürk diyorlar ki, «Hiç kimse, işi normal 
bir tarzda yapılmaktayken gidip para vermez; o 
halde bir mecburiyet tahtında bu parayı vermiştir.» 
İşte, işin en mühim noktası da burasıdır ve doğru
dur. Ancak, bu mülahaza da Kanunumuzda makes 
bulmuştur. Şöyle ki; şayet ilgili memur, bir şahsı 
para vermesi için icbar ederse (Bu icbar, manevî bir 
icbardır) veya ikna ederse; yani onu para vermeye 
doğru kanalize ederse, bu takdirde para veren şahıs 
bu fiiliyle mülzem olmaz, parayı isteyen ve onu 
mecbur eden kimse netice itibariyle mesul olur. Mü
saade ederseniz bunu bir misalle arz etmeye çalışa
cağım : 

'Mesela bir kimse devamlı surette trafik imtiha
nına giriyor ve fakat ademi muvaffakiyete uğradığı 
söyleniyor ve ehliyet verilmiyor. Bu hal bir, iki, üç, 
beş tevali ediyor ve nihayet farz buyurunuz ki, para 
vermesi kendisine telkin ediliyor ve adam para veri
yor; sonra bir tespit, bir suçüstü yapılıyor, ilgililer 
adlî makamlara getiriliyorlar. Bu durumda, parayı 
veren şahıs mecbur edilmiştir, burada bir icbar hali 
vardır, bu hal irtikâp halidir, rüşvet vermek değildir; 
burada parayı veren şahıs mülzem olmaz, tecziye 
edilmez, onu mecbur eden kimse suç işlemiş durum
dadır. 

Hal böyle olunca; yani bir kimse mecburiyet 
tahtında parayı verdiği takdirde, tecziye edilmediği 
ahvalde başka bir şekil aramak acaba doğru mu
dur?.. Kanaatimize göre yanlıştır. Çünkü, bunun dı
şında rüşvetin verilmesi hali, o şahsın da en az rüş
vet alan kadar redaeti ahlakiye sahibi olduğunu gös
terir. Bu durumda ise, ahlakı redaet sahibi olan bir 
insanı korumak herhalde doğru olmaz. 

Sayın üyeler; 
Şimdi, rüşvetin verilmesi ve verilmesinin bindiril

mesi suç olmadığı ahvalde bakınız ne türlü tuhaf bir 
komplikasyonla karşı karşıya kalacağız?.. 

Sayın Öztürk'ün Teklifine göre diyoruz ki, «Rüş
veti veren şahıs, rüşvet verdiğini söylerse, tecziye 
edilmesin, mülzem olmasın, mesul tutulmasın.» O 
halde ne oluyor?.. Rüşvet vermek suç olmaktan çı
karılıyor. Rüşvet vermek suç olmaktan çıkarıldığı 
ahvalde, rüşvetin teklifi ise (ki, olayın nakıs teşeb
büs safhasıdır) asla suç teşkil etmez. Hal böyle olun
ca, bunun tabiî neticesi de, bir şahıs, herhangi bir 
Devlet memuruna, (ki, bu devlet memuru çok yük
sek seviydi bir kimse de olabilir.) kapısını açıp gi-
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rer karşısına (bir valinin, bir hâkimin, bir müsteşa
rın), açık açık, alâmeleinnas, «Şu işimin yapılması 
için size ben şu kadar menfaat teklif ediyorum.» di
yebilir. İşte, bu kadar anormal ve o şahsın haysiye
tini rahnedar eden bir neticeyle karşı karşıya kal
mış ve teklif kabul edildiği takdirde bu hali koru
muş oluruz. 

İşte olay, en !basit hatlarıyla arz ettiklerimden 
ibarettir. Bu sefbepten dolayı Komisyonumuz Tekli
fe katılamamıştır. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

Saygılarımla arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın üyeler; Sayın Öztürk ve arkadaşlarının Ka

nun Teklifine ilişkin Komisyon Raporu üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Ka'bul etmeyenler. Komisyon Raporu 
kabul edilmiştir ve Sayın öztürk ve arkadaşlarının 
Kanun Teklifi bu suretle reddedilmiştir. 

3. — 9.5.1960 tarihli ve 7478 sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (1) 

BAŞKAN Sayın üyeler; gündemin kanun 
tasarısı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işler 
bölümünün üçüncü sırasında yer alan, 9.5.1960 
tarihli ve 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Ka
nunun 15 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım ve Orman, Köy 
İşleri ve Kooperatifler ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerle
rini alsınlar efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. Görüşmelere baş
lıyoruz. 

Bu kanun tasarısı üzerinde hazırlanan Komisyon 
raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Komisyon, bu konuda bir açıklamanız ola
cak mı efendim?.. 

(1) 292 sıra sayılı Basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Müsaade 
ederseniz çok kısa bir açıklamada bulunacağız efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1945 yılında kurulan İller Bankası, köylerin ve 
belediye teşkilatı olan kentlerimizin içme suyu ya
nında, daha birçok mahallî tesislerini yapma yolunda 
faaliyet göstermiş bir kuruluştur. 

1960 senesinde 9.5.1960 tarihli 7478 numaralı 
Köy İçme Suları Kanunu ile İller Bankasının faali
yet sahası içinde bulunan köylere içme suyu götür
mesi hadisesi, Devlet Su İşleri tarafından yürütül
meye başlanmıştı. Bu Kanunun 15 inci maddesi, yal
nız köyleri değil, nüfusu 3.000'e kadar olan (3.000 
dahil) belediye teşkilatını da gene aynı Kanun çer
çevesi içinde tesisleri yapılmak üzere DSİ tarafına in
tikal ettirmiştir. 

Böyle bir Kanunun çıkmasının nedeni, evvela bi
rinci planda parasal imkânsızlık idi. Çünkü, İller 
Bankası, yapmış olduğu tesisleri kendi kaynakların
dan vermiş olduğu borçlar ve bir de belediyeler fonu 
kaynaklarından finanse etmekte idi. O tarihlerde büt
çeden herhangi bir yardım bahis konusu olamıyordu. 

Köylerin ve nüfusu 3.000'ün altında olan beledi
yelerin içme suyu tesislerinin DSİ tarafından yapıl
ması zarureti bu yüzden ortaya çıktı. Çünkü Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne genel bütçeden bu mak
satla her yıl para verme imkânı mevcuttu. 

Oysa, 1962 senesinde, yani planlı döneme geçtiği
miz yılın bir önceki yılında hazırlanan Birinci Beş 
Yıllık Plan ile belediye gelirlerinin muayyen bir dü
zeye ulaşmasına kadar geçecek süre içinde bu nevi 
tesislerin, yani, içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve
saire gibi tesislerin yapımı konusunda belediyelere 
Devlet bütçesinden yardım yapılması Birinci Beş 
Yıllık Plana bir hüküm olarak girdi. İşte o tarihten 
itibaren de, Devlet Bütçesinden İller Bankasının yıllık 
yatırım programı içinde yardım yapılmaya başlandı 
ve bugün fevkalade yüksek seviyelere ulaşmış vazi
yettedir. 

1960 tarihinde kabul edilen 7478 sayılı Kanunla 
DSİ Genel Müdürlüğüne intikal eden köy içmesulan 
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ve bu arada belediye içmesuyu tesisleri, bilahara Köy 
İşleri Bakanlığının kurulmasıyla YSE Genel Müdür
lüğüne devredilmiş oldu. Halen bu Genel Müdür
lük tarafından nüfusu 3 000'e kadar olan (3 000 da
hil) belediyelerin içmesuyu tesisleri bu Genel Müdür
lük tarafından yürütülmektedir. 

Ancak, nüfusu 3 000 ile 100 000 arasında olan şe
hir ve kasabaların içmesuyu tesisleri, bugün ÎUer Ban
kası tarafından, nüfusu 100 000'in üzerinde olan şe
hirlerin içmesuyu tesisleri ise, Devlet Su işleri tara
fından yürütülmektedir. Yani, bu içmesuyu sektörün
de bir dağınıklık göze çarpmaktadır Türkiye'de. Yıl-
lardanberi bunun üzerinde durulmuş ve sektöre hâ
kim olabilmek bakımından mesuliyetin tek bir mü
esseseye verilmesi yolunda prensip kararları alınmış 
ve yıllık programlara da bu konuda birtakım hüküm
ler konmuştur. 

işte bu hükümlere muvazi olarak, şimdi önümüz
de bulunan bu Tasarı ile nüfusu 3 000'e kadar olan 
(3 000 dahil) belediyelerin içmesuyu tesislerinin de 
İller Bankası tarafından yapılması öngörülmektedir. 
Böyle olduğu takdirde, ortaya çıkacak olan husus
lar şunlar : Evvela, sektördeki dağınıklık bir ölçüde 
ortadan kalkacak, ikincisi, nüfusu 3 000'in altında 
olan ve nüfusu 3 000'in üzerinde olan belediyelere 
yapılan muamelelerde eşitlik sağlanacak, ayrıca te
sislerde standart birliği temin edilmiş olacaktır. Çün
kü, YSE Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu tesis
lerde bir tarihte, özellikle muayyen bir süre, İller Ban
kasının uygulamış olduğu yönetmelik esaslarına gö
re değil de daha değişik bir tarzda uygulamaya gi
dilmişti. Mesela, sadece o kasabaların sokaklarında 
çeşmeler yapılmak suretiyle içmesuyu tesisatının ya
pımı ve bu yolda projelerin uygulanması tercih olun
muştu para yetersizliği nedeniyle. Oysa İller Banka
sı, aynı nitelikteki nüfusu 3 001 olan bir kasabada, 
tamamen mevcut yönetmelik hükümlerine göre şe
beke tesis etmekte evlere su vermekte idi. Burada bir 
farklılık ortaya çıkıyor ve şikâyet konusu oluyor. 

Bir başka husus, nüfusu 3 000'e gelme hadisesi. 
Nüfus sayımlarına gelmeden bir yıl evvel YSE Ge
nel Müdürlüğü, nasıl olsa bu kasabanın nüfusu 3 000'i 
aşacaktır diye, o yılın programına almadığı yıllar ol
muştur. ÎUer Bankasının konusu dahilinde halledilir 
ileride, bir yıl sonra düşüncesiyle böyle bazen geri 
kalan, arada kalan tesisler mevcuttu. Bütün bu da
ğınıklık ortadan kalkacak ve hepsi için, gerek borç
lanma yönünden, gerekse teknik standartlar yönün
den bir birlik temin edilmiş olacaktır. 

Bugün müzakere etmekte olduğumuz Tasarı bu 
hususu temin etmek üzere sevkedilmiştir. Kabul edil
diği takdirde, demin de arz ettiğim gibi, sektöre hâ
kim olan tek bir müessese olarak ÎUer Bankası, bun
dan sonra uzun vadeli planlarda da fevkalade ya
rarlı olarak herhangi bir dağınıklığı ortadan kaldı
rıcı tarzda faaliyetine devam etmiş olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın üyeler, Kanun Tasarısının tümü üzerinde 

söz isteyen üye?.. Yok. 
Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy içme Suları 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yürürlükten 

Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7478 sayılı Köy îçme Suları Hak
kında Kanunun 15 inci maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açıkla
ması var mı efendim?.. Yok. 

1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 7478 sayılı Köy îçme Suları Hak

kındaki Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«Geçici Madde — Bu Kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı Yol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğünce muka
veleye bağlanmış işlerle yapımına başlanmış işler ve
ya 1983 yılı Yapım Programına alınmış olanlar bu 
Genel Müdürlükçe ifa ve ikmal olunur.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklamanız 
var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 



Danışma Meclisi B : 100 11 . 5 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BA§KAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 

var mı?.. Yok. 
4 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
4 üncü madde kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Kanun Tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun Tasarısı 
kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

4. — Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1 /590) (S. Sayısı : 344) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen işler» 
bölümünün 4 üncü sırasında yer alan «Yardım Top
lama Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu» üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Sayın üyeler, Komisyon Raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Komisyon, bu konuda herhangi bir açıkla
manız olacak mı efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Kı
sa bir açıklamamız olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMt-
REL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

(1) 344 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna ek
lidir. 

içişleri Bakanlığımızca hazırlanıp 27.12.1982 ta
rihinde Danışma Meclisine sunulması kararlaştırılan 
«Yardım Toplama Kanun Tasarısı» İçişleri Komisyo
nunda benimsenmiş ve küçük birkaç değişiklik ya
pıldıktan sonra yüksek huzurlarınıza sunulmuştur. 

Malumları olduğu üzere yardımlaşma, yardım top
lama ülkemizde gelenekleşmiş bir kurumdur. Yardım 
toplama işinin bazı esaslara bağlanması zorunluluğu 
Cumhuriyetten önce de hissedilmiş, Osmanlı Devleti 
zamanında, yani 23 Teşrinisani 1331 tarihinde Cem'i 
tanat Nizamnamesi yürürlüğe konulmuştur. Halen 
yardım toplama konusunda bu Nizamname hükümle
ri uygulanmaktadır. Ancak bu Nizamname günümüz 
ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Nizamname bugünkü 
dilimize yabancı, koyu bir Osmanlıca ile yazılmıştır. 
Birçok boşlukları nedeniyle de uygulamalarda aksak
lıklara neden olmaktadır. 

Cem'i lanat Nizamnamesi, yürürlüğe girdiği dev
rin koşullarına göre dar bir uygulama alanı kapsa
maktadır. Yardım toplama şekilleri düzenlenmemiş ve 
sayılmamıştır. Bu husus uygulamalarda güçlükler do
ğurmaktadır .Cem'i lanat Nizamnamesinde toplanan 
para ve mallar kötüye kullanılması, görevlilerin görev
lerini gerekli şekilde yapmamaları ve izinsiz yardım 
toplanması hallerinde uygulanacak yaptırımlar da ye
terli değildir. 

Ülkemizde en önemli yeri olan kurban derisi top
lama ve fitre zarfı dağıtma suretiyle yardım toplan
ması konusunda da Cem'i lanat Nizamnamesinde 
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Her yıl içişleri 
Bakanlığınca genelge yayınlanarak kurban derilerinin 
Türk Hava Kurumuna verilmesi istenilmekte ise de 
bu konuda yasal bir düzenleme bulunmadığından bir
çok kişi veya kuruluşlar araya girerek kurban deri
lerini toplamaktadır ve bu suretle de vatandaşlar ek
seriya aldatılmaktadırlar. 

Türk Hava Kurumunun, Türk havacılığının ge
lişmesinde ve yurt savunmasındaki rolü hepimizce 
malumdur. Türk Hava Kurumu, topladığı kurban de-
rileriyle kendi görevi için parasal destek sağlarken, 
diğer taraftan ekonomik yönden değerlendirme yapa
rak ülkemize döviz kazandırmaktadır. Bu sebeplerle 
kurban derilerinin toplanması ve fitre zarfı dağıtmak 
suretiyle yardım sağlanmasının bir yasa hükmüne bağ
lanması zorunluluğu vardır. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Huzurunuza getirilen Kanun Tasarısı, kısaca özet

lediğimiz nedenlerden ötürü Hükümetinizce hazır-
[ lanmıştır. Kanun Tasarısı yardım toplamaya yetkili 
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kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçlarla yar
dım toplayabileceklerini belirlemek, yardım toplanma
sına ilişkin usul ve esaslarla yardım toplama çalışma
larının denetlenmesiyle ilgili hususları düzenlemek ama
cıyla hazırlanmıştır. Kanun, yardım toplamaya yetki
li kişi ve kuruluşların amaçlarına ve kamu yararına 
uygun olarak yardım toplam faaliyetlerine ait esas
ları kapsamaktadır. 

Partiler, dernekler, sendikalar, meslekî kuruluşlar 
ve vakıfların kendi statülerine göre üyeleri ve diğer 
kuruluşlar tarafından yapılacak bağış ve yardımlarla 
bunların özkaynaklarından sağlayacakları gelirleri bu 
Kanun kapsamı dışında tutulmaktadır. 

Tasarıda anailke olarak yardımın isteğe bağlı 
olacağı ve hiçbir kişi veya kuruluşun yardımın yapıl
ması için zorlamada bulunamayacağı ilke olarak be
nimsenmiştir. 

Kanunun uygulanması esaslarını içeren bir yönet
melik de Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip 6 ay 
içerisinde yürürlüğe konulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu Kanun Tasarısı kanunlaştığı takdirde bir boş

luğu dolduracak ve uygulayıcılara açıklık getirerek 
kanuna aykırı davranışları da önleyerek kötü niyetli 
olanların da faaliyetlerine imkân vermeyecektir. 

Tasarının değerli katkılarınızla daha da mükem
mel hale geleceğine inanıyorum. Beni sabırla dinlediği
niz için teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efendim. Sa
yın Tutum. 

Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Tutum, buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Cem'i lanat Nizamnamesi adıyla günümüze ka
dar gelen eski bir mevzuatın ortadan kaldırılarak ye
ni bir kanun hazırlanmasını, ihtiyaçların bir zorlaması 
olarak kabul etmek herhalde mümkündür; ancak 
Cem'i lanat Nizamnamesi ortadan kaldırılarak yeni 
bir kanun hazırlanırken, genel gerekçede ileri sürülen 
11 adet delili sanıyorum ki, pek ikna edici olarak ka
bul etmek mümkün değildir; çünkü Cem'i lanat Ni
zamnamesi uygulamacıların elinde büyük açıklığa ka
vuşmuş, kuşkusuz bazı boşlukları bulunan ve bu 11 
maddede zikredilen boşluklardan kuşkusuz bir iki ta
nesini veya üç dört tanesini de haklı olarak bünye
sinde taşıyan, bu eksikliği bünyesinde taşıyan bir dü-
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zenleme olduğu kabul edilebilir. Ne var ki, 11 madde
de zikredilen bütün deliller benim kanımca isabetli 
değildir. Ancak benim söz almama neden olan bu 
değil. Benim, böyle bir Kanunu, 60 yıllık bir tatbi
kattan sonra ortadan kaldırırken gönlüm şunu bekli
yordu; Türkiye'de yardımlar nasıl toplanmaktadır, ne 
gibi darboğazlarla karşılaşılmaktadır ve özellikle şu 
üç sorunun cevabının rakam olarak ifade edilmesinde 
sayısız yararlar bulmaktayım. 

1. Ülkemizde yardım toplama izni almış kaç 
dernek ve vakıf vardır? Bunların kaçı kamuya yararlı, 
kaçı normal dernek ve vakıf statüsündedir? 

2. Ülkemizde bir yılda bu kanallarla toplanan 
iane miktarı nedir? 

3. Bu ianelerle gerçekleştirilen kamu hizmetleri 
acaba rakamsal olarak veya keyfiyet olarak hangi 
düzeydedir, hangi kamu hizmetleri bu ianelerle ger
çekleştirilmektedir? 

4. Kurban derilerinin yıllar itibariyle bir yıllık 
parasal değeri ne tutmaktadır? 

Bu konular eğer rakam olarak ortaya çıkarılmış 
olsaydı, sanıyorum ki, Cem'i lanat Nizamnamesinin 
yeni bir kanun şekline getirilirken daha aydınlık içe
risinde, özellikle Kanunun maddelerini tedvin eder
ken daha bilinçli bir biçimde formülasyonunu yap
mak, formüle etmek sanıyorum ki mümkün olurdu. 

Bununla birlikte bu atılan yeni adımı, eski mev
zuatın bir tarafa bırakılarak günün ihtiyaçlarına uy
gun, Cumhuriyet Döneminin geçirdiği deneyimleri 
yansıtan mevzuata doğru gidişin bir müjdecisi olarak 
teşebbüsü olumlu buluyorum ve maddelerin müzake
resi sırasında iyileştirici bazı önerilerde bulunma hak
kımızı mahfuz tutarak hepinize saygılar diliyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMlREL 
— Sayın Başkan; kısaca cevap arz edeyim. 

< 
Sayın Tutum çok haklı noktalara temas buyurdu

lar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu Kanunun ge
tirilme gerekçesini de bizzat kendileri beliğ bir şe
kilde belirttiler. Bu Kanun, mevcut olan Cem'i lanat 
Nizamnamesi müsait olmadığından sorduğu soruları şu 
anda mükemmel bir şekilde cevaplamak imkânımız 
bulunmamaktadır, net olarak rakam vermek mümkün 
değildir. Yeni Kanun, sorduğu soruları cevaplayacak 
imkânları sağlayacaktır; onu arz etmek istiyorum. 
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Kanun Tasarısını olumlu buldukları için de ayrıca 
teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Hükümet bir açıklamanız, bir cevabınız ola

cak mı efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 

GÖKÇEER — Şu anda yok Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmış bulunmaktadır. Maddelere geçilme 
hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum efendim : 
Yardım Toplama Kanunu Tasarısı 

BIRÎNCÎ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yardım top

lamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi 
amaçlarla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yar
dım toplanmasına ilişkin usul ve esaslarla, yardım 
toplama çalışmalarının denetimiyle ilgili hususları dü
zenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir açıkla
ması var mı efendim?.. Yok. 

1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etme
yenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; yardım toplamaya yet

kili kişi ve kuruluşların, amaçlarına ve kamu yararına 
uygun olarak, yardım toplama faaliyetlerine ait esas
ları kapsar. 

Siyasî Partiler, dernekler ve sendikalar ile bunla
rın üst kuruluşlarına, spor kulüplerine, meslekî ku
ruluşlara ve bağış kabulüne yetkili vakıflara kendi 
statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından ya
pılacak bağış ve yardımlarla, bunların öz kaynakların
dan sağlayacakları gelirler bu Kanunun kapsamı dı
şındadır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

NECİP BİLGE — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Bilge söz istiyorlar. Başka 
sayın üye?.. Yok. 
' Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sadece yazımla ilgili olmak 
üzere arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — «Meslek kuruluşlarından son
ra virgül koymak lazımdır. 

ikinci fıkrasında, «Dernekler, sendikalar ve bun
ların üst kuruluşlarına, spor kulüplerine, meslekî ku
ruluşlara ve bağış kabulüne yetkili vakıflara...» denil
mektedir. 

Buradaki, «Meslekî kuruluşlara» tabiri de Ana
yasamızda «Meslek kuruluşu» olarak 135 inci mad
dede kabul edildiği için gerek kenar başlığında ve 
gerekse madde metninde, bu ibarenin de «Meslek ku
ruluşlarına» şeklinde düzeltilmesini uygun bulduğumu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyondan ve Hükümetten soralım. Anayasa

ya uygun bir düzenleme yapılmasını arz ediyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ
REL — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 
GÖKÇEER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz; oldu efendim. 
Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 2 nci maddedeki «Meslekî kuruluş

lar»! lütfen «Meslek kuruluşlarına» biçiminde değiş
tiriniz efendim. 

Bu değişiklikle birlikte 2 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Genel ilke 
MADDE 3. — Yardım isteğe bağlı olup, hiçbir ki

şi veya kuruluş yardımda bulunmaya zorlanamaz. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir açıkla

ması var mı?.. Yok. 
3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
3 üncü madde kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yardım toplama yetkisi 
MADDE 4. — Kamu yararına uygun olarak 

amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım 
sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçı
nı gerçekleştirmek üzere gerçek kişiler, dernekler, va
kıflar, sendikalar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, 
meslekî kuruluşlar, gazete ve dergiler yardım topla
yabilirler. 

BAŞKAN — Burada da efendim zannederim 
«Meslek kuruluşları» biçiminde değiştireceğiz. 

Sayın üyeler; 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 4 üncü maddede Sayın Ko
misyonun, Sayın Hükümetin bir açıklaması var mı 
efendim?.. Yok. 

4 üncü maddede Sayın Erginay ve Sayın Bilge' 
nin bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı Yardım Top

lama Tasarısının 4 üncü maddesinde yer alan «Ger
çek kişiler» in metindetn çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Necip BİLGE Akif ERGlNAY 
BAŞKAN — Önergeniz üzerinde açıklama yap

mak üzere, buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Bu memlekette eskiden şu veya bu etki altında 
birçok kişiler, yardım ismi altında vatandaşlarımızın 
iyi niyetlerini suiistimal etmişlerdir. Gerçi yeni ka
nun tasarısında, kim yardım toplarsa toplasın mutla
ka izin almak mecburiyetindedir; ama yine de gerçek 
kişilerin bu anlamda, belki de bazen eskileri aratma
yacak derecede bunu suiistimal etmeleri ihtimali var
dır. 

Aslında kanun tasarısının maksadı da kamu yara
rıdır. Kamu yararı bakımından birtakım vakıflar, bir-
tkım dernekler, kulüpler kendi sahalarında memle
kete hizmet etmek bakımından zaten etkilidirler ve 
bilindiği gibi, bunlar zaten Devletin birçok kanunları 
çerçevesinde de denetim altındadırlar, gözetim altın
dadırlar; ama bir gerçek kişinin bu anlamda denetim 
ve gözetimi de pek kolay olmaz. 

Binaenaleyh, kuruluşları gayesi bakımından da bu 
gibi tüzelkişiliği haiz kuruluşlara yardımın inhisar 
ettirilmesi zannediyorum ki, yerinde olur ve bu ba
kımdan da, gerçek kişilerin de yardım toplayabileceği 
hakkındaki ibarenin metinden çıkarılmasının yerinde 
olacağını düşündük; bunu arz ve teklif ettik. 
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Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Erginay ve Sayın Bilge'nin önergesinin le

hinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki düşüncenizi 

lütfeder misiniz efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİREL 
— Efendim, önergeye katılmıyoruz. Bu hususta ileri 
sürülen düşüncelere Sayın Hükümet Sözcüsü cevap 
verecekler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 
GÖKÇEER — Sayın Başkan, bu konuda biz tama
men aksi kanaatteyiz. Çünkü, bir olay vukubulduğu 
zaman yeni çıkacak olan ve halen Danışma Meclisi
ne sevk edilen Dernekler Kanununda amaç dışı bir 
faaliyet söz konusu olamayacağına göre, yeni bir olay 
vukuunda hayırsever bir vatandaşımız yardım topla
ma faaliyetine girişecektir; bu serbest değildir. Bu 
Kanuna göre izin alacaktır, bu Kanundaki esaslara 
uyacaktır ve bu Kanuna göre, topladığı paranın he
sabımı yetkili makamlara ibraz edecek ve denetlene
cektir. 

O bakımdan, bu gerçek kişileri buradan çıkardığı
mız zaman hiç tahmin edilmeyen bir olayda yardım 
toplamak isteyen kişinin dernek kurması gibi, bu faa-
liyetli bir vakıf kurması gibi bir zorunluğu doğacak
tır ki, biz bu amaçla gerçek kişileri de koymuş bu
lunuyoruz efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Erginay, bu açıklamadan sonra bir diyece
ğiniz var mı efendim, yoksa oylayacağım. 

AKİF ERGlNAY — Sayın Başkan, efendim biz 
kendi teklifimizde ısrar ediyoruz. Çünkü, ileri sürü
len düşüncelere iştirak etmiyoruz. Aslında gerçek ki
şiler bakımından böyle bir fonksiyon ortaya çıka
maz, çıkmaması lazımdır; suiistimali gerektirebilir, 
suiistimale yer verebilir; ama bu gazeteler vasıtasıyla 
yapılabilir, başka her türlü imkânlara da sahiptir. Bu 
itibarla, önergemizde ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Erginay ve Sayın Bilge'nin 

önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan etmektedir, önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
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bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınmasa kabul 
edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 4 üncü maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle ve «Meslek kuruluşları» şeklinde dü
zeltmiş olmakla birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Yardım toplama şekilleri 

' MADDE 5. — Bu Kanuna göre makbuzla, kutu 
gezdirerek, belirli yerlere kutu koymak suretiyle, 
bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, 
eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve 
sergiler yolu ile, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler 
düzenlemek suretiyle yardım toplanabilir. 

Yardım toplama faaliyetlerinde, yukarıdaki yar
dım toplama şekillerinden bir veya birkaçı kullanı
labilir. 

Gerçek kişiler tarafından girişilecek yardım top
lama faaliyetlerinde bu iş için hazırlanacak Özel mak
buz veya biletler kullanılır. 

Yardım toplama işinde kullanılan makbuz ve bi
letlerde yardımın hangi amaç için toplandığının be
lirtilmesi zorunludur. 

Yardım toplama işinde kullanılacak makbuz ve 
biletlerin bastırılması, biçimi, kullanılması ve dağı
tılmasına ilişkin esaslar içişleri ve Maliye Bakanlığın
ca ortaklaşa düzenlenip, Kanunun yayımı tarihini 
izleyen 6 ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle be
lirtilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 
var mı?.. Yok. 

Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili Sayın Tosyalı'nın 
bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 5, 7, 11 ve 22 nci maddelerinde çıkarılması 
gereken yönetmelikler belirlenmiş, 5 inci ve 22 nci 
maddelerde «Altı aylık süre» konulmuş, 11 ve 7 nci 
maddelerde süre konulmamıştır. 

Diğer taraftan tasarının geçici 2 nci maddesiyle 
«Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin al
tı ay içerisinde çıkarılacağı» hükme bağlanmış, yö
netmeliğin Resmî Gazetede yayınlanıp yayınlanmaya
cağı belirlenmemiştir. Bütün yönetmelikler çıkmadan 
kanunun uygulanmaya geçilmesi mümkün olamaya
cağından ve yönetmelikler için verilecek sürenin bir 

maddede gösterilmesi bakımından ilgili maddelerde 
gerekli düzenlemeler ayrıca yapılmak kaydıyla 5 inci' 
maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«Yardım toplama işinde kullanılacak makbuz 
ve biletlerin bastırılması, biçimi, kullanılması ve da
ğıtılmasına ilişkin esaslar içişleri ve Maliye Bakan
lığınca birlikte düzenlenecek bir yönetmelikle belir
tilir.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 
yönetmeliklerin ne şekilde çıkarılacağına dair sonun
da bir madde var. Hepsine, oraya süre vermekle da
ha düzenli bir şey olacak. Bu bakımdan böyle bir 
teklifte bulunmuştum; takdir Komisyonun ve Genel 
Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, herhalde bu maddeyle ilgili bir 

önergenin lehinde konuşma arzusunda olacaksınız, 
buyurun efendim; bu suretle sorunuzu da sormuş 
olursunuz. 

CAHlT TUTUM — Sayın Başkanım, aslında sor
mak istediğim, tereddüt ettiğim konulardan bir ta
nesi buydu. 5 inci maddede kendine özgü bir yönet
melikten söz ediyor, geçici maddede uygulama yö
netmeliğidir; esas ve usulleri tespit edecek kanunun 
uygulanmasına ilişkin ve diğer bahsedilen yerlerde 
de yine spesifik bazı yönetmelikler var. Bunların hep
sinde, bir kısmında süre var, bir kısmında yok. Eğer 
süreye bağlanacak yönetmelikler, kanunu işletecek 
olan yönetmelikler önemli gözüküyorsa, bunların tek 
bir yerde toplanmasında yarar var. Sonra, yönetme
likleri geçici bir maddeyle düzenlemek de hatalıdır; 
ben, o yönden bir değişiklik yapılabileceğine inanı
yorum Yani, geçici maddeyle yönetmelikler bir defa 
çıkıp ondan sonra hükmünü icra edip bitecek şeyler 
değil. Geçici maddelere, ancak uyarlama, yani inti
bakla ilgili şeyler konulabilir; nitekim geçici 1 inci 
maddede var. Dolayısıyla eğer izin verilirse, Sayın 
Tosyalı'nın önergesi dikkate alınırsa, değiştirilmesine 
ilişkin önergesi sanıyorum ki, süreyle ilgili olmak 
kaydıyla süreye ilişkin olan bir hükmü tek bir mad
dede toplamak, asıl bir maddede toplamak, hallet
mek mümkündür. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE

Rİ KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Efendim, önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. İleride bütün yö
netmelikleri bir madde ışığı altında toplamayı arzu 
ediyorsunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Hayır efendim, yalnız süreyle ilgili öne
riye katılıyoruz; Sayın Tosyalı'nın önergesine katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı önergesinde der ki, 
«Bunların bir maddede gösterilmesi...» 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Hayır efendim, son fıkranın değiştiril
mesi ile ilgili idi. 

BAŞKAN — Efendim, son fıkranın da buna gö
re değiştirilmesini arzu ediyor; çünkü biraz sonra 
bunu değiştirdiğimiz takdirde, diğerlerinde de aynı 
değişikliğin yapılmasını arzu ediyor. Değil mi Sayın 
Tosyalı? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 
5, 7, 11, 22 nci maddelerde çıkarılacak yönetmelikler 
yazılı. Bir kısmına süre konmuş, bir kısmına da kon
mamış. Tek maddede ve bir tek süre verilmesini ve 
diğer maddelerle paralellik sağlanmasını teklif ediyo
ruz. 

Komisyonla bir ihtilaf yok Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Peki efendim, katılıyorlarsa mesele 

yok. Diğer maddelere geldiğinde bu konuyu o şekilde 
çözümleyerek gideriz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkan, bu beşinci maddenin son 
fıkrasındaki süre ile ilgili kısmı çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — Altı aylık süreyi çıkartıyorsunuz, bu 
şekilde düzenlemeye katılıyorsunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 

GÖKÇEER — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi okuyorum, «Yardım top

lama işinde kullanılacak makbuz ve biletlerin bastı

rılması, biçimi, kullanılması ve dağıtılmasına ilişkin 
esaslar, İçişleri ve Maliye Bakanlığınca birlikte dü
zenlenecek bir yönetmelikle belirtilir.» Yani «Ka
nunun yayımı tarihini izleyen altı ay içinde çıkarıla
cak» ibaresini çıkartıyorsunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Evet. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Tosyalı'nın öner
gesine Komisyon ve Hükümet katıldığını beyan et
tiğinden, önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, beşinci maddenin son fıkrasını Sa
yın Tosyalı'nın önergesi biçiminde düzenlemek sure
tiyle beşinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Beşinci madde kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yardım Toplamada İzin Vermeye Yetkili Makamlar 

ve Başvuru 
İzin vermeye yetkili makamlar 
MADDE 6. — Yardım toplama faaliyeti birden 

fazla ili kapsıyorsa İçişleri Bakanlığından, bir ilin 
birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir 
ilçe sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin 
alınır. 

İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyeti 
güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir ve yardım 
toplayanlar hakkında kanunî kovuşturam yapılır. 

İzin alınmaksızın yardım toplama faaliyetinde bu
lunabilecek kamu yararına çalışan derneklerle va
kıflar İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca belirlenir. 

Dinî ve millî bayramlarda, belidi gün ve hafta
lar içinde rozet takmak ve kutu gezdirmek suretiyle 
yardım toplamaya yetkili dernek veya vakıflar İçişleri 
Bakanlığınca belirlenir ve ilan edilir. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Hükümet, Sayın Komisyon 
bir açıklamanız?.. Yok. Bu maddeyle ilgili Sayın Tos
yalı'nın bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 sıra sayılı kanun tasarısı

nın, izin vermeye yetkili makamları belirleyen 6 nci 
maddesinde, merkez ilçedeki iznin verilme şekli açık 
bir şekilde belirlenmemiştir. Bu bakımdan maddenin 
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birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«Madde 6. — Yardım toplama faaliyeti bir ilçe 
snırları içindeyse o ilçenin kaymakamından, bir ilin 
birden fazla ilçesini kapsayan faaliyet veya il merkez
leri için o ilin valisinden, birden fazla iller için ise, 
içişleri Bakanlığından izin alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, bu 
bir düzenlemedir, izahata gerek yok. 

BAŞKAN — «Eğer vilayette merkez ilçe de var
sa ona göre bir şey olsun» diyorsunuz. Yalnız bir vi
layette merkez ilçe olur da bazen onun kaymakamı 
da olmayabilir; yani Ankara'da merkez ilçe var her
halde; kaymakamı yok. O zaman ne olacak?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Merkez ilçeyse, va
liden izin alır. 

Sayın Tosyalı'nın önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon?.. 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA ISMAlL HAKKI DE-
MtREL — Komisyonda bu konu münakaşa edildi 
efendim, Merkez ilçede vali görevdedir, vali verir bu 
ruhsatı. O itibarla gerekli görmüyoruz, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
IÇtŞLERÎ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FlKRt 

GÖKÇEER — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Geri alıyor musunuz?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

Önergeniz, geri alınmakla işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın üyeler, 6 ncı maddeyi Komisyondan geldiği 

biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Yardım toplamada başvuru 
MADDE 7. — Yardım toplayacak olan gerçek 

ve tüzelkişiler, yardım toplama isteklerini bir dilek
çe ile izin vermeye yetkili olan makama bildirirler. 

Gazete ve dergilerin başvurma dilekçeleri sorum
lu yazı işleri müdürlerince verilir. 

Başvuru dilekçelerinde bulunması gerekli hususlar 
ve belgeler yönetmelikle düzenlenir. 

Yardım toplama faaliyetinin öğrenim kurumları 
yararına veya kurum içinde yapılmak istenmesi ga

linde, başvuru dilekçesine kurum idaresinin yazılı iz
ninin eklenmesi zorunludur. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Başbuğ. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Söz değil, bir tertip deği
şikliği Sayın Başkan. 

Yönetmelikle ilgili fıkrayı, son fıkraya alsak, ga
liba daha iyi olacak. Çünkü bugüne kadar hep öyle 
yaptık. 

BAŞKAN — Yani «son fıkra olsun» diyorsunuz. 
«Fıkranın yerini değiştirelim, üçüncü fıkra değil de 
dördüncü fıkra olsun» derler. 

Sayın Komisyon?.. Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 
GÖKÇEER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Zaten şifahî bir arzudur efendim. 
Sayın üyeler 7 nci maddeyi Komisyondan geldiği bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Başvurunun incelenmesi ve izin 

MADDE 8. — İzin vermeye yetkili makamlarca 
başvuru üzerine; işin önemi, yardım toplama faali
yetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin 
amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım topla
ma faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve ge
rekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapı
lır ve sonucu en geç iki ay içinde başvuranlara bil
dirilir. 

Sonuç iki ay içinde bildirilmediği takdirde yar
dım toplama isteği reddedilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 8 inci madde üzerin
de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Tutum'un bir 
önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının sekizinci madde

sinin son fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

CaMt TUTUM 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Bu genellikle bir kamu hizmetinin ister mahallî 

nitelikte olsun, ister genel nitelikte olsun, ister be-
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ledî olsun bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi 
amacıyla, 'hayırlı bir maksatla bir teşebbüsle karşı 
karşıyayız. Bu teşebbüste bulunan sorumlu kişiler, 
yetkili kişilere başvuruyorlar, durumu arz ediyorlar. 
Şimdi burada doğal olarak eğer idare susmuşsa, el-
betteki normalde reddedilmiş sayılacaktır üç aya 
kadar susması halinde. Üç aya kadar cevap verme
diği takdirde, normal hukukumuzda reddedilmiş sa
yılır; fakat bu süratli işlerdendir, süratle karar ve
rilmesini ve teşebbüse geçilmesini gerektirir. Bura
dan, müsbet veya menfî bir cevap vermek zorun
dadır idare. İdarenin vermemesi çok istisnaî bir hal
dir. Neden bunu tecviz edelim?.. Hayırlı bir teşeb
büse girişmiş kişileri iki ay bekletiyoruz buradaki 
teklife göre ve ondan sonra istem reddedilmiş ola
cak. Sonra?.. İstem reddedilirse, bir idarî tasarruf
tur bu; aleyhine Danış/taya dava açılacak. Bence bu
nun tam tersi olmalı burada. Eğer mutlaka bir sü
reyle belirtilmek gerekiyorsa, sonuç iki ay içerisinde 
bildirilmediği takdirde, yardım toplama istemi ka
bul edilmiş sayılır, normali budur. Burada tersin
den yapılmış. İdarenin bu tür bir hareketinin, eğer 
gerçekten önemli bir nedeni varsa, pozitif bir karar 
vermek zorundadır.«Tetkik ettirdim, bu teşebbüsü 
uygun bulmuyorum; böyle bir yardım toplama te
şebbüsünü yerinde bulmuyorum ve size izni vermi
yorum» demesini gerektiren bir durumdur bu; sus
ması diye bir şey olamaz. Dolayısıyla eğer susmuşsa 
ihmalden susmuç olabilir veyahutta çok düşünüle
meyecek birtakım nedenlerle susmuş olabilir. Bu 
takdirde teşebbüs sahiplerine lisanı hal ile siz bu 
faaliyete girişebilirsiniz demek istemektedir, diye dü
şünürüz. Eğer Komisyon lütfederse, bu metin ta
mamen çıkarılsın, «iki ay içerinde başvuranlara bil
dirilir.» Burada bitsin. Bildirilir; yani pozitif bir ka
rar verilmesi gerekiyor, bu durumu idare bildirsin. 
Bildirmezse diye bir şeyi, artık normal hukuk düze
nimizde ise o işlesin; ama mutlaka bir süre getiril
mesi gerekiyorsa, o zaman susmuşsa, susmasının so
nucu olumlu olarak nitelensin. Çünkü bu hayırlı bir 
teşebbüse girişimdir; engellenmesin. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tütum'un önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMÎ-
REL — Önergeye katılıyoruz efendim. 

11 . 5 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRÎ 

GÖKÇEER — Sayın Başkanım; biz maalesef ka
tılamıyoruz. Şu bakımdan katılamıyoruz : 

Şimdi bu tür müracaatların çok olduğu dönem
lerde; Sayın Tutum'a şu konuda katılıyorum; idare
nin mutlaka cevap vermesi gerekir; incelemesini yap
sın, cevap versin. Fakat bazı tereddüt edilen husus
lar vardır. Bu iki ay sonunda idare belki kararsız
dır, o «reddedilmiş sayılır» hükmünü onun için ge
tirdik. Eğer iki ay sonunda bu yazılı tebligat yapıl
mamışsa, otomatikman reddedilmiş sayılsın hükmü
nü getirdik Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kanım, ben aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Artık aleyhte konuşmak mümkün 
değil Sayın Kırealı. Sordum «lebinde aleyhinde söz 
isteyen var mı?» diye. Olmadığı için Komisyondan 
sordum. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Redaksiyon mu?.. 
NECİP BİLGE — Evet. 
BAŞKAN — önergenin işlemini bitireyim mü

saade ederseniz Sayın Bilge. 
Sayın üyeler; Sayın Tütum'un önergesine Ko

misyon katıldığını, Hükümet ise katılmadığını be
yan etmektedir. Bu nedenle önergenin dikkate alı
nıp, alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Sayın Bilge, redaksiyonla ilgili olarak buyurun 
efendim. 

NECİP BİLGE — Biraz önce maddenin son 
fıkrasındaki «istem» kelimesinin «isteği» şeklinde ol
duğunu belirttiler. Halbuki Anayasanın 39 uncu, 93 
üncü ve diğer bazı maddelerinde yazılı «istem» şek
linde mevcut bulunmaktadır, bunun da aynı şekil
de «istem» olarak kabulünün uygun olacağını arz 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. Yani 
«isteği» değilde «istemi» şeklinde düzeltilirse daha 

uygundur diyorsunuz?.. 
NECİP BİLGE — Anayasanın 39 uncu madde

sinde, «Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin...» 
şöyle böyle olması. Anayasanın 93 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasında, «Meclis Başkanı da doğrudan 
doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üze-
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rine, Meclisi toplantıya çağırır.» denilmektedir; «is
tem» kelimesi kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu (ğ) nin (m) 
olarak yapılmasını; yani «isteği» değil de «istemi» 
şeklinde düzeltilmesini istemektedir. Katılıyor musu
nuz efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-

REL — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 

GÖKÇEER — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Bunu «istemi» şek

linde düzeltiyoruz. 
Sayın Komisyon; bu dikkate alınan önergeyi bi

raz evvel zaten kabul etmiştiniz. Şimdi çıkması şek
linde tekrarlayacaksanız, kesin olarak oylayacağım 
efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Efendim, çıkmasını kabul ediyoruz; kesin 
olarak oylanmasını arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; biraz evvel dikkate 
alınması kabul edilen Sayın Tutum'un önergesine 
göre 8 inci maddenin ikinci fıkrasının Komisyonca 
çıkarılması kabul edilmiş 'bulunmaktadır. İçtüzüğün 
78 inci maddesine göre, 8 inci maddeyi son fıkra çı
karılmış haliyle oylarınıza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum efendim. 
Yardım toplamada süre 
MADDE 9. — Yardım toplama süresinin takdiri 

izin veren makama aittir. Ancak, bu süre bir yılı 
geçemez. Belirlenen sürenin sonunda kesin hesap so
nuçlarına göre yardım toplama faaliyetinin amacı göz 
önünde tutularak yardım toplama süresi, izin veren 
makamlarca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
Sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

9 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka'bul et
meyenler.. 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum efendim. 
Yardım toplama faaliyetinde çalışacak kamu gö

revlileri 

I MADDE 10. — Kamu görevlileri vali ve kay
makamdan gerekli izni almadıkça yardım toplama 
faaliyetlerinde çalışamazlar. 

İzin alınmak suretiyle yardım toplama hizmetle
rinde çalıştırılan kamu görevlilerine her ne ad al
tında olursa olsun ücret verilemez. 

Silahlı Kuvvetler ve güvenlik kuvvetleri mensup
ları ile özel kolluk görevlileri, hiçbir şekilde yardım 
toplama faaliyetlerinde çalıştırılamazlar. 

I 20 inci madde gereğince Türk Hava Kurumu ta-
I rafından kurban derisi, bağırsak toplama ile fitre 
I zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama faaliyetin

de görevlendirilen kamu personeline, kurumca ücret 
verilebilir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Kısa bir söz 
I istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş-

I kan, sayın üyeler; 
I Burada zannediyorum ki, İçişleri Bakanlığınca 
I izin herhalde vali ve kaymakam tarafından verilecek 
, diye düşünülmüş. Çünkü «Kamu görevlileri vali ve 

kaymakamdan gerekli izni almadıkça...» diyor. Hal-
I büki Türkiye çapında bir olay olduğu takdirde iz

nin İçişleri Bakanlığından alınacağını biliyoruz. İçiş-
I leri Bakanlığından izin alınacak; o düşünülmemiş. 

Onu acaba vali ve kaymakam marifetiyle mi inti
kal ettirecekler isteyenler diye düşünüyorum, gayrı 
ihtiyarî? 

Yalnız burada enteresan bir husus var. Biraz ev
vel nazarı dikkate alınan önerge ile «sonuç iki ay 
içinde bildirilmediği takdirde yardım toplamı istemi 
reddedilmiş sayılır.» şeklindeki 8 inci maddenin son 

I fıkrası, kaldırılıyor. Halbuki burada birinci fıkrada 
diyoruz ki, «Kamu görevlileri vali ve kaymakam
dan gerekli izni almadıkça yardım toplama faaliyet
lerinde çalışamazlar.» O vakit bu kaldırılan hüküm-

I le, şu birinci fıkra arasında ciddi bir çelişki oluyor. 
Benim anladığım kadarıyla Kanun, mümkün oldu
ğu kadar ortada kalmış bir toplama olayına müsaa
de etmemek istiyor. İzin eğer yoksa, hiçbir zaman 
bir kişinin bu şekilde yardım toplamasına müsaade 
etmemek mantalitesi hâkim olduğu için, yukarıdaki 
fıkra getirilmiş. 

Bu sebeple burada Komisyonun, biraz evvelki 
J önergeyi kabul etmiş olduğuna göre, dengeli bir dü-
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zenleme daha yapması lazım geldiği kanısındayım. 
Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili bir, açıkla

manız ve cevabınız olacak mı efendim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMI-
REL — Efendim, burada bir değişiklik yapmayı uy
gun görmüyoruz. Yalnız «vali ve kaymakam» den
miş; bunun «veya» olması uygun olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, bir açıklamanız 

olacak mı efendim?... 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 
GÖKÇBER — Sayın Başkan, Sayın Kırcalı'nın söy
lediği Ihusus tamamen farklı. Bizim İçişleri Bakanlığı 
valilik veya kaymakamlığın iki ay süre içindeki ve
receği izin, yardım toplama iznidir. Bu maddenin bi
rinci fıkrasında yer alan izin ise kamu görevlilerinin 
alınmış olan izne dayalı olarak yapacağı yardım top
lama faaliyeti ile olan izindir. Burada İçişleri Bakan
lığı devreye girmemektedir. Ankara'da mesela bir 
bakanlığın personeli izin alınmış bir yardım toplama 
faaliyetine katılacaksa, o kendi bakanlığından veya 
İçişleri Bakanlığından değil, Ankara Valiliğinden 
izin alacaktır; bu yardım toplama faaliyetinin yapıl
ması için. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
CAHİT TUTUM — Soru sormak istiyorum. 
AKİF ERGİNAY — Ben de soracağım efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; son dere

ce önemli bir madde. Burada özellikle ıbazı kamu 
görevlilerinin hiçbir şekilde yardım toplama faaliyet
lerinde çalıştırılmayacakları söyleniyor ve bunlar 
arasında «'Silahlı Kuvvetler ve güvenlik kuvvetleri 
mensupları ile özel ikolluk görevlileri...» sayılıyor. 

Benim sorum, tatbikatta sılkça gördüğümüz, eski 
tecrübeme de dayanarak belirtiyorum: Taşrada 
maalesef bu yasaklamayı bizzat mülkî idare amirle
ri vasıtasıyla çoğu kez ihlal ederiz; yani genellikle 
rastlanan 'bir biçimdir demek istiyorum. Örneğin 
önemli bazı paralar ödenirken tarım sektöründe, 
birtakım bağışlar kestirilir; spor kulüplerine veya gü
zelleştirme derneklerine. Hatta sinema biletlerine bile 
ek olarak yaptırılıyor, illerde bu son zamanlarda çok 
sıkça görülen ıbir şeydir. Acaba bunlar yapılabilecek 

midir? Bizatihi diyelim ki, piyango biletlerinin aracı 
olarak sattırılması sıkça görülen mülkî idare amir
lerinden yararlanma devam edecek midir? 10 uncu 
maddenin genel çerçevesi içinde bu onu kısıtlıyor 
mu? Birinci sorum (bu. 

ikinci sorum: Fitre zarfı dahil, kurban derisi top
lama faaliyetlerinde görevlendirilen kamu personeli
ne ücret veriliyor. Şimdi tabiî her kanunda eğer 
ekstra yapılan ve fahrî nitelikte, gönüllü nitelikte yap
tırılan ıbirtakım faaliyetler karşılığında kamu perso
neline ücret vermeye kalkarsak, bunun sonunu ne
rede bağlayabiliriz? Devlet Memurları Kanununun 
80 inci maddesinde ikinci ücretin veya ek ücretin ve-
ye hangi faaliyetler dolayısıyla yüklenilmiş olan 
ekstra bir külfet nedeniyle ücret verileceği tespit edil
miş. Bunun dışına çıkarak acaba her kanunda her 
düzenlemede bu şekilde gönüllü veya görevlendirme 
niteliğinde de olsa (Ki burada gönüllü olması gere
kir; fakat resen görevlendirme de olabilir. Başka 
maddelerde rastlayacağız bu Kanun vesilesiyle) aca
ba bu tür görevlendirmelerde ücret verilmesi, 657 sa
yılı Kanunun genel esprisi ile acaba bağdaşır mı? 
İkinci sorum bu., 

Teşekkürler. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
(Sayın Hükümet, buyurunuz efendim. 

IİÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 
GÖKÇBER — Sayın Başkan, ikinci fıkrada kamu 
görevlilerine hiçbir şekilde ücret verilemeyeceğine 
dair bir hüküm vardır. Yalnız son fıkrada, sadece 
Türk Hava Kurumunun toplamakta olduğu kurban 
derisi, fitre zarfının toplanmasında görev alacak ka
mu görevlileri için «ücret verilir» değil, «ücret veri
lebilir» denmiştir. Burada kesinlik yoktur. 

Sayın Başkanım, kurban derilerinin bir özelliği 
var. Kurban derileri bir ilçede çok büyük miktarlar
da toplanıyor ve bunlar Türk Hava Kurumuna inti
kal etmeden doğrudan doğruya ihale ile devredi
liyor. İhaleyi alanlar geliyorlar ilçelerden kurban 
derilerini alıyorlar. Rizikolu iş. Postlar kaybolabi
liyor. Sayıyorlar, kaybolan p astlardan mutlaka bun
ları toplayan kişiler sorumlu oluyor; ihale sonunda 
bozulmalar oluyor, bunların da sorumlusu oluyor. 
Bu rizikoyu karşılamak için «Yüzde yirmi verilebi
lir» şeklinde, kesin olmamakla beraber Türk Hava 
Kurumunun tercihine bırakılmıştır \ki, bu tercihi 
Türk Hava Kurumu bütün Türkiye'de kullanmakta
dır. 
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Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erginay, buyurun sorunuzu sorun efendim, 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, aynı mahi
yette bir soru idi benimki de. Yani ilk fıkrada ka
mu görevlilerinin vazife alamayacakları, ücret ala
mayacakları (belirtiliyor; fakat son fıkrada Türk Ha
va Kurumuna bir istisna mı getiriyoruz? Bunu anla
mak istiyorum. Yani, Türk Hava Kurumu için ka
mu personeli bir istisnaya dahildir, onlar para ala
bilecekler Türk Hava Kurumunda çalıştıkları zaman; 
ama yukarıdaki olduğu takdirde, izinli de olsa üc
ret verilemeyecek; fakat bunlar yalnız kamu perso
neli değil, belki özel personel de çalıştıracaklardır. 
Onlara verilecek mi ücret? Belki «Kamu personeline 
de ücret verilebilir» şeklinde bir hüküm koymak la
zım, yahut bu «Kamu»nun buradan çıkarılması la
zım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay,; 
Buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 
GÖKÇBER — Sayın Başkanım, bu kamu personeli 
dışındaki personele ücret verilmesinin bu Kanunda 
yeri olmadığı kanısındayız. Türk Hava Kurumu 
kendi tüzüğü, kendi yönetmelikleriyle bunu düzen
lemiştir. 

Bu kamu personelini koymaktaki amacımız, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hükme ters 
düşen bir uygulamaya gelmemesi içindir Türk Hava 
Kurumunun. Çünkü bu Kanunda bu olmazsa, Türk 
Hava Kurumu böyle bir ücret verse, kamu görevlileri 
sorumlu olurlar, haklarında disiplin soruşturması ve 
yasal kovuşturma açılabilir. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 10 uncu maddeyi «vali ve kayma

kamdan»!, «vali veya kaymakamdan» olarak düzelt
mek biçimiyle oylarınıza sunuyorum: 10 uncu mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ı 

İzin Alındıktan Sonra Yapılacak işler 
Yardım toplama faaliyetine girişenlerce yapıla

cak işler 
MADDE 11. — Her yardım toplama faaliyeti için 

birer sorumlu kurul oluşturulur. 

Tüzelkişilerin girişecekleri yardım toplama faa
liyetlerinde sorumlu kurul bunların yönetim organ
larıdır. 

Gerçek kişiler, en az üç kişiden oluşacak sorum
lu kurulu belirleyerek izin veren makama »bildirmek
le yükümlüdürler. 

Gazete ve dergiler tarafından toplanacak yardım
lar bir bankada açılacak özel bir hesaba yatırılır. 
Yardıma katılan kişilerin adları yardım tutarı ve 
cinsi, yardımda bulunanın aksine bir isteği ıbulunma-
dığı takdirde, gazete ve dergi ile yayınlanır. Faaliyet 
sonunda toplanan yardımın miktarı gazete veya der
gi ile kamu oyuna açıklanır. 

Yardım faaliyeti sırasında uyulması gerekli diğer 
hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklama
nız var mı efendim?... Yok. 

11 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... Et
meyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Sorumluluk; 

MADDE 12. — Yardım toplama faaliyeine gi
rişenler bu faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde 
yürütülmesinden, süresi içinde sonuçlandırılmasından, 
toplanan para ve eşyanın korunmasından ve amaca 
uygun şekilde kullanılmasından sorumludur. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.., Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz?... Yok. 

12 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
12 nci madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
izin veren makamca yapılacak işler 

MADDE 13. — Yardım toplamaya izin verilme
si halinde, izin veren makamlarca her yardım top
lama faaliyeti için bir dosya tutulur. Yardım topla
ma faaliyetinde görev alacak kişilere, yardım top
lama faaliyetinin konu ve süresi ibelirtilmek suretiyle 
fotoğraflı bir kimlik ıbelgesi verilir. Bu belgeler faa
liyetin sonunda geri alınır. 

Belli gün ve haftalarda öğrenciler tarafından ku
tu gezdirmek veya rozet takmak suretiyle yapılan 
yardım toplama faaliyetlerinde, kimlik belgesi veril
mez. Ancak; yardım toplama faaliyetinde görevlen-
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dirilen öğrencilerin adlarını, soyadlarını, okul ve sı
nıflarını gösteren bir liste yardım toplama faaliye
tinin başlamasından üç gün önce izin veren makama 
verilir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yolk. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz?... Yok. 

13 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yardım Toplamada Denetim 

Yardım toplama faaliyetinin denetlenmesi 
MADDE 14. — Yardım toplama işleri izin ve

ren makamın denetim ve gözetimine tabidir. 
İzin veren makam, faaliyetin her safhasında gerek

li denetlemeyi yaptırmak üzere yeterli sayıda de
netçi tayin eder ve ilgililere bildirir. 

İlgililer, denetçilerin isteği üzerine yardım topla
ma faaliyetleri ile ilgili her türlü belgeyi vermekle yü
kümlüdürler, 

Denetçiler görevlerini en kısa zamanda bitirip ra
porlarını kendilerini görevlendiren makama verirler. 

Eski eser ve anıtların onarılması için yardım top
lamaya izin verilmiş olan hallerde denetleme, Vakıf
lar Genel Müdürlüğü veya Kültür ve Turizm Bakan
lığı tarafından ayrıca yapılabilir^ 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste-
yan sayın üye?.. Sayın Yarkın. Başka Sayın üye?.. 
yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Yarkın, buyurunuz efendim. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Tasarının dördüncü bölümü «Yardım Toplamada 

Denetim» başlıklı olup altı maddeyi taşımaktadır ve 
denetimin bütün esaslarını iyi bir şekilde düzenlemiş 
bulunmaktadır. Özellikle görüştüğümüz maddede yar
dım toplama faaliyetinin denetlenmesinin nasıl ola
cağı açıklanmıştır. 

Benim üzerinde duracağım konu sadece ikinci fık
ra ile ilgilidir. «îzin veren makam, faaliyetin her saf
hasında gerekli denetlemeyi yaptırmak üzere yeterli 
sayıda denetçi tayin eder ve ilgililere bildirir.» denil
mektedir. Buradaki «tayin» kelimesinin bir karışıklığa 
yol açmaması bakımından arz etmek istiyorum. Elbette 
ki, yardım toplama faaliyetlerinin denetlenmesi için 

bir teşkilat kurulup, bu teşkilata tayin edilecek kişi
leri değil, mevcut kamu personeli içerisinden bu de
netim işini yapmak üzere görevlendirilecek kişileri 
kapsayıcı niteliktedir; bir başka nitelikte olması sa
nıyorum mümkün değildir. 

Bu itibarla, bu birinci fıkranın «denetlemeyi yap
tırmak üzere yeterli sayıda denetçiyi görevlendirir ve 
ilgililere bildirir» şeklinde düzenlenmesi bu amacı daha 
da iyi kapsayablir. Esasen «Denetim» bölümünün 
19 uncu madesinde denetçilere bir ücret verileceğin
den de bahsedilmektedir. Bu ücret de yeni tayin edi
len, atanılan bir kişinin ücreti değil, tıpkı sanıyorum 
derneklerle ilgili, toplantılarla ilgili hükümet komise
rine verilecek ücret gibi denetçilere verilecek bir ek 
ücret niteliğinde ücrettir. Demek oluyor ki, bu mev
cut kamu personelinden bir kısmının bu denetim işin
de görevlendirilmesi şeklindedir. Maddenin «tayin» 
değil de «denetçiyi görevlendirir ve ilgililere bildirir» 
şeklinde düzenlenmesi daha uygun olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Yarkın'ın tespit ettiği husus doğru
dur efendim; «Denetçiyi görevlendirir» şeklinde dü
zeltilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Arz 
ederiz. 

AKİF ERGİNAY — «Yeterli sayıda denetçi gö
revlendirir» olursa daha uygun olur. 

IBAŞKAN — «Yeterli sayıda denetçi görevlendirir 
ve ilgililere bildirir» şeklinde daha düzgün olur de
nilir efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, burada «Dör
düncü Kısım» denilmektedir. Halbuki Kanunda «kı
sım» yoktur, «Dördüncü Bölüm» olması lazımdır. 

BAŞKAN — Evet, «İkinci Bölüm», «Üçüncü Bö
lüm» diye geliyor, bunun da «Dördüncü Bölüm» ol
ması lazım geliyor zannederim. Burada bir baskı ha
tası olmuş, onu «Bölüm» olarak değiştirelim efendim. 

Sayın üyeler; «Dördüncü Bölüm» olarak değişi
yor, tabaj hatasıdır. 

Ayrıca, «Yeterli sayıda denetçi görevlendirir ve 
ilgililere bildirir.» şeklinde de düzeltilmiş biçimiyle 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 14 üncü madde kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
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Toplanan yardımın hesabı 
MADDE 15. — Sorumlu kurullar, yardım topla

ma süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde topla
nan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneği
ni izin veren makama vermekle yükümlüdürler. Ge
rekli hallerde bu süre izin veren makamın onayı ile 
10 gün daha uzatılabilir. 

îzin veren makam, kesin hesabın bir örneğini de
netçilere gönderir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

15 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Denetim sonucu 
MADDE 16. — Denetçiler, izin veren makamın 

vereceği direktifleri de göz önünde tutarak yardım top
lama faaliyetinin kesirihesabını ve diğer belgeleri ince
lemek suretiyle, sonucunu belirlenen süre içinde bir 
rapor halinde izin veren makama verirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Sayın Tosyalı'nın 16 ncı maddeyle birlikte 17 nci 
maddenin tek bir madde haline getirilmesine ilişkin 
bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 16 ve 17 nci maddeleri birbirleriyle çok ya
kından ilişkili olduğundan, ayrı ayrı maddelere gerek 
yoktur. 

Denetim raporu denetim sonucu verileceğinden, iki 
maddenin 16 ncı madde başlığı altında birleştirilmesi
ni ve ifadelerin aynen alınarak 17 nci maddenin ikinci 
fıkra olarak düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

iSaygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı buyurunuz. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Önergem gayet açık 

efendim. 
BAŞKAN — «Gayet açık» diyorsunuz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Efendim, katılmıyoruz bu önergeye. İki mad
de halinde olması daha uygun. 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 
GÖKÇEER — Takdir Yüce Meclisindir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı... 
LÜTFULLAH TOSYALI — Önergem oylansın 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Tosyalı iki 

maddeyi birleştirmek için bir önerge vermiştir. Öner
geye Komisyon «Katılmadığını» beyan etmiştir, Hü
kümet takdire bırakmaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 

16 ncı madde üzerindeki görüşmeler bittiğinden, 
maddeyi oylarınıza Komisyondan geldiği biçimiyle 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 16 
ncı madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Denetleme raporu 

MADDE 17. — Denetçiler, denetleme sonunda dü
zenleyecekleri rapora, aşağıda gösterilen bilgileri koy
makla yükümlüdürler; 

1. Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan 
brüt gelir, 

2. Yardım toplama faaliyeti için yapılan gider, 
3. Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan 

net gelir, 

4. Bu gelirlerin amacı gerçekleştirmede yeterli 
olup olmadığı konusunda bilgi, 

5. İzin veren makamca incelenmesi istenen diğer 
konularla ilgili açıklamalar, 

6. Denetçilerin rapora geçmesinde yarar gördük
leri diğer bilgiler. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 17 
nci madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
Yardımın kullanılması 

MADDE 18. — İzin veren makamlarca, yardım 
toplama faaliyeti sonunda sağlanan net gelirin, gerçek
leştirilmek istenen amaç doğrultusunda kullanılıp kul
lanılmadığı izlenir ve denetlenir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

18 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 18 inci madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Denetçilere verilecek ücret 
MADDE 19. — Denetçilere verilecek ücretin mik

tarı içişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tes
pit olunur ve bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine ko
nulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

AKİF ERGİNAY — Redaksiyonla ilgili bir hu
sus var. Buradaki «Müşterek» kelimesi yerine «Or
taklaşa» kelimesinin kullanılması daha uygun olur ka
naatindeyim. («Birlikte» kelimesi konulursa daha gü
zel olur, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurunuz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Efendim, «Birlikte» kelimesi daha uygun. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 
GÖKÇEER — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Birlikte tespit olunur» diyorsunuz 
öyle mi efendim?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-
RBL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir diyeceğiniz yok. 
Sayın üyeler, 19 uncu maddeyi, «Müştereken» i 

kaldırıp, «Birlikte» olarak düzeltilmiş biçimiyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
19 uncu madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, soru soracak
tım, geçti; ama müsaade ederseniz arz edeyim. 

Yardım için denetçilere verilecek parayı neden Dev
let Bütçesinden alıyoruz? Yanılmıyorsam İçişleri Ba
kanlığı Bütçesinden alıyorlar. Bu kendisine mahsus 
bir şey. Denetçilere verilecek para yardımlardan kar
şılanır. 

Artık geçti diyeceksiniz; fakat ben ikaz ediyorum. 
'BAŞKAN — Efendim artık cevap vermem müm

kün değil. Çünkü zatıâliniz de zaten bir soru sormak 
değil de, redaksiyon için söz aldınız. Demek ki soru 
değildi, sonradan oldu; zabıtlara da geçti. 

20 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kurban Derisi ve Bağırsak Toplama ile Fitre Zarfı 

'Dağıtımına İlişkin Hükümler 
Yetkili kuruluş 
MADDE 20. — Kurban derisi ve bağırsak topla

ma ile fitre zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama 
yetkisi Türk Hava Kurumuna aittir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. ( 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

20 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 20 nci madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum, 
Gelirin dağıtımı 
MADDE 21. — Türk Hava Kurumunca toplanan 

kurban derisi, bağırsak ve dağıtılan fitre zarfları so
nucu elde edilen paradan zorunlu giderler düşüldükten 
sonra kalan toplam paranın yüzde kırkbeşi Türk Hava 
Kurumuna, yüzde yirmibeşi Türkiye Kızılay Derneği
ne, yüzde yirmisi Çocuk Esirgeme Kurumuna ve yüz
de onu Türkiye Diyanet Vakfına verilir. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Azgur. Başka üyemiz olmadığına 
göre kayıt işlemi bitmiştir efendim. 

Sayın Azgur buyurunuz efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli arka

daşlarım; 
21 inci madde Türk Hava Kurumunca toplanan 

kurban derileri ile bağırsak ve dağıtılan fitre zarfları 
sonucu elde edilen paranın ne şekilde tevziye tabi tu
tulacağını düzenlemektedir. 

Burada hepimizin bildiği, tanıdığı çok önemli ku
ruluşlar vardır. Ben bu kuruluşların arasına henüz 
ismi pek yayılmamış olan, adı gibi mütevazi bir ku
ruluşu daha katmayı düşündüm; o da, Mehmetçik 
Vakfı. 

Mehmetçik Vakfının kurucuları Sayın Cumhur
başkanımız ve Millî Güvenlik Konseyinin Sayın Dört 
Üyesidir. Çok yakın bir tarihte kurulmuş olan bir 
Vakıftır, geliri sadece ve münhasıran Mehmetçiklerin 
çok mütevazi, çok cüzi olan maaşlarından kendi is
tekleriyle ödedikleri bir miktar paradır. 

Vakfın gayesi, askerliğe duhulden terhise kadar 
Mehmetçiği bir bakıma sigorta etmektir. Gerçi vazi
fesi sırasında şehit olan Mehmetçiğe Devlet bir mik
tar yardım etmektedir; ancak bu yardım cüzidir, bu 
yardıma inzimam etmek üzere Vakıf da bir yardımda 
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bulunmaktadır. Fakat Vakfın asıl büyük görevi va
zife dışında, mesela izinliyken veya hafta tatilini dı
şarıda geçirirken veya normal bir hastalık suretiyle 
ölen yahut sakat kalan Mehmetçiğin ailesine yahut 
doğrudan doğruya sakat kalan Mehmetçiğin kendi
sine bir yardım yapma konusunda kendini gösterir 
Vakıf. 

Vakıf, yine Vakfiyede belirtilmiş olduğu gibi, şe
hit düşen veya kazaen ölen Mehmetçiğin ailesine ve 
çocuklarına da bir miktar yardım yapabilmektedir. 
Gayeleri arasında şehitlerin, şehit Mehmetçiklerin 
çocuklarının okutulması için yardım, yurtlar yapıl
ması, kreşler açılması gibi hususlar da vardır. Halen 
Vakıf şehit Mehmetçik çocuklarından birçoğuna ay
da 2 000 lira gibi bir para yardımı yapabilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Vakıf, demin de arz etmiş olduğum gibi, reklamı
nı yapmayan, yapamayan, belki çoğunuzun henüz 
duymadığı çok mütevazi bütçesiyle çalışan; fakat son 
derece önemli görevler üstlenmiş bir Vakıftır. Meh
metçiği huzurunuzda uzun uzun anlatmaya gerek gör
müyorum. tcabettiği zaman bir hilâl uğruna batan ve 
elbette batacak olan güneşlerdir bunlar. 

Bu konuda bir önergem vardır, önergemde top
lam paranın Türk Hava Kurumuna % 45'i yerine 
% 40'ının verilmesini, yine Kızılay'a da % 25'i yerine 
% 20'sinin verilmesini önerdim. Bu kesilen % 5'lerin 
de % 10 olarak Mehmetçik Vakfına tahsisini öngör
düm. Takdir Yüksek Kurulunuzundur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEM1R-
EL — Önergede cevap arz etmek üzere müsaadenizi 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 

GÖKÇEER — Aynı şekilde müsaade istiyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür 6derim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 344 S. Sayılı «Yardım Top
lama Kanun Tasarısı»nın «Gelir dağılımı» başlıklı 
21 inci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi 
hususunda gereğini saygıyla arz ederimi. 

'Nertniin ÖZTUŞ 

Madde 21. — Türk Hava Kurumunca toplanan 
kurban derisi, bağırsak ve dağıtılan fitre zarfları so
nucu elde edilen paradan zorunlu giderler düşüldük
ten sonra kalan toplam paranın % 45'i Türk Hava 
Kurumuna, % 25'i Türkiye Kızılay Demeğine, % 
20'si Çocuk Esirgeme Kurumuna verilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 21 inci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Necip BİLGE Cahit TUTUM 
«Gelirin dağılımı 

Madde 21. — Türk Hava Kurumunca toplanan 
kurban derisi, bağırsak ve dağıtılan fitre zarfları so
nucu elde edilen paradan zorunlu giderler düşüldük
ten sonra kalan toplam paranın % 45'i Türk Hava 
Kurumuna, % 30'u Türkiye Kızılay Demeğine ve 
% 25*i Çocuk Esirgeme Kurumuna verilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 344 S. Sayılı Kanunun 21 in

ci maddesinin aşağıda yazıü olduğu tarzda değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
S. Necdet ÖZDOÖAN Ali Mazhar HAZNEDAR 

Gelir dağılımı 
Madde 21. — Türk Hava Kurumunca toplanan 

kurban derisi, 'bağırsak ve dağıtılan fitre zarfları so
nucu elde edilen paradan zorunlu giderler düşüldük
ten sonra kalan paranın '% 90'ı (Yüzde doksanı) 
Türk Hava Kurumu, Türk'iye Kızılay Demeği ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu arasında eşit olarak da
ğıtılır. Bakiye % 10 (Yüzde on) Türkiye Diyanet Vak
fına verilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 21 inci maddesinin 

aşağıdaki gi!bi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Fuat AZGUR 

Madde 21. — Türk Hava Kurumunca toplanan 
kurban derisi, bağırsak ve dağıtılan fitre zarfları so
nucu elde edilen paradan zorunlu giderler düşüldük
ten sonra kalan toplam paranın ı% 40'ı Türk Hava 
Kurumuna, % 20'si Türkiye Kızılay Demeğine, <% 
20's'i Çocuk Esirgeme Kurumuna, ı% 10'u Türkiye 
Diyanet Vakfına, % 10'u da Mehmetçik Va'kfına 
verilir. 

BAŞKAN — Sayın öztuş; önergenizi işleme koy
madan evvel bir hususu açıklamakta yarar görüyo
rum. Yaptığınız hesaba göre % 100 tutmuyor, % 
90 tutuyor efendim. % 10 ne olacak?. O nedenle, 
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müsaade ederseniz, zaten Sayın Bilge ve Sayın Er-
ginay'ın da önergeleri Diyanet Vakfının çıkarılma
sına ilişkindir, birlikte işleme koyacağım. Siz ona 
katılıyorsanız?... 

NERMIN ÖZTUŞ — Katılıyorum efendim. 
BAŞ/KAN — Yani onların önergesinde ı% 45, 

% 30, % 25'tir. Her iki önerge de Diyanet Vakfını 
işlemden kaldırmakta, ona para verilmemesini ön
görmektedir; birlikte işleme konulacaktır. 

Sayın öztuş siz mi, yoksa Sayın Bilge mi açık
lama yapacaksınız önerge üzerinde?... Sayın Bilge bu
yurun. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu kurban derileri, bağırsak ve fitre zarfları ba
kımından mevcut olan bir gelenek vardır, öteden be
ri bunlar Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Ku
rumu ve Kızılay tarafından kendi aralarında bölü
şülmek suretiyle işlem yapılmaktadır, bunu değiş
tirmenin bir yaran olduğu kanısında değilim. Bu iti
barla, öteden beri mevcut olan bir geleneğimizi devam 
ettirmekte yarar vardır. 

Diğer taraftan Türk Diyanet Vakfına da ayrıca 
••% 10 verilmesi düşünülmekte. Bu da Kızılay, Çocuk 
Esirgeme Kurumu ve Türk Hava Kurumuna ayrılan 
'kısımlardan kesilmek suretiyle yapılacaktır. Zannedi
yorum ki, Diyanet İşleri Vakfının buna ihtiyacı yok
tur. Çünkü Diyanet İşleri Vakfı zaten Vakıf olmak 
dolayısıyla birtakım yardımları elde etme imkânına, 
yukarıdan beri görüşmekte olduğumuz maddeler mu
cibince sahip bulunmaktadır; yani o kendisi ken
di başına para toplama, yardım toplama imkânına 
maliktir ve bunu fiilen de yapmaktadır. 

Halkımız dinine çok bağlı bir kitle teşkil ettiği 
için, bu hususta herhangi bir çekince göstermemekte
dir. Hatta Diyanet tşleri Vakfı hacılardan vesaire-
den de birtakım paralar elde etmek suretiyle olduk
ça geniş bir mameleke de sahip bulunmaktadır. 

Bu itibarla, onun ayrıca bir de kurban derisin
den bağırsaklardan ve fitre zarflarından da pay al
masına ihtiyacı da yoktur. 

Bu itibarladır ki, biz bu. maddede Diyanet İşleri 
Vakfına ayrılacak kısmın kaldırılmasını talep ediyo
ruz. Bu kabul edildiği takdirde bile şöyle bir şeye d© 
katılabiliriz : Sayın Azgur'un teklif etmiş olduğu şe
kilde Diyanet İşlerine ayrılacak olan kısmın Meh
metçik Vakfına verilmesi de kanımızca daha uygun 
olur düşüncesindeyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?... Aleyhinde Sayın Doğu, buyurun. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Kurban derilerinin verilmesini milletimize telkin 

eden hangi zümredir; önce onu bir düşünmek lazım. 
Kurban derilerinin hayır olarak bağışlanmasını bizim 
din mensuplarımız, başta imamlar olmak üzere bütün 
din kardeşlerine her vesileyle telkin ederler ve bun
ların, kurban derilerinin toplanmasında çok büyük 
katkıları ve çok büyük faydalar! vardır. 

Kaldı ki, Diyanet Vakfına bu şekliyle verilecek 
yardımın bence aslında bir bütçe tasarrufu olduğuna 
kanaat getirmek lazım; alternatif bir bütçe tasar
rufu. Hatırlarsınız, Diyanet İşleriyle ilgili birtakım 
'kanunlar Yüce Heyetten geçti. Gördük, Diyanet İşle
riyle uğraşan; yani camianın mensupları çok kala
balık bir kitledir ve bu kitleye Bütçeden büyükçe bir 
miktar ayrılmaktadır. Bunların ihtiyacını Bütçenin 
karşılaması her zaman mümkün değildir. Vakfın 
bunlara nasıl hizmetler götürdüğünü çok yak'inen bi
len bir arkadaşınızım. 

Bu nedenle, bu Vakfın güçlenmesi, bu yardımlılar
la güçlenmesi aslında Bütçeden yapılacak, ileride 
yapılacak masraflarda büyük bir tasarruf sağlayacak
tır. Bu nedenle önergenin karşısındayım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİR-
EL — Efendim, maddede getirilen, halen yürürlükte 
olan ve gelenekleşmiş durumda bulunan Türk Hava 
Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılaya yar
dım şeklindedir. Tek ilave edilen şey Diyanet Vakfı
dır. Bunun da gerekçesi, malümuâliniz, kurban kes
mek fitre zlarfı dağıtmak dinî bir görevdir, vecibe
dir. Bunu nazara alarak din hizmetinde çalışan, dine 
yardımı olan Diyanet Vakfına da bir o % 10 pay 
ayrılması uygun görülmüştür. 

Bu itiibarla önergelere katılmıyoruz. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 

GÖKÇEER — Sayın Başkanım; 
Bu Türk Diyanet Vakfına % 10'un konması 

hakkında kısa bir gerekçe arz etmek istiyorum. 
Millî Güvenlik Konseyi 12 EylüTden sonra kur

ban derilerinin sadece Türk Hava Kurumuna Verile-

487 — 



Danışma Meclisi B : 100 11 . 5 . 1983 O : 1 

ceğini b'ir tebliğle açıklamış ve İçişleri Bakanlığı da 
1981 ve 1982 yıllarında Türk Hava Kurumundan baş
ka hiçbir kuruluşun kurban derisi toplamayacağı şek
linde kesin talimat vermiş olmasına rağmen, Türki
ye'de 574 ilçemizde ve 66 merkez ilçemizde vatandaş
ların bir kısmı cami derneklerine, Kur'an kurslarına 
bunu vermeye devam etmişlerdir. Hiçbir kaymakam 
da bunu zecrî tedbirlerle önleme yoluna gitmemiştir. 
Çünkü Millî Güvenlik Konseyinin emri vardır, o 
yasal dayanaktır; fakat İçişleri Bakanlığının genelge
si sadece yol gösterici bir talimattır. Bunu uygula
dığı zaman Türk Ceza Kanununun 526 ncı madde
sine göre, bu Vatandaşın cami derneğine vermesinde 
hiçbir ceza uygulanamaz. 

Türk Diyanet Vakfının kuruluş amaçlan arasın
da camilere yardım, bu din amaçlı kuruluşlara yar
dım da vardır. Biz fiilî durumu bu şekilde yasaya 
% 10 getirmek suretiyle ve bu Kanuna koymak su
retiyle bundan sonra mülkî idare amirlerinin genel 
kolluk kuvvetlerini yasal olarak güçlendirip ve bu 
husus Kanuna girdikten sonra bu şekilde toplama 
olmayacaktır kanısındayız. Gerekçemiz budur. 

Arz ederim efendim. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yani önergeye ka

tılmıyorsunuz?... 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİÎKR1 
GÖKÇEER — Katılmıyoruz. 

HAYRI SEÇKİN — Soru sorabilir miyim?... 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
AKİF ERGİNAY — Soru yok mu efendim?... 
BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde soru var 

mı?... 
AKİF ERGİNAY — Madde hakkında. 
BAŞKAN — Madde bitti. 

HAYRİ SEÇKİN — Hükümetin açıklaması üze
rine. 29 uncu madde var. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, mümkün 
değil. Özür dilerim. 

Sayın üyeler; 

Sayın Öztuş ve Sayın Bilge'nin önergelerine Hü
kümet ve Komisyon katılmadığını beyan etmekte
dir. 

Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergelerin dik
kate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Haznedar, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?... 

SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Ben varım 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Özdoğan, buyurun efendim. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 21 inci 

maddesinde, Türk Hava Kurumunca toplanan kurban 
derisi, bağırsak ve dağıtılan fitre ve zekatların sonu
cu elde edilen paraların dağıtılmasında, zorunlu gi
derler düşüldükten sonra üç kuruluşa; Türk Hava 
Kurumuna % 45, Türkiye Kızılay Demeğine % 25, 
Çocuk Esirgeme Kurumuna % 20, Türkiye Diyanet 
Vakfına ise % 10 pay ayrılmıştır. 

Bizim vermiş olduğumuz önergede, gelirlerin % 
90'ı, zorunlu giderler düşüldükten sonra üç büyük 
kuruluşta, Türk HaVa Kurumu, Türkiye Kızılay Der
neği, Çocuk Esirgeme Kurumuna eşit miktarda da
ğıtılması yönündedir. Bu üç kuruluşumuz da yap
mış oldukları hizmetler ve görevler bakımından aşa
ğı yukarı eşit durumdadır. Takdir Meclisindir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Sayın özdoğan'ın önergesinin lehinde aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?... 
M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Lehinde. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhte konu
şacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde... Siz de aleyhinde efen
dim. 

Sayın Tekeli, lehinde, buyurun. 
M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz veyahut üze

rinde görüşmekte bulunduğumuz önerge gerçekten 
mantıkî ölçüler içerisinde düzenlenmiş; tabiî şahsen 
'bana göre. Onu kısaca, kıymetli vakitlerinizi alma
dan arz etmeye çalışayım : 

Türk Hava Kurumu elbette şimdiye kadar uygu
lanan nispetler içerisinde alagelmiştlr; ama işi teme
linden ele alırsak, Türle gençlerini havacılık yönün
den eğitmeyi ve mesafe aldırmayı isteyen Türk Hava 
Kurumu, ilk önce karnını doyurabildiğimiz, sırtını 
giydİre'bildiğimiz ve ayağını yalınayak olmaktan kur
taracağımız çocuklarımızı ele almak, dikkat nazarı
na almak zorundayız, bence. Yani mantıkî olarak 
meseleye baktığımız zaman gerçekten bakıma, ihti
mama; gerek sağlık yönünden, gerekse okuması ve 
yetişmesi, topluma yararlı olması yönünden yardıma 
muhtaç çocuklarımıza ilk önce el uzatmalıyız ki, on-

488 — 



Danışma Meclisi B : 100 11 . 5 . 1983 O : 1 

lar sokaktan kurtulsunlar, onlar topluma yararlı bir 
genç olma yoluna geldikten sonra Türk Hava Kuru
munda eğitimine ve oradaki faidiyetlerine geçebilsin
ler. 

Şu da bir gerçek ki, Türk Hava Kurumu ger
çekten memleketimize büyük hizmetler yapmıştır; 
ama Kurum senelerce gelişmesini tamamlamış, ger
çekten vatan sathında her türlü teşkilatını kurmuş ve 
büyük mesafeler almıştır. Aşağı yukarı bütün geliş
mesini ve büyümesini tamamlamıştır; ama Çocuk 
Esirgeme Kurumu öyle değil. 

Sayın Cumhurbaşkanımız da her gittiği yerde has
sasiyetle üzerinde durdu; yerden göğe kadar haklı
lardır. 

Batı'daki ölçüler ise, çocuğa ebeveynler; yani yaş
lı generasyon, orta generasyon çocuklarına gözfoebek-
leri gibi bakarlar. 

Bu itibarla, bilhassa muhtaç ve yardım ihtiyacı 
içerisinde bulunan çocuklara ne kadar yardım gö-
türürsek o kadar ihtiyaçları vardır. Gerçekten bu 
oranlar üzerinde bir taksimata geçilmesinde büyük 
yararlar vardır ve eminim ki, siz sayın arkadaşları
mızın, verilmiş olan, yerinde olan bu önergeyi destek
lemenizi saygılarımla arz ederim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. 
Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, sayın arkadaşlarım; 

önergenin şu bakımdan aleyhindeyim : Gelişigü
zel bir rakam dağıtımı yapmıştır. ;% 10 masraf lan 
çıktıktan sonra Türk Hava Kurumuna % 30 veri
yor; yani onun 45'ini 30'a indiriyor. Esas hizmeti 
gören de, toplayan da, her türlü masrafı yapan da 
bu Kurumdur. Diğerleririinkinin de miktarlarını ar
tırıyor. 

İkinci olarak itirazım, Komisyonumuz buna katıl
mamıştır. 

Üçüncüsü, Hükümet böyle bir görüşü paylaşmı
yor. 

Dördüncüsü, kurban dersinin, bağırsakların top
lanması ve milletin fitreyi vermiş olması dinî ba
kımındandır, buna değer vermek gerekir. Anayasa
mıza laiklik ilkesini koymuşuz. Bunu her iki yönüy
le de, Devlet işlerine 'karıştırmadan sağlamamız ve 
savunmamız gerekmektedir. 

Beşincisi, daha birkaç gün önce Genel Kurulumuz
dan çıkan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Kanunu Tasarısı ile bu hizmet doğrudan doğ

ruya Devlete verilmiştir. Şimdi bunu Hükümet ı% 20 
olarak getirmişken, bunu % 30'a çıkarmanın hiçbir 
manası yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ

lu. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşlerinizi 

lütfedin efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇtŞLERlt VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEM1R-
EL — Efendim, büyük pay Hava Kurumunundur, 
külfetler de Hava Kurumu üzerindedir. O itibarla 
eşit olarak taksimine karşıyız Ve onregeye katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz 

efendim?... 
İÇİŞLERIİ BAKANI TEMSİLCİSİ FİKRİ GÖK-

ÇEER — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 

Sayın özdoğan'ın önergesine Komisyon ve Hü
kümet katılmadıklarını beyan etmektedirler, öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarını
za sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler. Etmeyenler., önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Azgur'un önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?... 

RECA1 DİNÇER — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Dinçer. 

RECAİ DİNÇER — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Son derece kutsal bir konu üzerinde görüşme ya
pıyoruz. Gelenek haline gelmiş bu üç kurumun dı
şında bir kurum daha eklenmiş; fakat bu kurumun 
yerine Mehmetçik Vakfının konması önerilmektedir. 
Tabiî daha önce önerilmiş olan 'Diyanet İşleri Vakfı 
Komisyon ve Genel Kurulca kabul edilmiş. Hakika
ten bir kütsaliyeti vardır ve buna hakları vardır. 

Ancak Mehmetçiğin bunun yerine konmasını pek 
normal görmemek gerekir. Zira Mehmetçik bizim 
içimizdedir; hepimiz aynı düşüncelerle meşbuyuz. 
Eğer Mehmetçiğe bir yardım icap ederse bunu tüm 
vatandaşlarımız maaşlarıyla ve her şeyiyle bu gücün 
yanındadırlar. Bir kurban derisiyte, bağırsakla Meh
metçiğ'imizi yan yana koymayalım. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
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Sayın Komisyon, Sayın Hükümet. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bir düzeltme 

efendim... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... 
FUAT AZGUR — Efendim, Diyanet Vakfını... 
BAŞKAN — Efendim, önergeyi biliyorum Sayın 

Azgur; Diyanet Vakfını çıkartıp da Mehmetçik Vak
fını koymuyorsunuz... 

FUAT AZGUR — Anlamamış arkadaşımız efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; Sayın 
Dinçer bu şekilde anlamışlar, böyle diyorlar. Sizin 
beyanınız yanlış anlaşılmış değil, önergeniz yanlış 
anlaşılmıştır. Her üye görüşünü rahatlıkla müsaade 
buyurun açıklasınlar efendim. 

FUAT AZGUR — Ama anlayarak. 
'BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Komisyon?... 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİR-
EL — Önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 

GÖKÇEER — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Azgur'un önergesine Komisyon ve Hükü

met katılmadığım beyan etmektedir, önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın üyeler; 
21. inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelik 
MADDE 22. — Kurban derisi, bağırsak toplama, 

fitre zarfı dağıtma biçimi ve bu işlerde çalışanlara 
yapılacak ödeme konuları, Türk Hava Kurumunun 
görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca Kanunun yayı
mı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak yö
netmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; biraz evvel Sayın 
Tosyalı'nın kabul buyurduğunuz önergesine göre bu
rada da «altı ay»ı çıkarıyor muyuz efendim?. 

MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇİİŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMIÎSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMÎR-
EL — Evet efendim; «İçişleri Bakanlığınca çıkarıla
cak yönetmelikle belirtilir.» diyoruz. 

BAŞKAN — Yani «Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içinde» bölümünü çıkartıyoruz; «Türk 
Hava Kurumunun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığın
ca çıkarılacak yönetmelikle belirtilir» şeklinde dü
zenliyoruz ve bu nedenle de Sayın Tosyalı'nın öner
gesini işlemden kaldırıyorum efendim; Komisyon bu 
şekilde düzeltmiş oluyor. 

22 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
AKÎF ERG1NAY — Sayın Başkan, «Resmî Ga

zetede yayımlanır» dersek Anayasaya da uygun olur... 
BAŞKAN — Efendim, bununla ilgili geçici 2 nci 

maddede Sayın Tosyalı'nın bir önergesi var. Zaten 
amaç da oydu; tek bir maddede belirtmekti. O zaman 
düşüneceğiz efendÜm. 

AKÎF ERGtNAY — Peki efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
22 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
HALİL GELENDOST — Benim bir ufak arzım 

var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HALİL GELENDOST — Efendim, kanunların 
yapımında genel olarak yönetmeliklerin yapımı kanu
nun sonuna konmuştur. Burada 22 nci maddeye kon
muş; halbuki burada daha 22 nci maddeden 32 nci 
maddeye kadar birçok maddeler var. Onun için bu 
maddenin geçici maddelerden önceye alınması acaba 
düşünülmez mi?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, buradaki yönetmelik yal
nız kurban derileriyle ilgili yönetmeliktir, kanunun tü
müyle ilgili değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
22 nci maddeyi, biraz evvel kabul buyurduğunuz 

değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Saklı hükümler 
MADDE 23. — Yürürlükteki mevzuat hükümleri

ne göre bazı derneklere, vakıflara, meslek kuruluş
larına ve kamu kuruluşlarına tanınmış hak ve ayrı
calıklar saklıdır. 
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BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? ..Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyecek
leri?.. Yok. 
., 23 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
Elçiliklerce yardım toplama 
MADDE 24. — Elçiliklerce Türkiye'de yardım 

toplanması Dışişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. El
çiliklerin yardım toplama faaliyetlerinde bu Kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
cekleri?.. Yok. 

NECİP BÎLGE — Sayın Başkan, burada bir durum 
var... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECÎP BlLGE — Efendim, «Elçiliklerce» denil

diğine göre herhalde yabancı elçilikler kastediliyor. Tu
tanaklara geçmesi bakımından böyle olup olmadığını 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir soralım efendim. 
Sayın Komisyon?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, yabancı devletlerin Türkiye'deki 
temsilcileri olan elçiler, elçilikler kastediliyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum. 
Basımevlerinin yükümlülüğü 

MADDE 25. — Basımevleri, yardım toplama faa
liyetlerine girişenlerin bastıracağı makbuz, bilet ve 
yardım pullarının kıymetlerini, seri ve numaralarını 
bastırdıktan sonra, bir örneği ile birlikte en geç bir 
hafta içinde izin veren makama bildirmekle yükümlü
dürler. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
cekleri?.. Yok. 

25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yardım toplama faaliyeti giderleri 

MADDE 26. — Bu Kanunun 5 inci maddesine 
göre, makbuzla kutu gezdirerek, belirli yerlere kutu 
koymak suretiyle, bankalarda hesap açtırarak, yar
dım pulu çıkararak yardım toplama şekillerinde gi
derler, brüt gelirin yüzde onunu; eşya piyangosu dü
zenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yolu ile, 
spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiy
le yardım toplama şekillerinde ise yüzde kırkını ge
çemez. 

Giderler, bu oranı geçtiği takdirde, aradaki fark 
mahkeme kararı ile sorumlu kurul üyelerine ödetti
rilir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

26 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 26 ncı madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
İşlemleri yürütecek daire 

MADDE 27. — Yardım toplama faaliyetleri ile 
ilgili işlemlerin yürütülmesinde il ve ilçelerin emniyet 
ve jandarma kuruluşları görevlidir. Yardım toplama 
faaliyetine İçişleri Bakanlığınca izin verilmesi halinde 
ise bu görev Emniyet Genel Müdürlüğünce yerine 
getirilir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

27 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 27 nci madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 
Toplanan yardımın zimmete geçirilmesi 

MADDE 28. — Yardım toplama faaliyetinden 
elde edilen mal ve paraları zimmetine geçirenler Dev
let mal ve parasını zimmetine geçirenler gibi ceza
landırılır. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 28 inci madde kabul edil
miştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
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İzinsiz yardım toplayanlar 
MADDE 29. — 6 ncı maddeye aykırı olarak izin

siz yardım toplayanlarla, yardım toplanmasına izin 
verilen yer dışında yardım toplayanlar hakkında üç 
aydan altı aya kadar hafif hapis ve 2.500 liradan 
10.000 liraya kadar hafif para cezası verilir ve izinsiz 
toplanan mal ve paranın müsaderesine hükmolunur. 

Türk Hava Kurumu dışında gerçek veya tüzel
kişilerce kurban derisi ve bağırsak toplanması ile 
fitre zarfı dağıtılması suretiyle para toplanması duru
munda da ilgililer hakkında birinci fıkradaki cezalar 
uygulanır ve toplanan kurban derisi, bağırsak ve fitre 
paralarına el konularak Türk Hava Kurumuna devre
dilir. Elden çıkarılmış olanların değerinin iki katının 
alınmasına hükmedilir. 

\ 
Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranan

lar hakkında da bir aydan üç aya kadar hafif hapis 
cezası verilir. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyece
ği... Yok. 

29 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, Komisyonun bir arzı 
var, müsaade ederseniz. 

Efendim, geçici 2 nci maddeyi 30 uncu madde 
olarak öneriyoruz ve daimî bir madde olarak teklif 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. Yani geçici 2 nci mad
deyi 30 uncu madde olarak getiriyorsunuz, esas 
madde yapıyorsunuz, geçici 1 inci madde yerinde ka
lıyor. Oldu efendim, geçici 2 nci maddeyi 30 uncu 
madde olarak okutacağım, ona göre işlem yapacağım, 

Geçici 2 nci maddeyi Komisyonun getirdiği 30 
uncu madde olarak okutuyorum: 

MADDE 30. — Bu Kanunun uygulanmasına iliş
kin esas ve usuller, Kanunun yayımından itibaren 
altı ay içinde İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu konuda Sayın 
Tosyalı'nın daha evvelki önergelerine uygun olarak 
vermiş olduğu bir önerge daha var, Sayın Tosyalı, 
bunu da 30 uncu madde olarak düzenleyeceğiz her
halde?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — «Çıkarılacak yönet
melikler» başlığı altında 30 uncu madde olarak. 

BAŞKAN — Evet, «Çıkarılacak yönetmelikler» 
başlığı altında; bir de başlık koymak lazım zanne
derim... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Önergeye katılıyoruz o şekilde. «Çıkarı
lacak yönetmelik» şeklinde; «Resmî Gazetede de ya
yınlanır» ibaresi ilave edilir. 

BAŞKAN — Var; okutacağım efendim. 
Sayın üyeler, geçici 2 nci maddeyi 30 uncu mad

de olarak görüşmeye başladık. Bu madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet görüşünü bu 
biçimde açıkladı. Bir kere daha bir cümle ile lüt
fedin efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
M'tREL — 30 uncu madde, «Çıkarılacak yönetme
likler» başlığı ile efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Resmî Gazete ko
nusu var Sayın Başkanım. Bu konuda önergem var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, okutacağım 
efendim. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Tosyalı'nın 
bir önergesi var; Sayın Tosyalı, bu geçici madde 2'yi 
de 30 yapıyorum efendim ve okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 344 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının Geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

Çıkarılacak yönetmelikler: 
Madde 30. — Bu Kanunun 5 inci maddesinde

ki yönetmelik, Maliye ve İçişleri Bakanlıklarınca, 
7, 11 ve 22 nci maddelerinde bahsi geçen yönetme
liklerle bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve 
usulleri belirleyecek yönetmelik İçişleri Bakanlığınca 
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kanunun yayımından itibaren altı ay içerisinde çıka
rılacak Resmî Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Düzenlemedir; bir 
açıklamaya gerek yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nın önergesinin lehin
de, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 100'üncü Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. 
Sayın üyeler; Sayın Tosyalı'nın önergesine uygun 

olarak düzenlenen 30 uncu maddeyle ilgili Komis
yondan yeni bir metin gelmiştir, okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Yardım Toplama Kanunu Tasarısının Geçici 

2 nci maddesi, 30 uncu madde olarak aşağıdaki şe
kilde kabul edilmiştir. 

Çıkarılacak yönetmelikler 

MADDE 30. — Bu Kanunun 5 inci maddesindeki 
yönetmelik Maliye ve İçişleri Bakanlıklarınca; 7, 11 
ve 22 nci maddelerinde öngörülen Yönetmeliklerle 
bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri 
belirleyecek Yönetmelik İçişleri Bakanlığınca, Kanu
nun yayımından itibaren altı ay içerisinde çıkarılacak 
Resmî Gazetede yayımlanır. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; metin düzenlen
miştir. Yalnız, biraz evvel kabul buyurduğunuz veç
hile bir başlığı yoktur, onun başlığını da, «Çıkarıla
cak yönetmelikler» olarak ilave edelim efendim. 

Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, bir, iki dakika müsaade eder
seniz, bunu redakte etmek üzere müsaade rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Oldu efendim, 
Sayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17.05 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİR, 
EL — Evet, «Çıkarılacak yönetmelikler» olacak. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı; bir diyeceğiniz var 
mı? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Aynen katılıyorum. 
BAŞKAN — Yeni bir metin olarak getirmişler

dir, bu nedenle önergenizi işlemden kaldırıyorum. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Evet Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu yeni 30 uncu mad
de üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Yeni 30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Eski 30, şimdiki 31 inci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler: 

MADDE 31. — 2 Kânunuevvel 1331 tarihli Cem'i 
lanat Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Yeni 31 inci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.25 

BAŞKAN : Başkanvekffl Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 
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Yeni 31 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçi
miyle oylarınıza sunuyorum, : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Komisyon, geçici madde 2'yi, 30 
uncu madde olarak huzurunuza getirmiş ve biraz ev
vel kabul edilmiş idi. Bu durumda,, geçici 1 inci mad
de, artık, bir madde olarak değil de, sadece geçici 
madde olarak okutulacaktır. 

Maddeyi okutuyorum efendim. 

GEÇİCİ MADDE — Cem'i tanat Nizamnamesi
ne göre yürütülmekte olan yardım toplama faaliyet
leri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç altı ay içinde bu Kanunda belirtilen usullere 
uydurulur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski 31, yeni 32 inci maddeyi okutuyorum efen
dim. 

Yürürlük 
MADDE 32. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Yeni 32 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Eski 32, yeni 33 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 33. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİR-
EL — Sayın Başkan, «Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür» şeklinde değiştirilmesini istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, daha evvelki bütün 
kanun tasarılarında yaptığımız biçimde, bu maddeyi, 
«Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.» 
şeklinde düzenledik, bu şekilde oylarınıza sunacağım. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyonun bir diyeceği? 
Yok. 

Yeni 33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 33 üncü madde kabul edil
miştir^ 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir. Ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

5. — Danışma Meclisi Üyesi ibrahim GÖKTEPE 
ve 9 Arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Paftatarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/87) (S. Sayısı : 
351) (1) 

BAŞKAN -— Sayın üyeler, Gündemimizin, «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle, Komisyondan Gelen İş
ler» bölümünün beşinci sırasında yer alan, Danışma 
Meclisi Üyesi ibrahim Göktepe ve 9 Arkadaşının, 
Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet, Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsınlar efen
dim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Sayın üyeler, Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum: Okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. v 

Sayın Göktepe, Teklifle ilgili bir açıklamanız ola
cak mı efendim?.. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım, bu 
Teklif bir ihtiyaca cevap vermektedir. Değerli Ko
misyonumuz ve Hükümet katılmış, benimsemiştir. Yü
ce Genel Kurulun takdirlerine arz eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Komisyon, bu konuda bir açıklamanız ola

cak mı efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, 
müsaade ederseniz, yetkili Hükümet Temsilcisi kısa 
bir açıklamada bulunacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genel Müdür. 

(1) 351 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir,. 
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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ HA-
LlM ÇORBALI — Sayın Başkan, Danışma Meclisi
nin değerli üyeleri; 

Teklif, gerçekten büyük bir ihtiyacı karşılamak
tadır. Türkiye'de kadastro faaliyetleri 1936 yılında 
başlamış; yani 47 yıllık bir mazisi vardır. Köylerdeki 
tapulama hizmetleri ise 1950'de başlamıştır ki, 33 - 34 
yıllık bir mazisi vardır. O tarihlerde tanzim edilmiş 
olan ve basit yöntemlerle, basit tekniklerle geliştiril
miş paftaların, bugün yenilenmesi bir zaruret haline 
gelmiştir. Bu, bir nevi fotoğrafa benzer; gençlik çağı
mızda çektirdiğimiz bir fotoğrafı şimdi nasıl kulla-
namıyorsak, bundan 40 sene evvel tanzim edilmiş bir 
pafta da, bugün teknik niteliği eksik olduğu için, gü
nün ihtiyacına cevap verememektedir. 

Teklif, teknik bir düzeltmeyi gerektiriyor. Böyle 
bir yetkiyle mücehhez olursa idarelerimiz, bir ekstra 
masrafa mucip olmadan ve ekstra bir personel istih
damına lüzum görmeden, kadastro ve tapulama mü
dürlükleri eskiden yapılmış olan ve teknik niteliğini 
kaybetmiş bulunan paftaların düzenlenmesi yetkisine 
sahip olacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorbalı. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hak
kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teknik nedenlerle yetersiz kalan 
veya uygulama niteliğini kaybeden tapulama ve ka
dastro paftaları, bu Kanun Hükümlerine göre yeni
lenir ve buna göre tapu sicilinde gerekli düzeltmeler 
yapılır. 

Yenileme işlemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün göstereceği lüzum üzerine, il ve İlçe belediye 
sınırları içinde 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri 
Kanunu, bunun dışında kalan yerlerde 766 sayılı Ta
pulama Kanunundaki ilan ve tespit usullerine uyula
rak Kadastro veya Tapulama Müdürlüklerince yerine 
getirilir. Bu Müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde yet
kili kılınacak aynı Müdürlüklerce yenileme işlemi yap
tırılır. 

Yenileme tespitlerine yapılacak itirazlar, yukarıda 
anılan kanunların ilgili hükümlerine göre sonuçlandı
rılır. Ancak, Tapulama mahkemelerinin bulunmadığı 
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yerlerde, Tapulama Komisyon kararlarına karşı ya
pılacak itirazlar, o mahallin Asliye Hukuk Mahkeme
lerince, 766 sayılı Tapulama Kanununun hükümleri 
uyarınca çözümlenir. 

Yenilemenin yapılış biçimi bu Kanunun yayımın
dan itibaren 3 ay içerisinde çıkarılarak Resmî Ga
zetede yayınlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Dinçer buyurun. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok, kayıt işlemi 
bitmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Dinçer. 
RECAI DİNÇER — Sayın Başkanım, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Ben, her şeyden önce, Sayın Göktepe ve arka

daşlarının böyle bir Yasa teklifini huzurumuza ge
tirdikleri için teşekkür ve minnetlerimi arz etmek is
terim. Hayatımın 30 yıllık meslek süresinde son de
rece güçlüklerle karşılaştığım bir konudur ve özel
likle kırsal kesimde son derece sürtüşmeler, kavga
lar ve huzursuzluklar meydana gelmiştir bu konuda 
ve araziler birbirlerine karışmıştır. Gayet basit, ip
tidaî metotlarla ölçümlerde sonsuz hatalar yapılmış
tır ve bu şekilde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
nün modern bir görüşü ile de bütün paftaların yeni
lenerek bu tip huzursuzlukların giderileceği inancın
dayım. 1 inci maddenin olduğu gibi geçmesi husu
sunu arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Hükümet ve Komisyon, açıklamaya bir 

cevabınız olacak mı efendim?.. Yok. 
FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan redaksi

yonla ilgili bir husus var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, son fıkra

da «Yenilemenin yapılış biçimi bu Kanunun yayı
mından itibaren 3 ay içerisinde çıkarılarak Resmî 
Gazete..» deniyor. Bu cümle içindeki «çıkarılarak» 
kelimesinin, «çıkarılacak» şeklinde olması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun bir diyeceği?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
KÂTİBİ LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Baş
kan, iki tane «cak» takısı olmasın diye bu şekilde 
düzenledik efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, bu
rada «hazırlanıp» kelimesini kullanabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu'nun teklifine ka
tılıyor musunuz efendim? 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
KÂTİBİ LÜTFULLAH TOSYALI — «Hazırlanıp» 
şeklindeki teklife katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bilge bir şey mi vardı efen
dim? 

NECİP BİLGE — Efendim «yayınlanarak» diye 
(n) harfi kullanılmıştır; «yayınlanarak» şeklinde (m) 
harfi olması gerekir. Nitekim 2 nci maddede «Ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer,» diyor. 

BAŞKAN — O biçimde okuyalım efendim. «Ye
nilemenin yapılış biçimi bu Kanunun yayımından 
iti'baren 3 ay içerisinde hazırlanıp Resmî Gazete'de 
yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.» Oldu 
mu efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
KÂTİBİ LÜTFULLAH TOSYALI — Aynen katı
lıyoruz Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, 1 inci maddeyi bu şe
kildeki düzeltmeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok'. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyeceği 
var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, 
3 üncü madde aynı şekilde değiştirilecektir. 

BAŞKAN — «Bu Kanun hükümlerini...» diyor
sunuz. 

Sayın üyeler, 3 üncü maddeyi, daha evvelki Ka
nun Tasarısında yaptığımız şekilde «Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.» olarak düzelt
mek suretiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

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

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Etmeyenler... Teklif ka'bul edilmiştir; ha
yırlı ve uğurlu olsun efendim. 

6. — Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARA-
H AS AN OĞLU ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Eğitim ve Bütçe -
Plan komisyonları raporları. (2/52) (S. Sayısı : 367) 
d) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İş
ler» bölümünün 6 nci sırasında yer alan; «Danışma 
Meclisi Üyesi M. Rahmi Karahasanoğlu ve 10 Ar
kadaşının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe - Plan Ko
misyonları raporları» üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Sayın üyeler, Komisyon Raporunun okunup 

okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okun
masını kabul edenler... Etmeyenler.. Raporun okun
ması kabul edilmiştir; okutuyorum : 

CBütçe-Plan Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Teklifin tümü üzerin

de söz isteyen sayın üyeler?... Sayın Âyanoğlu, Sa
yın Gürbüz. 

Kayıt İşlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Karahasanoğlu, Teklif sahibi olarak bir 

açıklamanız olacak mı efendim? 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Kısaca 

açıklamam olacak efendim. 
BAŞKAN — Sayın Karahasanoğlu, buyurun, 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın 

Başkan, Danışma Meclisimizin çok değerli üyeleri; 
Yüksek malumlarıdır ki, Devletimiz, bütün fert

lerinin geleceğini artık güvenceye almayı mukaddes 
görevleri arasında saymış ve bunu Anayasasının Di
bacesine de dercetmiştir. Bu itibarla, her geçen gün 
yeni bir sosyal kesimin sosyal güvenliğe kavuşturul-
duğu memnuniyetle görülmektedir ve önümüzdeki 
yıllarda tek bir vatandaşımızın dahi güvencesiz bı
rakılmayacağı inancını da taşımaktayız. 

Bu cümleden olarak, görüşmekte olduğumuz Ka
nun Teklifimiz, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunla sağlan-

(1) 367 S. Sayılı Basmayazı Tutanağınnı sonuna 
eklidir. 
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mış olan kadrolar, ülkemizde bulunan camilerin an
cak bir kısmındaki imam-hatip veya müezzin kayyı
mına verilebilmiş, geri kalanları ise kadrosuz olarak 
görevlerine devam etmek durumunda bırakılmışlar
dır. Bunun sonucu, gerçi bu camilerde din görevleri 
aksatılmadan devam ettirilmiştir; ancak memur sta
tüsünde olmayan ve geleceği güvenceye alınmamış 
bir din görevlileri zümresi doğmuştur. Böylece de 
adil olmayan bir eşitsizlik husule gelmiştir. 

îşte bu nedenlerle, görüşmekte olduğumuz Ka
nun Teklifimiz emekliliğe tabi hizmetlerde çalışıp, 
bu hizmetleri fiilen yapmış kişilerin eski hizmetlerini 
borçlanmak suretiyle emeklilik sürelerine eklenme
sini sağlamak ve mevcut eşitsizliği gidermek üzere 
hazırlanmıştır. 

Pek sayın üyeler; 
Halen Devlet kadrolarında görev ifa etmekte 

olan bu insanların pek çoğu memuriyete geç girmiş, 
kadroya geç alınmış olmaları nedeniyle de, yaşla
rının ilerlemiş olmasına rağmen, bir türlü emekli 
olamamışlardır. Bu itibarla da, yüksek himmet ve 
lütuflarınızla Teklifimiz kanunlaşırsa, tüm din gö
revlileri camiası huzura kavuşacağı gibi, halen işgal 
ettikleri kadroların gençleştirilmesine ve hizmetin di
namizmine de imkân verilmiş olacaktır. 

Yine yüksek malumlarıdır ki, Devletimiz artık 
hizmetin her kesiminde bulunan ve bugüne kadar 
kadrolaşamamış olan görevlileri yegân yegân sos
yal güvenceye almakta ve bunu da sağlıyacak güçte 
bulunmaktadır. Nitekim 1.3.1965 tarihinden önce 
hiç'bir kuruma bağlı olmadan çalışan çarşı ve ma
halle bekçilerimizin 8.4.1982 tarih ve 2265 sayılı 
Yasa ile daha önce çalıştıkları süreleri borçlandırıla
rak gelecekleri güvenceye alınmıştır. Bundan da mil
letimiz büyük bir huzur ve mutluluk duymuştur. 

Pek muh'terem üyeler; 
Aziz milletimizin ve ülkemizin sulh ve sükûn 

içinde çalışıp yücelmesine dua eden ve de dua edil
mesi yolunda hizmet veren din görevlilerimizin de~ 
aynı şekilde güvenceye kavuşturulması için, Yüce 
Heyetinizin lütüflarını esirgemeyeceğine inanıyor ve 
güveniyoruz. 

'Kıymetli vakitlerinizi fazla işgal etmemek üzere 
maruzatıma son verirken, Teklifimizi enine boyuna 
görüşüp yüksek huzurlarınıza getiren Bütçe-Plan Ko
misyonumuzun değerli üyelerine de teşekkürleri
mizi sunar, Yüce Meclisimizi saygı ile selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahasan-
oğlu, 

Sayın Âyanoğlu, buyurun efndim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlarım; 
Danışma Meclisi Üyesi Rahmi Karahasanoğlu ve 

arkadaşlarınca hazırlanan ve sosyal bir yarayı sara
cak bu Teklifi memnuniyetle karşıladığımı belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Memleketimizde bulunan camilerin tamamına Di
yanet işleri Başkanlığınca imam-hatip veya müezzin, 
kayyım kadrosu verilmemiştir. Kadrosu olmamasına 
rağmen, ibadete açık bulunması sebebiyle bu camiler
de din hizmetlerinin memur statüsünde bulunmayan 
birtakım personelle yürütülmesi zarureti doğmuştur. 
Böylece Devlet memuru din görevlilerinin yanında 
köy bütçesinden ve dernek, vakıf gibi tüzelkişilerden 
yahut gerçek kişilerden ücret alan; fakat emeklilik 
hakkı bulunmayan bir din görevlisi zümresi meydana 
gelmiştir. Bu Kanun Teklifi, halen emekliliğe tabi 
hizmetlerde çalışıp, Teklifte sayılan hizmetleri daha 
önce fiilen yapan kişilerin eski hizmetlerini borçlan
mak suretiyle emeklilik fiilî hizmet sürelerine eklen
mesini sağlamak üzere hazırlanmıştır. 

442 sayılı Köy Kanunu ve 633 sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin (g) fıkrası gereğince atanmış köy 
imam-hatipleri yanında il ve ilçe, bucaklarda görev
lendirilmiş cami görevlileri de bulunmaktadır. Bunlar 
içinde köy bütçesinden ücret alanlar olduğu gibi diğer 
kaynaklardan elde ettiği aynî ve naktî gelirler karşı
lığında çalışanlar da bulunmaktadır. Bunların, ilgili 
müftülüklerin denetiminde din hizmeti yaptığı bir 
gerçektir. 24.3.1977 gün ve 2088 sayılı Kanunla 633 
sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu madde ile mül
hak vakıflara ait cami ve mescitlerdeki cami görevli
leri Diyanet işleri Başkanlığı kadrolarına alınmış; fa
kat bunların eski görevlerinde geçen hizmetlerini 
emeklilik yönünden değerlendirmek mümkün olama
mıştır. iBu Teklif ile bu çeşit cami personelinin cami 
görevlisi olarak geçen hizmetlerini borçlandırmak su
retiyle emeklilik süresine eklenmesi öngörülmüştür. 

657 sayılı Kanun, 1987 sayılı Kanunla değişik ek 
geçici 6 ncı maddesinde sözü edilen daimî mezun 
(sonsuz izinli) cami görevlileri ile bunların vekilleri
nin emeklilik hakları da bulunmamaktadır. Bu Tek
lif ile bu çeşit personele, daha önceki hizmetleri borç
lanmak suretiyle emekliye ayrılma imkânı sağlanmıştır. 

Sözü edilen cami görevlileri için köy bütçesinden 
ücret alanlar olduğu gibi dernek, vakıf gibi tüzelki
şilerden, hatta gerçek kişilerden ücret alanlar da ol
muştur. Bu gibi personelin cami hizmetinde fiilen ça-
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lışıp çalışmadığını tespit etmek önemli bir konudur. 
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö
revleri Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesiyle din 
hizmetlerini ve dinî müesseseleri yönetmek ve kontrol 
etme görevi müftülüklere verildiğinden, bu persone
lin fiilen ne kadar din hizmeti yaptığını ilgili il müf
tülüğünden alacağı belge ile ispat etmesi gerekecek
tir, Kanun Teklifinde de böyledir, bu da yerindedir. 

Sözlerimi daha fazla uzatmadan bu hayırlı teşeb
büse katılanları tekrar kutlarken, Teklife nazaran bi
raz daha daraltılmış olmakla birlikte büyük bir an
layışla Teklifi benimseyen Komisyona teşekkür eder, 
Teklifin, geç de olsa mağdur bir zümreye haklarını 
iade etmesi yönünden yerinde olduğunu arz eder, 
memleketimize ve milletimize hayırlı olması dileği ile 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Gürbüz, buyurunuz. 
>î. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı

ğı Kanununa eklenecek olan ek madde Teklifinin 
iki önemli cephesi vardır. 

Köy, kasaba, mahalle camilerinde senelerce gö
rev yapmış olan din görevlilerimize, geçmiş hizmet
leri Devlet görevinde geçmediği için, borçlanma im
kânı tanınmamıştır. Halbuki, yaptıkları görev bir ka
mu görevi olup, yalnızca aylıklarını Devletten alma
mışlardır. Devletten alamadıkları aylıkları, vatandaş 
kendisi ödemiştir. Köylerde, köylümüzün, kasabalar
da ve şehirlerimizde vatandaşlarımızın kendi arala
rında topladıkları, gerek aynî, gerekse nakdî yar
dımlarla din görevlilerimizin bu hizmetlerini karşılık
sız bırakmamışlardır. Yani, Devletin yapamadığı işi 
bizzat vatandaşımız görmüştür; ama yapmış olduğu 
bu hizmetin karşılığını yalnızca dinî hizmet yapana 
ödeyebilmiştir; yani emeklilik primi yatıramamıştır. 
Yatırması için de elde bir kanun yoktur. Bu sebep
le, din görevlilerimizin yapmış olduğu hizmetler 
emeklilik açısından karşılıksız kalmıştır. Şimdi, bu 
büyük haksızlığın giderilmesi Danışma Meclisimize 
nasip oluyor. Din görevlilerimizin borçlanarak emek
lilikten sayılmayan hizmetleri böylece değerlendiril
miş olacaktır. 

Diğer önemli cephesi ise şudur: Kadroya geçiril
miş din görevlilerimizin geçmiş hizmetleri emeklilik
ten sayılmadığı için emekli olamamaktadırlar. Yaş
ları ilerlemesine rağmen emekli olmayan din görev
lilerimiz, emsali kamu görevlilerinden daha çoık mağ-
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dur duruma düşmektedirler. Yaşları ilerlemesine rağ
men emekli olamayan din görevlilerimizin yerine 
yetişen genç din görevlileri atanamıyor. Dalha doğ
rusu, kadroları daha genç ve dinç nesillere bıraka
mıyorlar. Halbuki bugün, imam - hatip liselerinden 
mezun olan genç ve bilgili kadrolara dünden daha 
çok ihtiyaç duymaktayız. Bu Kanun Teklifinin ka
bulü ile hem büyük bir haksızlığı önleyeceğiz, hem 
de genç ve yetişmiş din adamlarına yeni kadrolarda 
yer açmış olacağız. 

Kanun Teklifinin, birçak eksiklikleri olmasına 
rağmen, şimdilik büyük bir boşluğu dolduracağına 
inanıyor, Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Komisyonun bir açıklaması olacak mı eefndim? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Müsaade ederseniz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Bütçe - Plan Komisyonu kendisine gelen bu Tek
lifi görüşürken müspet bir tutum içine girmiştir. Bu 
müspet tutum içine girerken kendisine özgü bazı 
kriterleri de dikkate almıştır. Benden evvel söz alan 
değerli üyeler, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bu
lundular. Ben de sizlere Komisyonumuzun bu konu
daki yaklaşım tarzını, ele almış olduğu kriterleri kı
saca arz etmek istiyorum. 

Komisyonumuz her şeyden önce öngörülen bu 
Teklifteki hizmet erbabının bir kamu görevi yaptı
ğına inanmış ve meseleye ıbu açıdan bakmıştır ve 
kamu görevinin bir gereği olarak, Emekli Sandığına 
bağlı bir hizmet şeklinde yorumlamıştır. 

Bilindiği gibi, din hizmetlerinin Devletin denetim 
ve gözetiminde yapılması gerekmektedir. Devletin 
denetim ve gözetiminde yapılması icap eden bu gö
rev için verilmesi gereken kadrolar Devlet tarafından 
verilmediği içindir ki, vatandaşın kendi imkân ve 
olanaklarını, milletin birliği ve dirliği üzerinde gö
rev yapan bu arkadaşları göreve davet etmiş; kendi 
maddî imkânlarıyla destekleyerek bu hizmeti ken
dilerine gördürmüşlerdir. 

Bu hizmetten yararlanacak olan iki esas grup 
vardır. Bunlardan birisi, mülhak camilerde görev 
yapanlar; yani vakıflara bağh olan camilerde gö
rev yapan kimselerdir, ki vakıflara bağlı, ya
ni mülhak camilerde görev yapanlar 2081 sa-
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yılı Kanunda, geçen hizmetleri terfilerine za
ten sayılmış bulunmaktadır. Ancak, 2081 sayılı 
Kanunda emekliliklerine sayılmamıştır; bu Tek
lifle öngörülen bir konu da 'buradan kaynaklan
maktadır. Diğer hizmet erbabı ise, Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı olan camilerde görev yapan kim
selerdir; bunların da bu haktan istifade ettirilmesi 
verilen Teklifle öngörülmektedir. 

Hükümet bu Teklifte olumlu yaklaşım gösterme
miştir; ancak Komisyonumuz biraz evvel de arz et
meye çalıştığım görüşten hareketle huzurunuza bu 
Teklifi olumlu olarak getirmiş bulunmaktadır. 

Bu kabil sosyal hizmet, sosyal güvenlikten yarar
lanmayan kimselerin sayısı oldukça fazladır; bu 
grup da bunların içinde mütalaa edilebilir. Misal ola
rak, sosyal güvenliğe daha önce sahip olmayan grup
lardan daha sonra çıkarılan kanunlarla sosyal gü
venliğe kavuşturulan kimseler vardır, Komisyonumuz 
bunu da örnek olarak almıştır. Örnek olarak hemen 
arz edeyim, 1.3.1965 tarihinden önce hiçbir şekilde 
sosyal güvenliğe sahip olmayan mahalle ve çarşı bek
çileri 1965 yılında çıkarılan kanunla sosyal güvenliğe 
kavuşturulmuş ve 1965 yılından önce yapmış olduk
ları hizmetler, bu Teklifte öngörüldüğü şekilde de
ğerlendirilmiş bulunmaktadır. 

Bir üyemiz çok güzel bir noktayı işaret etti; müsaa
delerinizle ben de aynı noktaya tekrar parmak bas
mak istiyorum. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığında 
sosyal güvenceye kavuşmuş olan, fakat yaşları bir 
hayli ilerlemiş bulunan çok büyük sayıda bir memur 
kitlesi vardır. Bunlar, yaşlarının ilerlemiş olmasına 
rağmen (Ki, gerekçede de gayet güzel belirtilmiştir) 
emeklilik haklarını elde edememektedirler. Eğer bu 
Teklif Yüce Heyetiniz tarafından hüsnükabul görür, 
yasalaşırsa, daha sonra Konsey tarafından da hüs
nükabul görürse, sanıyorum bu yaşlı grup da süratle 
emekliliklerini talep edecekler ve boşalan kadrolara 
genç kimseler getirilerek Diyanet İşleri Başkanlığına 
da bir dinamizm kazandırılmış olacaktır. 

Bir konuyu da dikkate sunmakta yarar görüyorum: 
Sanıyorum bugün hepinize birtakım köylerde veya 
mahallelerde halen bulunan camilerde kadro olmadığı 
için imam, müezzin görevlendirilememektedir; bu ka
bil taleplerle hepimiz her gün karşılaşmaktayız. Eğer 
vatandaş dinine sahip, kendi dirliğini ve birliğini ko
rumak istiyor ve bunun, için kendi imkânlarıyla geç
mişte olduğu gibi bazı kimseleri görevlendirmişse; bu, 
herhalde bu hizmetten yararlanmak isteyen vatan
daşların hataları olmasa gerek; Devletin bunlara kad

ro vermemesinden kaynaklanan bir durumu, sanı
yorum Yüce Heyetiniz alacağı sağlıklı bir kararla 
düzeltmiş olacaktır ve yine bu arkadaşların geçmişte 
yapmış oldukları hizmeti dikkat nazarlarınıza sunmak 
istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi köyde üçlü bir lider kadrosu 
vardır ve bu üçgenin içinde de, o köyün, o bölgenin 
ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli görevi olan 
öğretmenin yanında imam veya müezzin veya kayyım 
bulunmaktadır. Yapmış oldukları hizmetlerin Yüce He
yetiniz tarafından değerlendirilmesi halinde sanı
yorum bir kadirşinaslık örneği de gösterilmiş olacaktır. 

Komisyonumuzun yanında Millî Eğitim Komis
yonuna da bu Teklifle ilgili görüşünü bildirmesi ta
lebinde bulunulmuş, Sayın Millî Eğitim Komisyonu 
da, Teklifle ilgili görüşünü olumlu olarak sunmuş 
bulunmaktadır. 

Durumu bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın üyeler; Teklifin maddelerine geçilip geçilme

mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde» 
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkmda Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 
«EK MADDE — TC Emekli Sandığı iştirakçi

lerinden herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi 
olmadan, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mül
hak vakıf camilerinde görev yapanlarla, Diyanet İş
leri Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu görev ya
pan daimî mezun imam - hatip ve müezzin kayyım
lara vekâlet edenler köy, kasaba, mahalle camile
rinde görev yapanlar; 'bu görevlerde geçmiş süreleri 
için, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa, 
20.5.1976 tarihli ve 2012 sayılı Kanunla eklenen ek 
maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan 
esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

Köy, kasaba ve mahalle camilerinde görev ya
panların borçlandırılacak süreleri, müftülüklerce ve
rilecek ve mahallî mülkî amirlerce onaylanacak bel
gelerle tevsik edilir. 

Bu maddeye göre yapılacak borçlandırmalar hak
kında da, 5434 sayılı Kanunun borçlanma ile ilgili 
diğer hükümleri uygulanır.» 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler?.. Sayın Tutum, Sayın Genç, Sayın Uy-
guner... Kayıt işlemi bitmiştir. 

SADÎ ERDEM — Sayın Başkan, soru sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, madde üzerinde söz 
isteyen arkadaşlardan sonra size soru sorma imkânı 
vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bütçe - Plan Komisyonunun bir üyesi olarak söz 

hakkımı saklı tuttuğum için 1 inci madde vesilesiyle 
düşüncelerimi kısaca arz etmek ve bazı tereddütlerimi 
dile getirmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, aslında sosyal güvenlikle ilgili 
düzenlemelerin bölük pörçük, tek tek Meclisin hu
zuruna getirilmesi sanıyorum ki, yasama politikası 
bakımından fevkalade sakıncalıdır. Bugüne kadar bu 
konuda başta sağlık personeli, doktorlar olmak üzere; 
milletvekilleri, senatörler, belediye başkanları, il ge
nel meclisi üyeleri, avukatlar, çarşı ve mahalle bek
çileri ile ilgili bu tür borçlandırma hükümleri tek tek 
gelmiş, meclislerden geçmiştir. Demek ki, öyle an
laşılıyor ki, Hükümetler geçmiş dönemde de benzer 
bir politika izliyorlar. Bu da herhalde bir politika 
olsa diyorum. 

Bu arada Hükümetçe getirilmediğine göre, bir 
değerli arkadaşımızın buna önayak olmuş olmasını 
aslında bu açıdan da olumlu, pozitif olarak karşıla
manın gerektiğine inanıyorum. Ancak, gönlüm bunu, 
sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemelerin bir Hükümet 
politikası olarak tevhit edilmiş bir şekilde önümüze 
gelmesinde sayısız yararlar var; çünkü bunun hemen 
arkasından sanıyorum ki, özellikle serbest meslek er
babından özellikle teknik elemanların kulağını çınlat
mak istiyorum buradan. Teknik elemanların da müz-
minleşmiş bu konuda bir dertleri var. Teknik eleman
ların da gönlümüz Hükümetçe en kısa zamanda, on
ların da serbest olarak çalışarak geçirdikleri sürelerle 
ilgili böyle bir şeyi hemen huzurumuza getirsin. 

Değerli arkadaşlar; 
Birinci maddede benini üzerinde durmak istedi

ğim nokta, bu çalışma sürelerinin tevsik edilmesine 
ilişkin ikinci fıkradır. Burada, köy, kasaba ve ma
halle camilerinde görev yapanların borçlandırılacak 
sürelerinin müftülüfclerce verilecek ve mahallî mülkî 
amirlerce onaylanacak belgelerle tevsik edileceği söy
leniyor., 

Şimdi, benim burada hukuk bakımından tereddüt 
ettiğim şu : Endişem de gerçek hak sahibi olanlarla 
bu hakka sahip olup olmadıkları kesin bir şekilde 
tespit edilmeyen veyahut en azından gerçek hak sa
hipleri oldukları konusunda tereddütlü olan olaylar 
arasında bir ayrım gözetilmesi endişesinden kaynak
lanıyor benim burada belirtmek istediğim nokta. O 
da şu : Mülkî amirlerce onaylanacak olan nedir?.. 
Neyi onaylayacak mülkî idare amiri?.. Müftülüğün 
«Bu kimsenin köy ve kasaba camiinde görev yap
mıştır» demesi yeterli değil, «Göreve filan tarihte baş
lamış, filan tarihte ayrılmıştır mı?..» diyecektir. 

Benim buradaki endişem şu : Eğer köy bütçesiy
le İstihdam edilmişse, büyük bir ihtimalle köy karar 
defterinde bir kayıi olması gerekir veya köy bütçe
sinde bir karşılığı bulunması gerekir. Salmayla istih
dam edilmişse; yani köyden özel olarak toplanan pa* 
ralarla istihdam edilmişse, bu biraz daha karışık. Köy 
karar defterinde herhangi bir karar görmemiz müm
kün değil, köy bütçesinde de görülmez bu. Belki de 
müftülük buyrultularında göze çarpabilir, o da yal
nız buyrultuda sadece bu ehliyeti tevsikten başka bir 
şey değildir; yani göreve başlangıç ve ayrılış tarihleri 
belli değildir. 

Dernekçe istihdam edilmişse, büyük bir ihtimalle 
ümit ederiz ki, dernek yönetim kurulunun karar def
terinde böyle bir karar vardır, tabiî müftü buyrultu
su da mevcuttur. 

Şimdi müftülüklerde ne gibi belgeler olduğuna 
baktığımızda, benim görebildiğim, bazı müftülükler 
çok titiz. Örneğin benim rastladığım Hayrat Hade
mesi Sicil Defteri ki, bu önemli. Böyle bir defter 
varsa eğer, titizse müftülük izlemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

CAHİT TUTUM — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Bir de belki de müftülüklerde fahrî görevliler dos

yası diye kadrosuz istihdam edilen; fakat müftülük-
lerce izlenen din görevlileri vardır. Onlarda fahrî 
görevliler dosyası diye bir dosyaya tesadüf ettim ki, 
orada da bilgiler olabilir; fakat bütün bu bilgiler gö
reve başlama ve ayrılma tarihlerini açık seçik göste
remeyeceklerine, birçok gösteremeyecekleri durum
lar olacağına göre, gerçek hak sahiplerine hakkı na
sıl teslim edecektir?.. Mülkî idare amirleri neyi tasdik 
edeceklerdir?.. Bence Hükümetimizin burada bu ko-
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nunun nasıl halledileceğini de Meclisimize anlatması 
gerekir. 
amirlerce onaylanacak belgelerle tevsik edileceği söy
leniyor. 

Bu bakımdan sözlerimi bu tür pratik üygulârna 
güçlüklerinin nasıl üstesinden gelineceği konusunda 
Hükümetin vereceği. bilgilerin ışığı altında Bütçe -
Plan Komisyonunun, teklife oranla daha derli toplu 
hale getirilmiş olan bu teklifinin hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, benim söyle

yeceklerimi Sayın Tutum söylediler, konuşmaktan 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Genç. 
Sayın Uyguner, buyurun. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Sayın Karahasanoğlu'nun getirdiği teklif, Bütçe -
Plan Komisyonunca da kabul edilerek belli bir hiz
metli zümresini de sosyal güvenceye kavuşturacak ni
teliktedir. 

Arzu edilen husus, bütün vatandaşların sosyal 
güvenceye kavuşturulması olmasına göre, bu teklif 
son derece olumlu bir tekliftir, gerek Sayın Karaha-
sanoğlu'nu gerek Bütçe - Plan Komisyonunu evvela 
kutlarım. 

Benim birinci maddede işaret etmek istediğim bir 
iki husus var. Bunları arz edeceğim. Efendim, birinci 
maddeyle getirilen ek maddede «Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan, Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde 
görev yapanlarla» diyor. Burada ufak bir tabir hata
sı var, bir yanılma var bana göre, bir de eksiklik 
var. 

Hata şuradan ileri geliyor : Vakıflar, mazbut va
kıflar ve mülhak vakıflar olmak üzere ikiye ayrılır. 
Mazbut vakıfların idaresi Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne bağlıdır. Mazbut vakıflar bakımından «Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne bağlı mazbut vakıflar »ifade
sinin burada yer alması gerekirdi. Burada, Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıflardan bahse
dilmiştir. Mülhak vakıflar Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne bağlı değildir. Mülhak vakıflar başlı başına 
hükmî şahsiyeti olan, tüzelkişiliği olan kuruluşlardır; 
ancak Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine ta

bidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülhak vakıfları 
denetler. 

Şimdi, madde bu şekilde düzenlendiğine göre, ta
bir hatasıyla beraber «Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
bağlı mülhak vakıf camilerine» dersek, mazbut vakıf 
camilerinde görev yapmış olan din hizmetlileri bu 
madde hükmünden istifade edemeyeceklerdir, onlar 
dışarıda kalacaklardır. Her ikisinin birden bu madde 
kapsamına alınması için, «Vakıflar Genel 'Müdürlü
ğüne bağlı mazbut vakıflara ait camilerle mülhak va
kıf camilerinde görev yapanlar» şeklinde düzenlenir
se madde, o zaman her iki grubu da içine almak su
retiyle eksiksiz ve hatasız olarak madde düzenlenmiş 
olur. Bu hususta bir önerge takdim ettim, önerge tak
dirlerinize sunulacaktır. 

İkinci fıkrada da bir eksiklik var, endişem var. 
Bu da, «Köy, kasaba ve mahalle camilerinde görev 
yapanların borçlandırılacak süreleri, müftülüklerce ve
rilecek ve mahallî mülkî amirlerce onaylanacak bel
gelerle tevsik edilir» denmek suretiyle, köy, kasaba ve 
mahalle camilerinde görev yapanların bu görevlerini 
ne şekilde tevsik edecekleri hükme bağlanmıştır. Vakıf 
camilerinde görev yapanların ne şekilde tevsik edecek
leri noksan bırakılmıştır. Bu hususun da burada ifade 
edilmesi, ilave edilmesinde büyük fayda vardır. 

Yüce Kurulunuzun takdirlerine arz eder, saygılar 
sunarım, 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, konuşmalara cevap lütfeder mi

siniz efendim?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bilmiyorum vereceğim cevapla Sayın Tutum'u tat

min edebilecek miyim?.. Kendilerinin endişeli oldu
ğunu ifade ettiler. 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Kanununun 1982 sayılı Kanunla değişik 21 
inci maddesinde kadrosuz köy imam ve hatipleri, köy 
derneğinin teklifi, müftünün inhası, valilik veya kay
makamlığın onayı ile olmaktadır. Bu konuda herhan
gi bir endişe yoktur; yani tevsik edilecektir. Hasbel
kader hiç kimse hiçbir yere getirilmemektedir, bunun 
belirli bir prosedürü vardır, bu prosedür gereğince bu 
arkadaşlar görevlendirilmiş bulunmaktadır, Kanun da 
bunu amirdir. 

Sayın Uyguner mazbut vakıfların unutulduğunu 
veyahutta metin içinde olmadığını ifade ettiler. Maz
but vakıflarda çalışanlar zaten Vakıflardan her türlü 
sosyal inaklarını almaktadırlar, borçlanmaları da onun 
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içinde mütalaa edilmiştir. Onun için bu metin içine 
sadece mülhak vakıflar konmuştur, mazbut vakıflar
la ilgili herhangi bir problem yoktur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim: efendim. 
Sayın Hükümet, mevcut konuşmalara cevabınızı 

lütfedin efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECMET
TİN ÖNEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Tutum'un belirttiği gibi de bu metnin bir 
kısmına Hükümet olarak katılamıyoruz. Şöyleki : 

Köy, kasa'ba ve mahalle camilerinde görev yapan
ların hizmetlerinin tevsik zorluğu vardır. 1982 sayılı 
Kanun çok yeni çıkmıştır, yeni girenler de belki bir 
tevsik sorunu çıkmayacak; ama o tarihten önceki
lerde bu sorun olduğu için bunların hizmetlerini bel
geleme güçlüğü vardır. Bu nedenle maddenin Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde 
görev yapanlarla, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
camilerde kadrolu görev yapan daimî müezzin, imam 
hatip ve müezzin kayyımlara vekâlet edenlerin borç
lanmasında Hükümet olarak görüşümüz olumlu. An
cak, biraz önce arz ettiğim gibi köy, kasaba, mahalle 
camilerinde görev yapanların hizmet tevsiki çok zor 
bulunmaktadır. Mazbut vakıflar biraz önce arz edil
di, mevcut hükümlerde vardır, koymaya ihtiyaç du
yulmuyor. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe 'girere 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Buyurun Sayın Erdem, sorunuzu bu maddeye uy

gun biçimde sorun efendim. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkanım, çok teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Estağfurullah, rica ederim. 

SADİ ERDEM — Sayın Başkan, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerine herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan. 

1. Vakıflar Genel (Müdürlüğüne bağlı mülhak 
vakıf camilerinde görev alanların miktarı ne kadar 
efendim?... 

2. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde 
kadrolu görev yapan daimî müezzin, imam, hatip ve 
müezzin kayyımlara vekâlet edenlerin miktarı?... 

3. Köy, kasaba, mahalle camilerinde görev ya
panların miktarı efendim?... 

4. Köy, kasa'ba ve mahalle camilerinde görev ya
panların (Borçlanılacak süreleri müftülerce verile
cek) miktarı ne kadar efendim?... 

Lütfederseniz, bu suretle memleektin içerisinde 
bulunduğu bu sıkıntıda ne kadar vatandaşımızın is
tifade edeceği hakkında bir kanaat edineceğiz, o ba
kımdan imkânı varsa cevaplarlarsa çok teşekkür edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Erdem. 
Yani buna göre ne kadar olduğunu öğrenirsek, 

yayımı tarihini de ona göre yaparız diyoruz ikinci 
maddeye göre efendim. 

Sayın Komisyon. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Mülhak vakıflarda 400 civarındaki camide görev 
yapan bu kabil personelin sayısı 500 civarında tah
min edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
olan camilerde görev yapanların sayısını maalesef 
Komisyon olarak tespit edememiş durumdayız. Bu 
konudaki müracaatlar vaki olduğu takdirde böyle 
bir sayı veya adede ulaşmak mümkün olabilecektir.: 
Kanun da çıkmadığı için müracaatların olmaması 
dikkate alınırsa sayının bilinmesi de mümkün değil
dir; ama mülhak vakıflarla ilgili olarak 500 civarın
da demek sanıyorum doğru olur. 

Ayrıca, mülhak vakıflarda görev yapanların da 
borçlanmalarının olumlu karşılanması, bunların Vakıf
lar Genel Müdürlüğünde kayıtları bulunduğundan ile
ri gelmektedir. 

Arz ederim:. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Uyguner'in 

bir önergesi var. Sayın Uyguner bu açıklama karşısın
da ne diyorsunuz? 

M. FEVZİ UYGUNER — Geri alıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, işlemden kaldırıl
mıştır. 

Sayın üyeler, 1 inci maddeyi Komisyondan geldi
ği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 

SADİ ERDEM — Soru soracaktım?.. 
BAŞKAN — Sayın Erdem, çok özür dilerim. ,Ka-

bul edildi. Haklısınız, ikinci maddede soru sorabilir
siniz; yani «yayımı tarihinde» de soru sormak müm-
ikün ama bilemiyorum. Özür dilerim, burada adınızı 
kaydettiğim' halde, unuttum. 
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Tok-

göz. 
Sayın üyeler, 2 nci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — «Bu Kanun hükümlerini» biçiminde 

düzeltelim müsaade ederseniz efendim. 

Sayın üyeler, 3 üncü maddeyi «Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür» biçiminde oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Gürel'in tümü üzerinde yazılı isteği var. Lehte 
mi efendim?.. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Lehte efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın kuruluşundan bu 
yana sosyal güvenliğe kavuşan vatandaşlarımızın sa
yısı ve kesimi oldukça büyük rakamlara baliğ olmuş
tur. Bundan sevinç duymamak mümkün değildir. An
cak Sayın Tutum'un da belirttiği gibi bölük pörçük 
önümüze gelmektedir. Sosyal Güvenlik Bakanlığımı
zın kuruluşundan itibaren bütün sosyal güvenlik dı
şında kalan vatandaşlarımızın ele alınarak toplu hal
de getirilmesini hepimiz temenni ederiz. Ancak şu
rası da bir gerçek ki, Türkiye'de her şey yerli ye
rinde ve zamanında yürümüyor ve devletimiz her za
man hadiselerin önünde gidemiyor, hadiselerin arka
sında gitme mecburiyetinde kalıyor. Türkiye'deki bu 
gelişmelere ancak Meclis üyesi olarak arkadaşlarımı
zın verdikleri teklifle yetişmek mümkün olabilmiştir. 
Bu sebeple Türkiye'de kamu görevi yapıp da sosyal 
güvenliğe kavuşmamış olan bir kesimin böylece sos
yal güvenliğe kavuşturulması, bize memnuniyet verici 
bir sonuç doğurmuştur. 

Ancak, halihazırda çalışmakta olan ve kamu göre
vi ifa eden bu arkadaşlarımızın ayrılmasından sonra 
meselenin biteceği kanaati de bende pek varsayıla-
maz. Çünkü bugün bütçe imkânsızlıkları dolayısıyla 
veya başka sebeplerle 40 binin üzerinde bulunan köy 
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yerleşim birimleri içerisinde pek çoğunda bu hizmeti 
ifa edecek kadro yoktur, kadro verilememiştir. An
cak, mecburî cemaat dolayısıyla köyün de, mahalle
nin de buna ihtiyacı vardır. Cuma namazları mecburî 
cemaattir, bayram namazları mecburî cemaattir, ce
naze namazları mecburî cemaattir. Bu sebeple, köy
lerimizde bu hizmeti ifa edecek kimseleri devamlı su
rette tutmak mecburiyetindedirler ve halen de kadro 
verilemeyen, tayini yapılamayan köylerimizde bu hiz
metleri köylüler kendi aralarında gene yardımlaşma 
suretiyle yürütmektedirler. Ümit ve temenni edelim 
ki, en kısa zamanda bu kadrolar doldurulsun ve ile-
riki tarihlerde; 5 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene 
sonra «Biz bu hizmetlerde çalıştık, bize de borçlan
ma suretiyle bu imkânlar sağlansın» denilmesin. 

Köylerimizde din hizmetlerinde çalışan bu vatan
daşlarımızın çalışmalarının tevsiki konusu bir prob
lem olarak önümüze büyük çapta çıkmayacaktır. 
Türkiye'nin gerçekleri dikkate alınarak hazırlanacak 
bir yönetmelik veya bir açıklama ile bu zannediyo
rum en kısa zamanda kolayca halledilecektir. Nite
kim çok eskiden beri elde kayıtsız kullanılan arazile
rin tapularının verilmesinde de şahitler kullanılmak
tadır. Tespit davası dahi açılmaya kalksa, hâkim önün
de bu tespit ettirilmeye kalkılsa, gene şahitler dinlen
mek suretiyle bu kimsenin bu hizmetleri ifa ettiği 
ancak mahkeme kararı ile belirlenmiş olacaktır; bu
nun dışında şahitler gene esas rolü oynayacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Gürel, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayınız. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

Bu sebeple meseleye Türkiye şartlarına uygun bir 
şekilde gidilmesi halinde, hiçbir problem çıkmadan bu 
vatandaşlarımız sosyal güvenliğine kavuşmuş olacak
lar; ama temenni ettiğim gibi bu kadrolar doldurul-
mazsa önümüzdeki yıllarda da gene aynı problemlerle 
karşılaşabiliriz. 

ilgililere hayırlı olmasını dilerken, teklif sahipleri
ne ve Sayın Komisyonumuza, Hükümetimize teşek
kürlerimizi arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Savın Gürel. 
Sayın üyeler, Kanun Teklifinin görüşmeleri bit

miştir. Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Teklif kabul edilmiştir. 
Hayır ve uğurlu olsun. 

B : 10ı 
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7. — 10.2.1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Ka
nununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu 
Raporu. (1/612) (S. Sayısı : 385) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin kanun ta
sarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işler bölü
münün yedinci sırasında yer alan; 10.2.1954 Tarihli 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Malî îşler Komisyonu Raporu üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın efen
dim. 

Sayın üyeler, Komisyon Raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Sayın Genç. Başka?.. Yok. Kayıt işlemi bit
miştir. 

Sayın Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Harcırah Kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesine ilişkin olarak getirilen bu Tasarının özellikle 
1 inci maddesi ile memurlar aleyhine yeni birtakım 
haksız durumlar yaratılmaktadır. 

Malumunuz olduğu üzere, bundan önce memur
lar, emekliye ayrıldıktan sonra kendi isteklerine gö
re yerleşmek istedikleri yere gidiyorlardı ve memuri
yet mahallî ile yerleşecekleri yer arasındaki mesafenin 
gerektirdiği harcırahı alıyorlardı ve bu konuda her
hangi bir sürö yoktu. Ancak, yeni getirilen Tasarı ile 
bu, Hükümet Teklifinde iki ay, Komisyonun kabul 
ettiği teklifte de dört ay içinde o mahalle gidip yer
leşme zorunluluğu getirilmektedir. 

Bugün emekliye ayrılan memurların durumu bel
li; kendilerine verilen ikramiye gerçekten çok düşük. 
Artık bugün memur emeklilerinin eline geçen ikrami
ye tamamen fonksiyonunu kaybetmiş (Emeklilik sü
resi kadınlarda 20, erkeklerde 25 seneden sonra baş
lıyor) 20, 25 veya 30 sene Devlete büyük hizmetler 
veren bir kişinin bugün aldığı emeklilik ikramiyesi
nin artık hiçbir değeri yoktur. 

Bir de, eskiden bu Harcırah Kanununda kendileri
ne bir imkân tanınmıştı : Memur icabında Ankara' 

(1) 385 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

da görev yapıyorsa kendi doğum yeri olan bir yere 
gidiyordu; oraya kadar olan harcırahını alıyordu (Ve
ya bazı uzak yerlerde yerleşmek niyetiyle) buradan 
da kendisine birtakım imkânlar tanınıyordu. Şimdi ge
tirilen bu Tasarı ile memurların elinden bu hak alın
maktadır. Aslında bu sıhhatli işleyen bir madde de
ğildi. Emekliye ayrılan birçok memur Ankara, istan
bul, İzmir'de kaldığı halde, memuriyet mahalleri de 
buraları olmasına rağmen, çok uzak bir yeri gösteri
yordu. Bu, bir nevi kanunun kendisine tanıdığı hak
kın iyi kullanılmamasıydı; ama bir noktada da mev
cut emeklilik kanununun memura tanıdığı ikramiye 
hakkının çok düşük olması nedeniyle müsamaha ile 
karşılanabilecek bir durum yaratmaktaydı. Şimdi, ge
tirilen bu Tasarı ile bunun önlenmesi, zaten memur
ların elindeki birtakım haklar alınmakta, kısıtlan
makta, yeni yeni haklar verilmeme konusunda ısrarlı 
davranılmaktadır; bu suretle verilen bu hakların da 
alınması bence haksızlık doğurmaktadır. 

Sonra, dört ay içinde gidip de oraya yerleşme zo
runluluğu getirilmektedir. Dört ay, emekliye ayrılan 
bir memur için çok kısa bir zamandır. Mesela düşü
nün : Bir memurun Ankara'da, İstanbul'da veya İz
mir'de çocuğu okuyor, ondan sonra Ekim ayında 
emekli oluyor. Biliyorsunuz okullar Haziran ayında 
tatil oluyor. Bu memura «illa sen dört ay içinde gi
dip orada yerleşeceksin ve eşyalarını götüreceksin» 
gibi bir tutum içerisine girmek, haksız bir durum 
yaratmaktadır. Kanaatimizce memurlar için emeklilik
lerine ek bir imkân tanıyacak olan bu eski hükmün, 
belki tereddütlere meydan verecek şekilde düzeltilmesi; 
ama düzeltilmenin de memurlar aleyhine değil, lehi
ne yapılması gerektiğine inanıyorum. 

Bir de burada getirilen bir hükümle memurluktan 
ihraç edilip de emekli olanlara da bu hak verilme
mektedir. 

Sayın üyeler, emeklilik hakkı sosyal bir haktır. 
Sosyal hak, hiçbir zaman ceza hükümleriyle geri 
alınmaz veya cezaî müeyyedilerle. Bir memur, belir
li bir emeklilik süresini doldurduktan sonra emekliye 
ayrılmamış olmasına rağmen, eğer memuriyetten ih
racını gerektiren bir suç işlemişse, bu, memuriyetten 
ihraç edilir; ama emeklilik hakkı da elinden alınmaz. 
Böyle olunca emeklilik hakkı alınmayan bir kişiden 
harcırah imkânını esirgemek, bence belirli bir man
tığa dayanmamaktadır. Bu itibarla ilgili maddede bu
nunla ilgili bir önerge verdim. Bu getirilen hükmün 
de kanaatimizce sosyal hak mefhumu ile bağdaşır bir 
tarafı yoktur. Şimdilik söyleyeceklerim bunlardan iba
rettir. 
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Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı efen

dim? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
6245 sayılı ve 10.2.1954 tarihli Harcırah Kanunu, 

11.12.1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunla, o zamanın 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tadil edilmiştir; fa
kat o Kanundan bu yana değişen şartlar ve o Ka
nunun uygulamasından doğan aksaklıklar göz önün
de tutularak, Sayın Hükümetimiz bazı maddelerde de
ğişiklik öngören bir Tasarıyı Meclisimize sunmuş bu
lunmaktadır. 

Burada bu Kanun Tasarısının birinci bölümünde, 
emeklilik durumunda, emeklilikten sonra belli bir 
yere nakil esas alınıyor. Tabiî ki, harcırah, yol harcı 
olarak mütalaa edilen harcırah kavramı yolu gerek
tirir. Bunu fiilî ikamet merkezine taşınma şeklinde 
tecviz eden, tedvin eden bir madde ile huzurunuza 
getirmiş durumdayız. 

Sayın Genç konuşmalarında sadece birinci madde 
üzerinde durdular, fakat konuşmalarının başlangı
cında «Tasarının haksız durumlar getirdiğini» ifade 
ettiler. Esasında, müteakip maddelerde görüleceği 
üzere, adil durumlar yaratan bir Tasarı huzurunuzda-
dır. Tasarının birinci maddesinde getirilen iki aylık 
süre, Komisyonumuzca dört aya çıkarılmıştır. Yalnız 
pek tabiî ki, harcırah kavramının tesis edilebilmesi, te
essüs edilebilmesi bakımından yer değişikliğine ihtiyaç 
vardır. Yer değiştirmeden bir kimsenin harcırah alma
sını düşünmek de oldukça zor bir konudur. 

Emekli olan kişiden harcırahın esirgenmesi ve Dev
let memuruna özlük haklarından birisinin verilme
mesi diye bir durum sözkonusu değildir. O bakımdan, 
biz özlük haklarını kanunun ruhuna uygun hale ge
tirme düşüncesiyle huzurunuza bu Kanun Tasarısını 
getirmiş durumdayız. 

Diğer maddelerine, maddeler üzerindeki müzake
reler sırasında değinebilmek amacıyla saygılarımı su
narım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 

Sayın üyeler, Kanun Tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
10.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«2. Kurumlarınca görevlerinden ihraç edilmemiş 
olmaları şartı ile, emekliliğini isteyen veya emekliye 
sevk olunan yahut haklarında toptan ödeme hüküm
leri uygulanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahi
linde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir de
faya mahsus olmak üzere (ilgililerin ikamet edecek
leri mahallî görevden ayrıldıkları tarihten itibaren 4 
ay içinde bildirmeleri ve bu süre içinde ikamet ma
halline fiilen taşınmış olmaları gerekir.)»; 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, «... mahallî» ke
limesinden sonra bir virgül konulması daha uygun 
olacaktır sanıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu konuda Sayın Genc'in bir önergesi var. Bu 

önergenin lehinde ya da aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben Tasarı
nın tümü üzerinde konuştum; madde üzerinde ko
nuşmadım, önergemi de açıklamadım. Aldığımız pren
sip kararına göre tümü üzerinde değil de madde üze
rinde konuşan üyenin önergesi üzerinde konuşma
ması hükmü vardır. O bakımdan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Genç, haklısınız. 
Önergenizi okutalım efendim, açıkladınız, ama oku
talım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Harcırah Yasasında Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Tasarının birinci maddesinin bi
rinci satırındaki «Kurumlarınca görevlerinden ihraç 
edilmemiş olmaları şartı ile» ibaresinin madde met
ninden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Tasarının tümü üzerinde yaptığım konuşmada da 

arz ettiğim gibi, emeklilik Devlete belirli bir süre ya
pılan hizmetten sonra kazanılan sosyal bir haktır. 
Suç işleyen ya da suçlu duruma düşen kişilerin sos
yal hakları hiçbir zaman geri alınmaz. 
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Madde «Kurumlarınca görevlerinden ihraç edil
memiş olmaları şartı ile...» diyor. Bir memur 25 se
nede emekli olma hakkını kazanmışken emekli olma
mış, fakat 30 uncu hizmet yılında bir suç işlemiş. Bu
na dayanılarak görevinden ihraç ediliyor. Bu kişiye 
bu madde diyor ki, sen nereye gidersen git, ben sa
na harcırah vermiyorum... Bunun mantığını anlaya
madım. 

Harcırah bir zarurî masraf karşılığıdır. Daha ön
ceki uygulamalarda memurlar bir yerden bir başka 
yere tayinini istedikleri zaman, ben buraya harcırah-
sız gidiyorum şeklinde bir dilekçe verirlerdi; fakat bu 
kişiler daha sonra Danıştaya dava açıyorlardı,* baş
langıçta verdikleri harcırahsız gitme yolundaki müra
caatları, kabul edilmiyordu ve bunların lehine karar 
veriliyordu. 

Ben bu hükmün getirilmesindeki mantığı anlaya
madım. Önemli olan, bir kişinin emeklilik süresini 
doldurmuş olmasıdır. Emeklilik süresini doldurduk
tan sonra, ister normal yolla olsun ister memuriyet
ten ihraç suretiyle emekli edilsin, ne diye bunun har
cırahını vermiyoruz doğrusu bunun manasını anlaya
madım. 

Sonra harcırah yalnız kendisine verilmiyor ki; aile
sine de veriliyor. E, kendisinin suçluluğundan do
layı neden çoluk çocuğunun nakil sırasında yasaca 
kabul edilen bir harcırahtan mahrum edilmesini ön
görüyor bu Tasarı? Bu, cezaların şahsîliği prensibi
ne de aykırıdır. 

celi bir memur zaten 5 - 6 yüz bin lira alacaktır, bu
nun da 200 bin lirasını belki eşyasının nakliye ücreti 
olarak ödeyecektir. 

Bu itibarla, böyle memurlar aleyhine birtakım ka
nunlar getirdiğimiz zaman bunun ne neticeler doğu
rabileceğini de hesaba katmamız lazım. Yani memur 
Devletin memurudur diye devamlı olarak onların 
aleyhine yasalar getirirsek bence haksızlık olur. Ge
tirilen Kanunun bu hükmü kanaatimce memurlar 
aleyhinde çok ağır sonuçlar yaratan bir hükümdür, 
gereksiz bir hükümdür. 

Tasarıyı uzun uzadıya tetkik etme imkânı bu
lamadığım için ancak bu şekilde bir önerge verebil
dim. 

Komisyonumuz veya Hükümet, ne amaçla böyle 
bir kısıtlama getirdiğini lütfen izah etsin. Zaten emek
li ikramiyelerinin yükseltilmesi konusunda bir çalış
ma da olmadığına göre, artık emekli olmak memur
lar yönünden hiçbir maddî, ikramiye yönünden ha
yatında en azından bir, iki sene ferahlık yaratabile
cek bir meblağ kendisine verilmemektedir, önergem 
budur, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Genc'in önergesi üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Kantarcıoğlu lehinde. Aleyhinde söz is
teyen yok. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

çok hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ettiği için, 
belki bir arkadaşımız yazı ile müracaat edip söz iste
miştir diye acele ettim ve ilk defa da sayın arkada
şımın önergelerinin lehinde konuşmak şerefine eriş
tim beni affedersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu süreniz beş da
kikadır, bir dakikası böyle geçti efendim, buyurun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, ben 
çok hızlı konuşurum ve bitiririm, merak etmeyin 
efendim. 

Sayın Başkanım, canlı bir örnek vermek suretiyle 
arkadaşımın deminden beri anlatmış olduğu hususu 
Yüce Heyete arz etmek istiyorum : 

Geçen sene bu Danışma Meclisi içinde olan ar
kadaşlarımız emekli oldular, hizmetleri devam edi
yor, bu Kanun çıkarsa buradan bir daha 6 Kasım 
tarihinde, 10 Kasım tarihinde görevlerine gittikleri 
zaman ailevî harcırahlarını alamayacaklar. Bu haki
katen getirilmiş yanlış bir düzenlemedir. Bir. 

Gayet basit bir örnek, ben bunu burada verdiğim 
gibi, yani 4 ay içinde değil, 10 ay önce, bir sene önce 

Bu itibarla, artık emekliliğini isteyen ve emekliye 
sevkolunan yahut haklarında toptan ödeme hüküm
leri uygulanan memura, memuriyet mahallî ile emekli 
olduktan sonra yerleşmek istediği yer arasındaki uzak
lığın gerektirdiği harcırahın verilmesini kabul ede
lim. 

Yine tümü üzerinde yaptığım konuşmada değindi
ğim, dört ay meselesi var. Demin size bariz bir mi
sal verdim. Bir memur Ekim ayında emekli oluyor, 
fakat çoluk çocuğu var, okuyorlar. Neden yani dört 
ay gibi bir zorunluk koyuyoruz? Hiç olmazsa bir se
nelik bir süre koyalım. Yani bu dört ayı bir seneye 
çıkaralım ve bu süre içerisinde memur belirli bir ye
re gidip yerleşirse bu harcırahını alsın. 

Benim önemle belirtmek istediğim husus şu : Za
ten memurların bugün aldıkları emeklilik ikramiyesi 
çok düşük. 25 yıl memuriyetten sonra emekli olmuş 
ve İstanbul'dan Hakkâri'ye gidecek bir memurun ala
cağı emeklilik ikramiyesinin hemen hemen yarısı eş
yalarının Hakkâri'ye nakline gidecektir. Küçük dere-
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emekli oldu arkadaşlarımız, ben örneği buradan ver
mek istiyorum. Bunun gibi ayrılmış bulunan, 6 ay ra
porlu bulunan veya görevinden ayrılmış bulunan ki
şilerde de bu durum olacaktır. Neden bu zaman kı
sıtlaması gelmiştir emekli olanlar için?.. 

BAŞKAN — Sayın Kantareıoğlu, müsaade eder 
misiniz, yine hızlı konuşun, ama sadedin dışına çık
mayalım, Sayın Genc'in önergesi ihraç edilmemiş ol
maları kaydıyle ilişiktir. 4 ayla, 6 ayla, süreyle ilişik 
bir önerge sözkonusu değildir, ihraç konusunda lüt
fen savunun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, o da 
aynı şekilde, alttaki hüküm de madde üzerinde ko
nuşuyoruz, bir de önerge verilmiş. 

BAŞKAN — Hayır madde üzerinde görüşmüyo
ruz efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Eğer bu önerge 
tekrar şu anda geri getirilmiş olsa benim bu konuş
malarım da elbette dikkate alınacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Artık mümkün değil efendim, sa
dece ihraç edilmiş olması kaydı üzerinde lütfen. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yalnız şunu ör
nek vermek istiyorum, zaman kaydı neden getiril
miştir, öyle ise soru olarak kabul etsinler, cevap ver
sinler efendim? 
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bir şey normal şekilde sözkonusu olmayacaktır. Bu
rada cezalandırma hükmü vardır. 

0 bakımdan, önergeye katılamıyoruz, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu, 

önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet Temsilcisi önergeye katılıyor mu

sunuz efendim? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ M. KÂ
ZIM ANIK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Genc'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz Komisyon üyelerimizle görüştük, Genel Kurulun 
temayülü belli olmuştur, kesin olarak oya arz edil
mesini arz ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyon kurumla
rınca görevlerinden ihraç edilmemiş olmaları şartıy
la» ibaresini, dikkate alınan önerge istikametinde çı
karmıştır ve cümle şöyle başlıyor : «Emekliliğini iste
yen veya emekliye sevkolunan...» diye başladığı bi
çimiyle 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önerge var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bu saatten sonra önerge 
mümkün değil, bitmek üzere olan bir şey. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Oylamadan önce 
verdik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun bu ko
nu daha evvel de görüşüldü. Önergeler okunduktan 
sonra zapta geçip tespiti yapıldıktan sonra yeniden 
önerge almak sözkonusu değildir efendim. İçtüzüğü
müz budur, tek tek önergeleri okutmanın da amacı 
budur. Bu işlem bittikten sonra, «Şimdi yeni bir öner
ge gönderiyorum» demek, hiçbir şey değiştirmeyecek
tir. Bu nedenle, önergenizi işleme koymam mümkün 
değildir. 

1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 6245 sayılı Kanunun 33 üncü mad

desinin (b) fıkrasında yer alan «... Bankalar Yeminli 
Murakıp ve Murakıp Yardımcıları», ibaresinden son
ra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim efendim. Ar
tık tabiî önerge üzerinde soru da mümkün değil. 

Sayın Komisyon Sayın Genc'in önergesi üzerinde 
buyurun efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Huzurunuzda memurların aleyhine bir Kanun 
Tasarısı sözkonusu değildir. 

İkincisi; Komisyonumuz 2 ay olarak öngörülen sü
reyi 4 aya çıkarmıştır; Sayın Genel Kuruldan bu ko
nuda bir önerge gelecek olursa bittabiî bunu Ko
misyonumuz tetkik edecektir. 

Üçüncüsü; «Suç işlemiş kişilerin sosyal hakları 
geri alınmaz» şeklinde bir ifadede bulundular Sayın 
Genç. Esasında harcırah katedilen yol için verilen 
bir ücrettir, sosyal hak değildir. 

İkincisi; suç işlemiş kişilerin özlük haklarından 
sayılabilecek olan maaş ve ikramiyelerle ilgili konu
ların da tecziye görüldüğü takdirde kesildiği de bir 
gerçektir. O bakımdan, burada kurumlarınca görev
lerinden ihraç edilmemiş olmaları şartını, biz tecziye 
manasında alıyoruz ve zaten emekliliğini isteyen ki
şinin kurumlarınca görevlerinden ihraç edilmesi diye 
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«Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve l 
Üyeleri», 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir açıklaması var mı 
efendim?.. Yok. 

2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 

MADDE 3. — 6245 sayılı Kanunun 42 nci mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına gö
re tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar; etüt I 
ve inşaat maksadıyla şehir ve kasabaların belediye sı
nırları (yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve j 
kasabaların devam niteliğinde bulunup belediye hiz
metlerinin götürüldüğü mahaller dahil) dışındaki arazi 
üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, 
jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla 
birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve 
hizmetliler; Hükümeti temsilen uluslararası konferans
lara katılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
26 nci maddesinin (b) bendindeki personelden Sıkı
yönetim süresince memuriyet mahalli dışında geçici 
olarak görevlendirilenler ile bunlardan Sıkıyöne
tim Mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu mah
kemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve Sıkıyö
netim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara iliş
kin olarak kanunları uyarınca Askerî Yargıtay Daire
ler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendiri
lecek Tetkik Hâkimi, Cumhuriyet Savcısı ve Savcı 
Yardımcılarından harcırah gündeliğine müstehak olan- 1 
lar (bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu | 
madde hükmü uygulanmaz.» | 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız?.. 
Yok. 

3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 4. — 6245 sayılı Kanunun 45 inci mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur ve

ya hizmetlinin aynı mahalle atanan memur veya hiz
metli eşine (c) bendine göre herhangi bir ödeme ya- j 
pılmaz.» | 
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BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

4 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 6245 sayılı Kanunun 46 nci mad

desinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«11 ve 13 üncü maddeler ile 22 nci maddenin ikin

ci fıkrasında yazılı olup da aile fertlerinin memur ve
ya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle 
gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri nedeniyle har
cırah verilmesi kabul edilen hallerde aile fertlerine 
verilecek yer değiştirme masrafı, memur veya hiz
metlinin kendisi için ödenebilecek kısım da dahil edil
mek suretiyle hesaplanır. Ancak 22 nci maddenin 
ikinci fıkrasına göre Bakanlar Kurulu Kararı ile aile 
fertlerine yer değiştirme masrafı ödenen hallerde aile
sinin yanına gönderilen memur veya hizmetlinin ken
disine ayrıca yer değiştirme masrafı verilmez. 

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme mas
rafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, 
her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız 
birisi için hesaplanıp ödenir.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

5 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Sayın Güray'ın bir önergesi var. Şu anda üç mad

demiz kalmıştır. Onun bitimine kadar sürenin uzatıl
masına ilişkindir; okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülecek 3 madde kaldığından Tasarının biti

mine kadar Oturuma devam edilmesinin oya sunul
ması saygıyla arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu Kanun Tasarısının bitimine kadar sürenin uza

tılması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Aynı Kanuna 11.12.1981 tarih ve 

2562 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci madde aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 
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Ek Madde 1. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 
11.12.1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunda geçen; 
Yasama Organı Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, Yasama Organı Üyeleri Milletvekilleri, Millî. 
Güvenlik Konseyi Üyeleri Cumhurbaşkanlığı Kon
seyi Üyeleri, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Ge
nel Sekreteri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak de
ğiştirilmiştir. 

Bu Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro aylık 
dereceleri» olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin bi
rinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygu
lanır.» ' 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan; 
Anayasanın Ek Geçici 2 nci maddesi hükümleri 

mahfuz kalmak kaydıyla bu maddeyi Hükümetten gel
diği şekilde değiştirerek tedvin ettik. Zabıtlara bu şe
kilde geçerse ilk (Türkiye Büyük Millet Meclisi toplan
tısından sonra uygulamaya açıklık kazandıracaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 nci madde ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — a) 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun bu Kanunun 6 nci maddesi ile değiştirilen Ek 
1 inci maddesindeki; Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, 
Yasama Organı Başkanı ve Yasama Organı Üyeleri 
ile ilgili hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dik toplantısını yaptığı tarihte, 

b) Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve 
Başsavcılığında görevlendirilen tetkik hâkimi Cum
huriyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarının daimî harcı
rah gündeliğine müstehak olmaları hükmü göreve 
başladıkları tarihte, 

c) Bu Kanunun diğer hükümleri yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, «tetkik hâkimi»nden 
sonra bir virgül var, başka bir şey var mı efendim?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Son iki kelimenin 
satır başına alınması gerekir efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan; 

Biz de onu arz edecektik. «Yürürlüğe girer» in 
bir bent olarak eklenmesi veya yazılması. 

BAŞKAN — «Bu Kanunun diğer hükümleri ya
yımı tarihinde».... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Alta geçeceğiz, «Yürürlüğe girer». 

BAŞKAN — Ve büyük harfle oluyor değil mi 
efendim o zaman?.. «Yürürlüğe girer». 'Bir de (b)'de 
«tetkik hâkimi» nden sonra bir virgül koyuyoruz ve 
bu biçimiyle 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ M. KÂ

ZIM ANIK — Efendim, 7 nci maddede. 
BAŞKAN — 7 nci madde bitti efendim artık. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSİ M- KÂ

ZIM ANIK — Efendim, seri geçtiği için, özür dile
rim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 8 inci madde üzerin
de bir diyeceğiniz yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Sayın üyeler; 
Günlük çalışma süresi tamamlanmıştır. Bu ne

denle, 12 Mayıs 1983 Perşembe günü saat 14.00'de 
toplanmak üzere 'Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.05 
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DANIŞMA MECLİSİ 
ÖZEL GÜNDEMİ 

100 üncü BİRLEŞİM 

11 Mayıs 1983 Çarşamba 
Saat : 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU- I 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 
10 Arkadaşının 20.2.1068 Tarih ve 1005 Sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (2/64) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

<3) 9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(4) Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/590) (S. Sayısı : 344) Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

14.00 
!(5) Danışma Meclisi Üyesi İbrahim GÖ'KTE-

PE ve 9 Arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Pafta
larının Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (2/87) (S. 
Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARA-
HASANOÖLU ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe -
Plan komisyonları raporları. (2/52) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(7) 10.2.1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Ko
misyonu Raporu. (1/612) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma 
tarihi : 18.4.1983) 

(8) Danışma Meclisi Üyeleri Recep MERİÇ ve 
32 Arkadaşının; Muhsin Zekâi BAYER, Hayati 
GÜRTAN ve 10 Arkadaşının, Nurettin ÂYANOĞ-
LU ve 9 Arkadaşının, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sa
yılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldı
rılmasına İlişkin Kanun teklifleri ve Adalet, Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (2/71, 2/60, 2/62) (S. Sayısı : 390) (Dağıt
ma tarihi : 2.5.1983) 

>©-<t9aııı»'" *•• 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 364 

Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜR AY ve 10 Arkadaşının 
2 0 . 2 . 1 9 6 8 Tarih ve 1005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 

Komisyonu Raporu. (2 /64 ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA x 

1005 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi ekli olarak sunulmuş
tur. 

Saygıyla arz olunur. 

Feridun GÜRAY Özer GÜRBÜZ Fikri DEVRİMSEL 

Mehmet AKDEMİR Halil GELENDOST A. Ali GİRMEN 

Doğan GÜRBÜZ B. Sami DAÇE Fevzi UYGUNER 

İsa VARDAL Kâzım ÖZTÜRK 

GEREKÇE 

1950 yılında Türk tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayından başlamak ve 1953 yılı Pan - Munjon 
ateşkes, anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşları, hayatta bulundukları süre
ce vatanî hizmet tertibinden şeref ayltğı verilmektedir. Kendilerine refakat eden eşleri, Devlet Demiryolları 
ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarından ve Belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ettikleri Askerî 
ve Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edildikleri bilinmektedird 

Görülüyorki 1953 yılı Pan - Munjon ateşkes anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılanlar yukarıda 
yazılı haklardan yararlandırılmışlardır. 

1953 yılından sonra Kore'ye giderek Türk askerî birliğine katılmış olan ve bu birlikte üstün başarıla
rından ötürü kendilerine şeref madalyası verilen Türk vatandaşları, bu Kanun, kapsamına alınmayarak mağ
dur duruma düşürülmüşlerdir. 

Burada ikili ayırım yapılmış, sosyal adalete ve Anayasanın eşitlik prensiplerine aykırı hareket edilmiş böy
lece Kore'ye katılan birlik mensupları arasında ikili bir ayırım yapılmıştır. 

Harp devletler arasında yapılan anlaşmaların ihlâli ile başlar ve anlaşmalara uyularak sona erer. Mütareke 
ise; cephedeki kumandanlar arasında muhtelif maksatlarla yaralıları toplamak, tahliye ve ikmal etmek gibi 
geçici olarak yapılan muharebeleri, çarpışmaları kısa zamanlar için kesmek ve ara vermektir. 

Harp hali, Kore'ye Türk birliğinin ayak bastığı andan son askerin geri çekildiği tarihe kadar devam et
miştir. Nitekim bu devreler içinde de bütün birliklere harp hali kanunları tatbik edilmiştir. Çoğu kez mü
tareke şartları müteaddit defalar ihlal edilmiş ve birlikler arasında sık sık ateş teatileri yapılmıştır. Pan - Mun
jon ateşkesl anlaşmasından sonra Kore'ye harbe iştirak etmek üzere gönderilen askerî birliklerde de yaralılar, 
kayıplar ve ölüler vardır. 

Harp halinin devamı sırasında yapılan ateşkes tarihine kadar Kore'ye giden birliklerle bu tarihten sonra 
giden birliklerin de görev ve maksatları aynıdır. 

Üstün başarılarından dolayı kendilerine şeref madalyası verildiği halde, sadece savaşa katılmadıklarından 
bahisle kendilerine maaş bağlanmayan bu asil kahramanlarımızın sorunları unutulmuş ve ihmal edilmiştir. 
Çoğu fakirlik ve sefaletin içine yuvarlanmış, hatta, kendilerine şeref madalyası verildiği halde sokaklarda 
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aç perişan dolaşarak dilenmek zorunda bırakılmışlardır. Bu acı manzarayı görmek asil milletimizin vicdanım 
sızlatmaktadır. Bundan böyle yoksulluğa duçar olmuş kahramanlarımıza Devletimizin gerekli1 yardımı yap
ması büyük milletimizin namına gerçek bir âlicenaplık oluşturulmuş olacaktır. 

1953 yılından sonra Kore'ye gönderilen ve orada çok ağır şartlar altında savaş eğitimleri gören ve bu 
uğurda kanlarını akıtmaya hazır duruma getirilen bu asil Türk vatandaşlarının da; 1950 - 1953 tarihleri 
arasında savaşanların durumuna getirilmeleri ve kendilerine şeref aylığı bağlanması için bu Kanun teklifini 
getirmiş bulunuyorum. 

DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESÎ FERİDUN GÜR AY VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 20.2.1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş bu

lunan Türk Vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayından başlamak ve son 
birliğin Kore'den döndüğü 30.5.1971 tarihine kadar fiilen savaşa katılmak için giden Türk Vatandaşlarına 
hayatta bulundukları sürece, vatanî hizmet tertibinden 125 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tes
pit edilen katsayı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık 'bağlanır. 

Bu kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine Vatanî Hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar 
hakkında yukarıki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiçbir suretle haczedilemez.» 

MADDE 2. — 20.2.1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş olan Türk 

Vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayından başlamak ve son birliğin 
Kore'den döndüğü 30.5.1971 tarihine kadar Kore'de fiilen savaşa katılmak için giden Türk Vatandaşları, 
kendilerine refakat eden eşleri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankası'nın iç hatları vasıtalarından subay
lar birinci mevkide, diğerleri ikinci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler. Askerî ve 
Devlet Hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 364) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T, C, 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/64 
Karar No. : 128 

16 Mart 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 10 Arkadaşının, 20.2.1968 tarih ve 1005 Sayılı Kanunun 1 
ve 2 noi Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Komasyonumuzutt 16.3.1983 
günlü 48 inci birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif; 1953 yılında aktedilen Pan - Munjon Ateşkes Andlaşmasından sonra Kore'ye gönderilen Türk Askerî 
Birliğine katılmış olan ve bu birlikte üstün başarılarından dolayı şeref madalyası allan Türk Vatandaşlarıma 
da; 1950 -1953 tarihleri arasında savaşanlarla bir paralellik sağlanması için şeref aylığı bağlanmasını öngör
mektedir. 

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde, 

1. 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 
Hakkındaki Kanun hükümlerine dayanılarak, 1971 yılına kadar geçen 18 yıl içerisinde Kore'ye giden Türk 
Vatandaşlarına mezkûr şeref aylığının bağlanması halinde, bu hizmetin 1983 malî yılı bütçesine 5.405.180.900 
TL. lık bir ek yük getireceği, 

2. 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra Kıbrıs'a gönderilen şeref madalyasına sahip Türk Vatandaşla
rının da bu haktan istifade etmesi gerektiği, 

3. Teklifle, bir kesime bir takım haklar verilirken diğer bir kesimin haklarının dikkate alınmamasının 
hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmayacağı, 

Komisyon üyelerimizce belirtilmiş ve bu sebepler nedeniyle maddelere geçilmesi kabul edilmediğinden tek
lif tümüyle reddedilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M, Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAY ER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

(İzinli) 
Toplantıda Bulunamadı 

Turgut KUNTER 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 364) 



Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

--. 4 — 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLA^ 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

« • » 

Danışma Meclisi 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

(S. Skyısı : 364) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 291 

Danışma Meclisi Üyesi Kâzım Öztürk ve 10 Arkadaşının, 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 

( 2 / 5 9 ) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun teklifimizle ge
rekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Kâzım ÖZTÜRK Halil Erdoğan GÜREL Muzaffer ENDER 

Muhsin Zekâi BAYER Bekir TÜN AY Ali DİKMEN 

Hidayet UĞUR A* Güngör ÇAKMAKÇI Selçuk KANTARCIOĞLU 

Mehmet KANAT Tülay ÖN EY 

G E R E K Ç E 

Tarihin her dönemlimde ve çeşitli topluluklarda özellikle Akdeniz Ülkelerinde yaygın olan rüşvet suçu top
lumumuzda daha da değişik özellikler gösterir. 

Fuzulî'nin meşhur Şikâyetnamesi ile edebiyatımızda da ifadesini bulan rüşvet, şeriat kurallarının geçerli 
olduğu imparatorluk ıdönemi boyunca ve Cumhuriyet Türkiyesinde tahribatını sürdüre gelmiştir. II. Mahmut 
devrinde kamu hizmetine kabul edilirken Sadrazam, Şeyhülislam ve Hahambaşı Padişah huzurunda olmak 
üzere Tüm memurlar, Aminleri huzurunda rüşvet veya hediye kabul etmeyeceklerine dair yemin ettirilmiştir. 
Bu ve buna benzer önlemler, rüşvetin, İmparatorluğun yönetim ve yargı teşkilatının çökmesindeki etkisini 
azaltamamıştır. 

Genç ve Dinç Cumhuriyet Türkiye'si hiçbir devrinde, sosyal kanser niteliği taşıyan rüşvetin tahripkâr et
kisinden korunamamıştır. Her suç kamu düzenini az veya çok bozucu niteliğe sahiptir. Ne var ki rüşvet 
suçu doğrudan doğruya Kamu düzenini sağlamakla görevli olanlarca işlendiğinden diğer suçlardan daha va
him yaralar açmaktadır. Bu haliyle rüşvet suçu önlenmesi güç, toplumumuz için tehlikesi yaygın gir görü
nüm vermektedir. 

Devlet Başkanımız Orgeneral Sayın Kenan EVREN'in 24 Haziran 1982'de Zonguldak'taki konuşmalarında 
rüşvet ve suiistimal için «Bizim mücadele ettiğimiz bir konuda rüşvet ve suiistimaldir. Fakat şuna inanınız 
ki, anarşi ve ıterörle mücadele, rüşvetle suiistimalle mücadeleden daha kolay, çünkü biliyorsunuz, dünde silahı 
var, bunu yapmış, şunu yapmış, mahkemeye veriyorsunuz, cezasını buluyor. Ama, rüşvet ve suiistimali bulmak 
çok güç. 

iki kişi arasında cereyan etmiş ve ne o (ben verdim) diyor ne de o (ben aldım) diyor. Çünkü veren de suç
lu, alanda suçlu, bazıları bizim bu yaptıklarımızı hayretle karşılıyorlar. (Bunlar kendi yönetimindeki adam
ları mahkemeye veriyor) diyorlar. Elbette vereceğiz. Eğer hırsızlık ve suiistimali benim çocuğumda yapmış olsa 
onu da mahkemeye veririz. Bu o kadar çirkin bir hastalık ki, üzüm üzüme baka baka kararırmış, o o'na ba
karak, aynı işi yapıyor. Öteki ona bakarak aynı işi yapıyor. Ve yaygınlaşıyor. İşte o zaman bir iş yaptırmak, 
bir işin sonunu almak mesele oluyor. Bunu vaktiyle biz yaşadık. Yaşayanlardan duyduk. Şimdi de duyu-
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yoruz. Ama bununla mücadele ediyoruz. Elbirliğiyle mücadele ediyoruz. Anarşi ve terörle mücadelede mu
vaffak olduğumuz kadar, muvaffak olduk diyemeyiz.» demektedirler. 

Yukarıdaki sözler konunun önemi ve tehlikesini yeterince vurgulamaktadır. 
Adliyemizi geniş biçimde meşgul eden rüşvet ve suiistimal davalarına soruşturma taleplerine ve Yüce Divana 

sevk olunan konulara bakıldığında bu suçun her sınıf ve mertebedeki kişilerce öncelikle kamu görevlilerince 
işlendiğini göstermektedir. 

Yaygın olan bu suçun çoğunlukla ortaya çıkmasını Ceza Kanunumuz engellemektedir. Çünkü Kanun 
rüşvet alanı da vereni de cezalandırmaktadır. Bu durum mahkemelerimize çalışma güçlüğü getirmekte olup rüş
vet vermek veya görevli memura çıkar sağlamak durumundaki İş salhipleri kendü mahkûmiyetlerine yol açma
mak için susma yoluna gitmektedirler. 

Rüşvet şayialarının çokluğu gerek iş sahipleri, gerekse ilgili Devlet Memurları yönünden dürüst çalışan
ların şaibeden kurtarılması ve suçu işleyenlerin açıklanması amacıyla bu teklif hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇESİ 

Bu madde ile rüşvet vermek veya görevli memura çıkar sağlamak durumundaki iş sahiplerinin mahkû
miyetlerine yol açan hüküm değişmekte, muhik bir işin sonuçlandırılması için rüşvet veren veya çıkar sağla
yanın cezaî kovuşturmaya uğramaması esası kabul edilmektedir. Bunun yanında kamu görevlisini huzursuz 
kılmamak için rüşvet veren veya çıkar sağlayanın cezaî kovuşturmadan kurtulabilmesi için muhik bir işin so
nuçlandırılmasına çalışmış olması şartı getirilirken, muhik olmayan bir işini sırf rüşvet vererek ve çıkar sağ
layarak lehine bir hak yaratanlar cezaî kovuşturmadan kurtulamayacakları gibi iddiaları sübut bulmayan 
kimselerde cezaî kovuşturmadan kurtulamayacaklardır. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ KÂZIM ÖZTÜRK VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Şahıslarına veya temsil ettikleri müesseselere herhangi bir menfaat temini için, vazifeli memurlara, bu 
memurların yakınlarına veya gösterdikleri üçüncü şahıslara rüşvet vermek veya herhangi bir menfaat temin 
etmek durumunda kalanlar, maksatlarının temini tarihinden itibaren nihayet bir ay içinde mahallî Cumhu
riyet Savcılıklarına haber verir veya başlamış bir kazaî kovuşturma ile teşriî araştırma veya soruşturma sıra
sında ifşaat veya ifadede bulunurlarsa haklarında cezaî muamele yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi 
için takip olunan işin muhik olması ve iddianın sübut bulması şarttır. Sübut bulmayan iddia sahipleri hak
kında, 285 inci maddeye göre muamele yapılır» 

MADDE 2; — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclis» <S. S&ıyıısı: 291) 



TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/59 
Karar No. : 33 

Adalet Komisyonu Rapora 

30 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Kâzım öztürk ve 10 arkadaşı tarafından hazırlanmış olan «765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 220 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» ve gerekçesi Komisyonu
muzda teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılması ile yapılan toplantıda incelenip görüşüldü. 

Teklif, rüşvet veren kişinin durumu merciine haber vermesi veya ifşaatta bulunması halinde ceza veril
memesini temin maksadıyla Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir fıkra eklenmesini öngörmekte
dir. 

Ceza Kanunumuzun getirdiği sistem içerisinde zorunluluk olmadan memurla rüşvet anlaşması yapan kişi 
suçlu sayılmakta ve cezalandırılmaktadır. Memurla böyle bir anlaşmaya girmeyen kişi memurun hile ve cebrî 
sonucu haklı bir işini yaptırabilmek için para ita eder ve sair menfaat temin veya vaadinde bulunursa, ma-
dur sayılmakta ve cezalandırılmamaktadır. Memur ise bu halde irtikap suçunu işlemektedir. 

Kanun teklifi, zorunluluk olmadığı halde memurla «rüşvet anlaşması» yapan kişiyi kurtarmak yolunu 
aramaktadır. Bu ise, teklif gerekçesinin aksine, rüşvet olayının azalmasına değil artmasına yol açabilecek 
bir nitelik arz etmektedir. 

Ayrıca Türk Ceza Kanununun 224 üncü maddesinin son cümlesinde yer alan «... haksız talebin istihsa
linden evvel rücu eden ve keyfiyeti merciine ihbar eyleyen râşi dahi mesul olamaz.» şeklindeki düzenleme 
teklife yakın niteliktedir. 

Yukarıda açılklanan nedenlerle Kottıiiısyanuımuz, teklifin maddieleriıne geçilmeden iredldıi gerektiğimi üç üye-
mam tmühallif oyu ! e çoğunlukla Ikarariaştırrnıştır. 

Raporumuz ıgereği yapıifaalk üzere Danışma MecM 'Başflcamlığıma saygıyla sunulur* 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

ilah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

(Bulunmadı) 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili ve 

Bu raporda Sözcü 

Yavuz ALTOP 
üye 

Muhalifim 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

(Bulunmadı) 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

(Bulunmadı) 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

Muhalifim 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Muhalifim 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Danaş'ma ıMedlM (S. Sayısı: 291) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 292 

9 . 5 . 1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkında 
Kanunun 15 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koopera
tifler ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta

nıtma Komisyonları Raporları. (1 /550) 

TC 
Başbakanlık W Kasım 1982 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dmresi 
Başkanlığı 

Sayı : K K T. D. 
18/101-1183/07269 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İmar ve tskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

9.5.1960 TARİHLİ VE 7478 SAYILI KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUNUN 15 İNCİ MADDE
SİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

7478 sayılı «Köy İçme Suları Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde : 
«Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSl Umum Müdürlüğü tarafından temin olunur.» 
Denildikten sonra, aym Kanunun 15 inci maddesince .:; 
«Belediye teşkilatı bulunan ve nüfusu son umumî nüfus sayımına göre 3 000'e kadar olan (3 000 dahil) 

kasabalar da bu kanun hükmüne tabidir.» 
Denilmek suretiyle, köy idareleri dışında, nüfusu 3 000 ve daha az olan belediye idarelerinin içmesuyu 

temini görevi de DSİ'ye verilmiş bulunmaktadır. 
Bilindiği üzere, bilahara 1964 yılında Köy İşleri Bakanlığı fiilen kurulduktan sonra DSİ Genel Müdürlü

ğünün düzenlenen bir protokolla yeni Bakanlığın Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğüne geçmesi üzerine bu 
görev YSE'ye devredilmiştir. 

öte yandan, 4759 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan iller Bankasının Kuruluş Kanununun 1 inci maddesin
de : 

«İl Özel İdareleriyle belediye ve köy idarelerinin bu idarelerin kuracakları birliklerle adı geçen idarelere 
bağlı, tüzelkişiliği haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli idarelere ve kurulmiarın imar işleriyle ilgili ko
nularla uğraşmak ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümleri ile bu kanuna bağlı olmak üzere İller Bankası 
adıyla tüzelkişiliği haiz bir Banka kurulmuştur...» 

Denilmek suretiyle, Bankanın hizmet götüreceği idarelerin nüfus kıstası dahil başkaca herhangi bir kıstasa 
bağlı olknaksızın tüm İl özel İdareleri, Belediyeler ve Köy İdareleri olduğu açıkça belirtilmiş ve kanunun 
7 nci maddesinin B bendinde de : 

* 
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«3611 sayılı Kanun hükümleri geçerlikte kalmak şartıyla, bu idare ve kurumları istemleri üzerine harita, plan, 
proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kuramların vücuda getirecekleri tesis ve yapı
lardan mahallinde yaptırılmasına imkân olmayan veya banka tarafından toplu olarak yaptırılmalarında fayda 
bulunanları, 

İçişleri Bakanlığınca kabul edilecek anaprogramlar içinde meydana getirmek.» 
Denilmek suretiyle bu idarelere götürülecek hizmetlerin nelerden ibaret bulunduğu hüküm altına alınmış 

olup, bu hükme göre vücuda getirilecek» «tesisler» arasında içmesuyu ve kanalizasyon tesisleri özellikle son 
yıllar itibarıyla belirli bir öncelik kazanmışlardır. 

Nitekim, 1945 yılından bu yana, yine 4759 sayılı Yasa hükümlerine göre belediyelerle çok yakın ve 
vazgeçirilmez bir parsel ilişki içinde bulunmanın da bir ölçüde sağladığı kolaylık ve destekle pek çok beledi
yenin içme suyu tesisatı ya bizzat Bankaca veya Banka aracılığıyla gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Aynı şekilde 4759 sayılı Kanunun yukarıda zikredilen 7 nci maddesinin B bendinde yer alan harita, imar 
planı, proje kâğıt ve etüt yapma işleri ile sair yapı ve tesislerin vücuda getirilmesinde, Banka tarafından bele
diye teşkilatı bulunan tüm yerleşme 'merkezlerine çok süratli bir gelişme temposu içinde hizmet götürülmek
tedir. 

Bu çalışma düzeni ve belediyelere vaki hizmet ilişkisi içinde 7417(8 sayılı Yasanın 15 inci maddesi ile getiri
len ve sadece nüfusu 3 000 ve daha az olan belediyelerin, yine sadece işmesuyu temini işlerinin başka bir idare 
eliyle gerçekleştirilmesini öngören yasal zorunluluk, uygulamada işin yapılıp tamamlanması bakımından çeşitli 
aksaklıklara ve bunun ötesinde hayatî önemdeki hizmetin gecikmesine sebep olmaktadır. 

Kaldı ki; her 5 yılda yapılan nüfus sayımında nüfusu 3 000'ni aşan belediyeler Bankamıza müracaat ede
rek içmesuyu tesislerinin Bankamızca tekrar ele alınmasını talep etmektedirler. Zira çoğunlukla köy karek-
terinde sadece bir kaç çeşmeyi ihtiva etmek üzere yapılan tesisler III. No. lu su getirtne yönetmeliğine göre 
tekrar ele alınmakta ve gerek zaman kaybı ve gerekse millî servetimiz heba olmaktadır. 

Bu nedenlerle, 7478 sayılı Yasanın 15 inci maddesi hükmünün yürürlükten kaldırılarak, nüfusu 3 000 ve 
daha az olan belediyelerin içmesuyu ihtiyacının dahi 4759 sayılı Yasanın bu husustaki mevcut ve yeterli 
hükümleri çerçevesinde tiler Bankası tarafından temin edilmesi uygun görülmektedir. 

Esasen uygulamanın bu yolda gerçekleştirilmesi için özellikle son yıllarda bazı tedbirler alınması cihetine 
gidilmiş bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak 1981 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair 29.11.1980 gün 
ve 8/2024 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olarak 4.6.1981 günlü 17360 sayılı resmî gazetede yayımlanan 
ek Bakanlar Kurulu kararının 352 nci sahnesinde «Belediyeler - Şehir altyapısı» başlıklı 4 üncü kısmının (b) 
«tedbirler» bölümünde 7 numaralı tedbir olarak aynen : 

«tçme suyu sağlanmasından, Belediye teşkilatı bulunan ve halihazır nüfusu 100 OOO'den yukarı olan yer
leşmelerde DSİ Genel Müdürlüğü; 2 000 - 1 000 000 nüfus aralığındaki yerleşmelerde belediyelerin talebi 
üzerine tiler Bankası Genel Müdürlüğü, Belediye teşkilatı olmayan ve nüfusu 2 OOO'den az olan yerleşme 
birimlerinde YSE Genel Müdürlüğü sorumlu olacaktır.» 

Denilmek suretiyle, YSE Genel Müdürlüğünün Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin içmesuyu işlerin
den sorumlu bulunmadığı ve bu Genel Müdürlüğün görevinin sadece köy idarelerinin içmesuyu ihtiyaçlarının 
karşılanması olduğu açıkça belirlenmiştir. 

Tasarıya konulan geçici madde ile yeni kanunun yürürlüğe girme tarihine kadar eski mevzuat gereğince 
YSE Genel Müdürlüğü tarafından mukaveleye bağlanmış işlerle yapımına başlanmış olan işlere, bu intikal 
döneminde parasal ve göreysel aksaklıklara sebebiyet verilmemesi amacıyla, bu idare tarafından devam edil
mesi öngörülmüştür. 

Danışına Meclisi (S. Sayısı: 292) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Köy içmesuları hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmak su
retiyle, nüfusu 3 000 ve daha az olan belediyelerin içmesuyu ihtiyacının da 4759 sayılı Kanunun bu husus
taki mevcut ve yeterli hükümleri çerçevesinde iller Bankası tarafından karşılanması sağlanmış olacaktır. 

Geçici Madde — Tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girme tarihine kadar eski mevzuat gereğince YSE Ge
nel Müdürlüğü tarafından mukaveleye bağlanmış işlerle yapımına başlanmış işlere, bu intikal döneminde para
sal ve görevsel aksaklıklara sebebiyet verilmemesi amacıyla, bu idare tarafından devam edilmesi öngörülmüştür. 

Madde 2. — Yürürlük tarihi ile ilgilidir. 
Madde 3. — Yürütme mercii ile ilgilidir. 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 17 Kasım 1982 
İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/550 
Karar No. : 4 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

9.5.1960 Tarih ve 7478 'Sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanunun 15 inci maddesini yürürlükten kaldı
rılarak nüfusu 3 OOO'den az olan ve belediye teşkilatı bulunan yerleşim birimlerinin içme suyu tesislerinin de 
sektörde yetki ve görev birliğinin sağlanması ve görev tedahüllerinin önlenmesi amacı ile, İller Bankası tara
fından yaptırılmasını öngören tasarının süratle kanunlaşmasını temin etmek üzere Komisyonunuz görüşünün 
29.11.1982 tarihine kadar bildirilmesine müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu Başkam 

TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Komisyonu 

Esas No. : 1/550 21 Aralık 1982 
Karar No. : 14 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17.11.1982 gün ve 1/550 sayılı yazınız. 
Komisyonunuz gündeminde görüşülmekte olan «9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkın

da Kanunun 15 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması» hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 
14.12.1982 tarihli toplantısında ilgili kuruluş temsilcilerininde katılmalarıyla tetkik ve müzakere edilerek aşa
ğıdaki sonuçlara varılmıştır: 

Daıratşma Meolsi '(S. Sayısı: 292) 
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1'. Komisyonumuzca Tasarının başlığı «9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy îçme Suları Hakkında Kanu
nun 15 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

2. Tasarının 1 inci maddesinde Komisyonumuzca ilk cümlenin madde 1 olarak tedvinine, ancak Geçici 
Maddeden önce «Madde 2. — 7478 Sayılı Köy îçme Suları Hakkındaki Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde 
Eklenmiştir.», ibaresinin dercedilmesine, ayrıca geçici maddeye «başlanmış» kelimesinden sonra «veya 1983 
yılı yapım programına alınmış»ı ibaresinin ilavesine karar verilmiştir. 

3, Madde 3 ve Madde 4 Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Osman YAVUZ 
Başkan 

Zeki ÖZKAYA 
Kâtip 

Kamer GENÇ 
Üye 

R. Adli ONMUŞ 
Üye 

Salih İNAL 
Başkanvekili 

Mahmut AKKILIÇ 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 

İ. Doğan GÜRBÜZ 
Sözcü 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 11550 
Karar No. : 6 

22 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy îçme Sulan Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun», tasarısı ve gerekçesiyle bu konuda görüşü istenen Tarım ve Orman, Köy İşle
ri ve Kooperatifler Komisyonu Başkanlığının 21.12.1982 gün ve 14 karar numaralı raporu, İmar ve İskân 
Bakanı Sayın Ahmet Samsunlu ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının temsilcisinin katılması ile Ko
misyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Tasarının adına, (... ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine...) ibaresinin eklenmesi uygun görül

müştür. 
Tasarının 1 inci maddesinin ilk fıkrası birinci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesinde 2 nci fıkra olarak yer alan ve geçici madde diye başlayan hükümden önce: 
MADDE 2. — 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 
İbaresinin eklenerek yeni bir madde tedvinine gerek görülmüştür. 
Ayrıca; bu maddedeki Genel Müdürlük adından önce Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının adının ya

zılması, (başlanmış işler) ibaresinden sonra {... veya 1983 yılı yapım programına alınmış olanlar...) ifadesinin 
eklenmesi suretiyle madde kabul edilmiştir. 

Damışrna Meolsi (S. Sayısı: 292) 
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Tasarının yürürlük ve yürütme maddelerinin numaraları değiştirilerek Hükümetten gelen şekliyle aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

Lütfullah TOSYALI 
Kâtip 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Başkanvekili 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üyo 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Mehmet AYDAR 
Sözcü 

Halil EVLİYA 
Üye 

Fenni İSLİMYELİ 
Üye 

Necmi ÖZGÜR 
Üye 

Dalmışıma Meclisi (S. Sayısı: 292) 
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(HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

9 . 5 . 1960 Tarihti ve 7478 Sayılı Köy İçme Suları 
Hakkında Kanunun415 inci Maddesinin Yürürlükten 

Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7478 sayılı Köy içme Suları Hak
kında Kanunun 15 inci maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

•«GEÇÎCt MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Yol - Su Elektriik Genel Müdürlü
ğünce mukaveleye bağlanmış işlerle yapımına baş
lanmış işler, bu Genel Müdürlükçe ifa ve ikmal olu
nur.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR - ÎSKÂN, 
TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

9 . 5 . 1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy îçme Suları 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7478 sayılı Köy îçme Suları Hak
kında Kanunun 15 inci maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

MADDE 2. — 7478 sayılı Köy îçme Suları Hak
kındaki Kanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiş
tir. 

«Geçici Madde — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Köy işleri ve Kooperatifler Bakan
lığı Yol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğünce muka
veleye bağlanmış işlerle yapımına başlanmış işler ve
ya 1983 yılı Yapım Programına alınmış olanlar bu 
Genel Müdürlükçe ifa ve ikmal olunur.» 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Danışma Medli'sj (S. Sayısı: 292) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Bayındırlı, Ulaştırma, İmar - tskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

5 . 11 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet IBakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri iBakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye IBakanı 
A. 3. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof, Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M, Turgut 

Devlet IBakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri IBakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakamı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

îmar ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M, R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclsi (S. Sayısı: 292) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 344 

Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1 /590) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 30 Aralık 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K. K. T. D. 18/101-
1263/05529 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.12.1982 tarihinde karar
laştırılan «Yardım Toplama Kanunu Tasarısı» ile ge rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim,: 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

YARDIM TOPLAMA KANUNU TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

Yardım toplama; sosyal ve geleneksel yönleri ve yaygın uygulaması ile yurdumuz bakımından büyük 
önem taşır. Bu alanda düzenleyici hükümler getiren 2 Aralık 1331 tarihli Cem'i İanat Nizamnamesi günün 
ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaklaşmış ve boşlukları nedeniyle uygulamada birçok aksaklıklar doğmaktadır. 

Gerçekten Cem'i İanat Nizamnamesinin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 70 yıla yakın zaman içeri
sinde toplumumuz çok aşamalar geçirmiş ve hukuk düzeni temelinden değişmiştir. 

Yeni Devlet rejimi ve hukuk düzeni içerisinde, Osmanlı Devletinin hukuk müesseselerine atıflarda bulu
nan, o devrin makamlarından ve yine o devrin lisanı ile söz eden hükümlerin uygulanamayacağı açıktır. 

Kaldı ki sosyal farklılaşmanın zorunlu kıldığı yeni ihtiyaçlara cevap verecek, boşlukları dolduracak, ak
saklıkları giderecek yeni hükümlerin getirilmesi ihtiya cı yıllardan beri hissedilmektedir. 

Bugün yürürlükte bulunan Cem'i İanat Nizamnamesinin uygulamada karşılaşılan aksaklıkları ve boşlukları 
şunlardır : 

Cem'i İanat Nizamnamesi yürürlüğe girdiği devrin koşullarına göre dar bir uygulama alanını kapsamak
tadır. Bugünün koşulları karşısında kapsamın daha geniş tutulması ve yardım toplayabilecek gerçek kişilerle 
kamu ve özel hukuk tüzelkişilerinin yeniden gözden geçirilerek saptanması zorunludur. 

Yardım toplama şekilleri uygulamada güçlükler doğurmayacak biçimde düzenlenmemiş ve sayılmamıştır. 

Yardım toplamaya izin verecek yetkililer ve bu iznin süresi konusunda daha açık ve daha ayrıntılı hü
kümler getirmek gerekmektedir. 

Kamu görevlilerinden hangilerinin yardım toplama işlerinde ne şekilde çalışacakları açık değildir. 
Cem'i İanat Nizamnamesinde yardım toplamaya izin veren makamın toplanacak yardımla ulaşılması is

tenen amaç, yardım toplayacak kişilerin yeterliği, yapılacak hizmetin plan ve programlara uygunluğu, faali
yetin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı konularım inceledikten sonra izin vereceği hakkında hüküm yoktur. 
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Yardım toplama faaliyetlerinde sorumlu kurumların kimlerden oluşacağı, hangi hallerde sorumlu oldukları, 
yardım toplamada görev alacak şahısların ne şekilde denetlenecekleri de saptanmamıştır. 

Yardım toplama şekillerinde ve uygulanacak usullerde birlik ve beraberlik olmadığı gibi toplanan yar
dımların amaca uygun bir şekilde harcanıp, harcanmadığının denetleneceğine ilişkin hükümler de bulun
mamaktadır. 

Hangi kuruluşların hangi günlerde kutu gezdirerek yardım toplayacakları saptanmamıştır. 

Yardım toplamada kullanılan makbuz, bilet ve yardım pullarının kontrolü için pratik usuller yoktur. 

Toplanan para ve malların kötüye kullanılması, görevlilerin gerekli şekilde görevlerini yapmamaları ve 
izinsiz yardım toplanması hallerinde uygulanacak yap tırımlar yeterli değildir. 

Diğer taraftan bir başka yardım toplama şekli olan kurban derisi ve bağırsak toplama ile fitre zarfı da
ğıtmak suretiyle yardım toplama konusunda Cem'i îanat Nizamnamesinde herhangi bir hüküm bulunma
maktadır* 

Her ne kadar her yıl içişleri Bakanlığının genelgeleri ile kurban derilerinin Türk Hava Kurumuna veril
mesi istenmekte ise de, bu konuda yasal bir dayanak bulunmadığından, bu genelgelere karşın birçok kişi ve 
kuruluş araya girerek kurban derisi toplamakta, böylece hem vatandaşlar şaşırtılmakta, hem de birtakım 
karışıklıklar ortaya çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi Türk Hava Kurumu, Ulu önderimiz Atatürk'ün istemi ve korunmasında 16 Şubat 1925 yı
lında kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Çalışmalar yalın düşünce düzeyinde, spor eğitimi alanında kalma
mış, Kayseri Askerî ve Türk Hava Kurumu Türk Kuşu Uçak Fabrikası kurularak büyük adımlar atılmıştır. 
Türk Hava Kurumu, Millî Savunmamızı desteklemek, kız ve erkek Türk gençliğine havacılığı sevdirmek, bu 
konudaki becerilerini ve kendilerine olan güvenlerini artırma amacını çok aşmış ve daha birçok konularda 
çalışmalar yapmayı sürdürmektedir. 

Çağımızın başlarında emekleme aşamasında bulunan havacılık bu yüzyılın sonlarındaki büyük gelişme
ler sonucu, insanoğlu aya ayak basmış, günümüzde uzay gezisi çalışmalarına da başlanmıştır. Batı uygar
lığını amaç gösteren Ulu Önder Atatürk'ün «İstikbal Göklerdedir» sözüyle ne ölçüde ileri görüşlü olduğu 
böylece ortaya çıkmaktadır. 

Türk Hava Kurumu topladığı kurban derileriyle kendi görevi için parasal destek bulurken, bu derilerin 
ekonomik yönden değerlendirilmesi ile ülkemize milyonları aşan döviz girdisi sağladığı da bir gerçektir. Ay
rıca tarım ilaçlama çalışmalarıyla da ülke ekonomisine katkıda bulunan Türk Hava Kurumunun yerini tuta
cak bir başka kuruluş da ülkemizde bulunmamaktadır. 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre kurban derisi ve bağırsak toplama ile fitre zarfı dağıtma konularının 
bir düzene bağlanması,ve bu konuda Türk Hava Kurumunun yetkili kılınması gerekli görülmüştür., 

Yukarıda değinilen hususların yeniden günün ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenebilmesi için 6 bölüm, 32 
esas ve 2 geçici maddeden oluşan Yardım Toplama Kanunu Tasarısı hazırlanmıştır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 344) 
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YARDIM TOPLAMA KANUNU TASARISININ MADDE GERERÇELERt 

Madde 1. — Bu maddeyle Kanunun amacı belirlenmiştir. 
Madde.2. — Kanunun kapsamı belirlenmiş ve yanlış uygulamalara neden olunmaması için derneklere, 

sendikalara, spor kulüplerine, meslekî kuruluşlara ve bağış kabulüne yetkili vakıflara kendi statülerine göre 
üyeleri ve diğer kişiler tarafından kendiliğinden yapılacak bağış ve yardımlarla, bunların öz kaynaklarından 
sağlayacakları gelirlerin bu Kanunun kapsamı dışında kaldığı vurgulanmıştır. 

Madde 3. — Geçmiş uygulamada bazı kişi ve kuruluşların çeşitli yollarla vatandaşları istek ve iradeleri 
dışında yardımda bulunmaya zorladıkları sık sık görülmüştür. Madde bu tür zorlamaların önlenmesi amacıyla 
genel ilke olarak konulmuştur. 

Madde 4. — Uygulamada birçok kişi ve kuruluşla rın değişik amaçlarla yardım topladıkları görülmek
tedir. 

Bu nedenle yardım toplanmasında kamu yararına uygunluk temel ilke olarak alınmış ve yardım toplaya
bilecek olan gerçek ve tüzelkişiler saptanmıştır. 

Madde 5. — Bu maddeyle zaman içinde değişen ve sayıları artan yardım toplama şekilleri sayılmak sure
tiyle belirlenmiş, böylece uygulamada birliğin sağlanması ve uygar bir topluma yakışmayan ve vatandaşın 
vicdanım inciten yardım toplama şekillerine meydan verilmemesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca denetimin sağlanması yönünden yardım toplama faaliyetinde özel makbuz ve biletlerin kullanıla
cağı ve konunun tçişleri ve Maliye bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanacak bir yönetmelikle düzenleneceği 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. — Yardım toplama faaliyetinin izne bağlı olarak sürdürülmesi gerekli görülmüş ve izin ver
meye yetkili makamlar gösterilmiştir. Bu arada izinsiz yardım toplama faaliyetlerinin güvenlik kuvvetlerince 
men edileceği hükme bağlanmıştır. 

Ancak ülkemizde sağlık ve sosyal yardım, havacılığın güçlendirilmesi ve buna benzer konularda etkin 
hizmetler yürüten Türkiye Kızılay Cemiyeti, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu, Veremle Savaş 
Derneği ve benzeri kuruluşlarla, Ulusumuza malolmuş bulunan ve Silahlı Kuvvetlerimizin güçlendirilmesine 
yönelik vakıfların izin almaksızın yardım toplama faaliyetinde bulunabilmeleri imkânı getirilmiş ve bu tür 
kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların Bakanlar Kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca toplumumuzda gelenekselleşmiş bulunan ve yardım toplamanın yanında tanıtma amacını da güden 
rozet takmak ve kutu gezdirmek suretiyle yardım toplayabilecek dernek ve vakıfların da tçişleri Bakanlığın
ca belirlenip ilan edileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 7. — Bu maddede yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların başvuru şekli gösterilmiş ve başvuru 
dilekçesinde bulunması gereken hususlar ve belgelerin Kanunun uygulama esas ve usullerini gösteren yönet
melikte düzenleneceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 8. — Başvuru üzerine izin vermeye yetkili makamlarca yapılacak inceleme esasları gösterilmiştir. 
Madde 9. — Yardım toplama süresinin takdirinin izin veren makama ait olduğu, ancak etkin bir deneti

min sağlanması bakımından bu sürenin bir yılı geçemeyeceği, zorunlu hallerde bu sürenin izin veren makam
larca bir yılı geçmemek üzere uzatılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 10. — Yardım toplama faaliyetinde çalışacak kamu görevlilerine vali ve kaymakamlarca izin ve
rileceği esası getirilmiş, bu görevlilere çalışmalarından dolayı herhangi bir ücret verilemeyeceği belirtilmiştir. 

Ayrıda çeşitli sakıncaları nedeniyle genel ve özel güvenlik kuvvetlerinin hiçbir şekilde yardım toplama faa
liyetinde çalıştırılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu arada Türk. Hava Kurumu tarafından kurban derisi, bağırsak ve fitre zarfı dağıtmak suretiyle yar
dım toplama faaliyetinde görevlendirilen kamu personeline kurumca ücret verilebileceği istisnası getirilmiş
tir. Bu düzenleme ile kurumun yardım toplama faaliyetlerine etkinlik kazandırılmak istenmiştir. 

Madde 11. — Bu maddeyle, her yardım toplama faaliyeti için birer sorumlu kurulun oluşturulması ön
görülmüş ve sorumlu kurulun kimlerden oluşacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca etkin bir denetimin sağlanması için yardım toplama faaliyetine girişenlerce yapılması zorunlu 
işlerin Kanunun uygulama esas ve usullerini gösterir yönetmelikte düzenleneceği hükmü getirilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 344) 



— 4 — 

Madde 12. — Yardım toplama faaliyetinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden, süresi içinde 
sonuçlandırılmasından, toplanan para ve eşyanın korunmasından ve amaca uygun şekilde harcanmasından bu 
faaliyete girişenlerin sorumlu olacağı hükmü bağlanmıştır. 

Madde 13. — izin veren makamlarca, her yardım toplama faaliyeti için bir dosya tutulması ve yardım 
toplama faaliyetinde görev alacak kişilere fotoğraflı kimlik belgesi verilmesi esası getirilmiştir. 

Ayrıca öğrenciler tarafından kutu gezdirmek veya rozet takmak sureti ile yapılan yardım toplama faali
yetlerinde, görevlendirilen öğrencilerin sayılarının fazla olması nedeniyle, kimlik belgesi verilmeyeceği ancak 
yardım toplamada görevli öğrencilerin ad, soyad ve okullarını gösterir bir listenin izin veren makama verile
ceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 14. — Bu maddeyle izin veren makamca tayin edilecek denetçiler tarafından faaliyetin her safha
sında denetleme yaptırabileceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 15. — Sorumlu kurulların yardım toplama süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde kesinhesabı 
çıkarıp, izin veren makama vermeleri öngörülmüştür. 

Madde 16, 17. — Denetçiler tarafından kesinhesabın incelenerek sonucun bir rapora bağlanması esası 
getirilmiş ve denetleme raporunda bulunması gereken hususlar belirtilmiştir. 

Madde 18. — îzin veren makamlarca, toplanan yardımın amaç doğrultusunda kullanılıp, kullanılmadığının 
izlenmesi ve denetlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 19. — Denetçilere verilecek ücretin miktarı ve ne şekilde ödeneceği hükme bağlanmıştır. 
Madde 20, 21, 22. — Genel gerekçede ayrıntıları ile açıklandığı üzere kurban derisi ve bağırsak toplama 

ile fitre zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama yetkisi Türk Hava Kurumuna verilmiş ve toplanan yardı
mın halen uygulamada olduğu gibi Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kuru
mu ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında dağıtım oranları gösterilmiştir. 

Ayrıca kurban derisi, bağırsak toplama ve fitre zarfı dağıtımı suretiyle yardım toplama faaliyeti çeşitli 
özellikler gösterdiğinden buna ilişkin hususların bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 23. — Bazı derneklere, vakıflara, meslek kuruluşlarına ve kamu kuruluşlarına yürürlükteki mev
zuata göre tanınmış hak ve ayrıcalıkların saklı olduğu kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Elçiliklerce Türkiye'de yardım toplanması faaliyetinin Dışişleri Bakanlığının iznine bağlı 
olduğu ve bunlar tarafından yapılacak yardım toplama faaliyetlerinde bu Kanunun uygulanamayacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 25. — Basımevlerine, basacakları makbuz, bilet ve yardım pullarının kıymetleriyle, seri numara
larını izin veren makama bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir. 

Madde 26. *— Bu Kanunun 5 inci maddesindeki yardım toplama şekillerinde yapılacak harcamaların, 
sağlanacak gelirlere göre yüzde oranları gösterilmiş ve bu suretle harcamaların sınırlı kalması amaçlanmıştır. 

Madde 27. —'• Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemlerin hangi kuruluşlar tarafından yürütüleceği 
belirlenmiştir. 

Madde 28, 29. — Maddelerle bu Kanuna aykırı çeşitli davranışlar için öngörülen ceza hükümleri gös-
tirilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Cem'i îanat Nizamnamesine göre başlamış olan faaliyetlerin bu Kanuna uydurulma 
süresi tespit edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin İçişleri Bakanlığınca hazırlana
cak bir yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 30. — 2 Aralık 1331 tarihli Cem'i îanat Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 31. — Yürürlük tarihini belirtmektedir. 
Madde 32. — Yürütme durumunu göstermektedir! 
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— 5 — 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve . 9 Şubat 1983 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/590 
Karar No. ; 26 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 27.12.1982 tarihinde kabul edilerek, Danışma Meclisine gönderilen ve Komisyonu
muza 9.1.1983 tarihinde havale buyurulan, «Yardım Toplama Kanunu Tasarısı»; Komisyonumuzun 9 Şu
bat 1983 günlü birleşiminde ilgili Hükümet Temsilcisinin katılması ile incelenip görüşülmüştür. 

Yardım toplama, yurdumuzda gelenekleşmiş bir kurumdur. Bu itibarla, yardım toplama işinin, bazı 
esasl'ara bağlanması zorunluluğu Cumhuriyetten önce Osmanlı' Devleti zamanında hissedilmiş ve 23 Teşri
nievvel 1331 (23 Kasım 1915) tarihinde yürürlüğe gi^n Cemî tanat Nizamnamesi çıkarılmıştır. Halen, yar
dım toplama konusunda bu nizamname hükümleri uygulanmaktadır. Ancak, bu nizamname günümüz ihti
yaçlarını karşılamadığından Hükümetçe «Yardım Toplama Kanunu Tasarısı» hazırlanmıştır. 

Kanun tasarısının amacı, yardım toplamaya yetki H kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçlarla yar
dım toplayabileceklerini belirlemek, yardım toplanmasına ilişkin usul ve esaslarla, yardım toplama çalışma
larının denetimi ile ilgili hususları düzenlemektir. 

Kanun, yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların amaçlarına ve kamu yararına uygun olarak yardım 
toplama faaliyetlerine ait esasları kapsamaktadır. 

Tasarının gerekçesini ve tümünü benimseyen Komisyonumuz aşağıda belirtilen maddeleri Hükümetten ge
len şekli ile aynen kabul etmiştir. 

Aynen kabul edilen maddeler : 1 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 
inci, 15 inci, 16 ncı, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 31 inci, 32 
nci ve iki geçici madde. ' 

Tasarının küçük değişikliklerle kabul edilen maddeleri : İkinci maddenin ikinci fıkrasının başına «Siyasî 
Partiler» kelimeleri ilave edilmiştir. 

\2 nci maddenin birinci fıkrasında geçen «harcanmasından» kelimesi çıkarılarak yerine «kullanılmasın
dan» kelimesi konulmuştur. 

13 üncü maddenin ikinci satırındaki «bir dosya tutulur» tabii inden sonra gelen «,» virgül kaldırılarak, 
«.» nokta konulmuş ve takip eden «yardım» kelimesinin baş harfi büyük harfle yazılarak yeni bir cümle 
teşkil edilmiştir. 

17 nci ve 18 inci maddelerindeki noktalama işaretleri düzeltilmiştir. 

26 ncı maddenin birinci satırındaki «maddesindeki» kelimesi değiştirilerek «maddesine göre,» tabiri 
konulmuştur. 

29 uncu maddenin üçüncü fıkrasının baştarafına «ve» bağlacı ilave edilmiş, fıkranın başındaki «mah
kemece» kelimesi kaldırılarak bu fıkra ikinci fıkraya dahil edilmiştir. 
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30 uncu maddedeki «Aralık» kelimesi çıkarılarak yerine «Kânunuevvel» kelimesi getirilmiştir. 

Bu kanun tasarısı Komisyonumuz üyelerinin ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 
Raporlu 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

imzada bulunamadı 

Halit ZARBUN 
Üye 

\Aydm TUĞ 
Sözcü 

Ender CÎNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Yardım Toplama Kanunu Tasamı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi 
amaçlarla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yardım toplanmasına ilişkin usul ve esaslarla, yardım top
lama çalışmalarının denetimiyle ilgili hususları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların, amaçlarına ve kamu yararına 
uygun olarak, yardım toplama faaliyetlerine ait esasları kapsar. 

Dernekler ve sendikalar ile bunların üst kuruluşlarına, spor kulüplerine, meslekî kuruluşlara ve bağış 
kabulüne yetkili vakıflara kendi statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından yapılacak bağış ve yar
dımlarla, bunların öz kaynaklarından sağlayacakları gelirler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

Genel ilke 

MADDE .3. — Yardım isteğe bağlı olup, hiçbir kişi veya kuruluş yardımda bulunmaya zorlanamaz. 

Yardım toplama yetkisi 

MADDE 4. — Kamu yararına uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağla
mak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek üzere gerçek kişiler, dernekler, vakıflar, sen
dikalar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, meslekî kuruluşlar, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler. 

Yardım toplama şekilleri 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre makbuzla, kutu gezdirerek, belirli yerlere kutu koymak suretiyle, banka
larda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler 
yolu ile, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanabilir. 

Yardım toplama faaliyetlerinde, yukarıdaki yardım toplama şekillerinden bir veya birkaçı kullanılabilir. 
Gerçek kişiler tarafından girişilecek yardım toplama faaliyetlerinde bu iş için hazırlanacak özel makbuz 

veya biletler kullanılır. 
Yardım toplama işinde kullanılan makbuz ve biletlerde yardımın hangi amaç için toplandığının belirtil

mesi zorunludur. 
Yardım toplama işinde kullanılacak makbuz ve biletlerin bastırılması, biçimi, kullanılması ve dağıtılma

sına ilişkin esaslar İçişleri ve Maliye Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenip, Kanunun yayımı tarihini izleyen 6 ay 
içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirtilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yardım Toplamada İzin Vermeye Yetkili Makamlar ve Başvuru 

İzin vermeye yetkili makamlar 

MADDE 6. — Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa tçişleri Bakanlığından, bir ilin bir
den fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçe sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

YARDIM TOPLAMA KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların, amaçlarına ve kamu yararına 
uygun olarak, yardım toplama faaliyetlerine ait esasları kapsar. 

Siyasî Partiler, dernekler ve sendikalar ile bunların üst kuruluşlarına, spor kulüplerine, meslekî kuruluş
lara ve bağış kabulüne yetkili vakıflara kendi statülerine göre üyeleri ve, diğer kişiler tarafından yapılacak 
bağış ve yardımlarla, bunların öz kaynaklarından sağlayacakları gelirler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ta sarının beşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yardım Toplamada İzin Vermeye Yetkili Makamlar ve Başvuru 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyeti güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir ve yardım top
layanlar hakkında kanunî kovuşturma yapılır. 

İzin alınmaksızın yardım toplama faaliyetinde bulunabilecek kamu yararına çalışan derneklerle vakıflar, 
İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Dinî ve millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar içinde rozet takmak ve kutu gezdirmek suretiyle yar
dım toplamaya yetkili dernek veya vakıflar içişleri Bakanlığınca belirlenir ve ilan edilir. 

Yardım toplamada başvuru 

MADDE 7. — Yardım toplayacak olan gerçek ve tüzelkişiler, yardım toplama isteklerini bir dilekçe ile 
izin vermeye yetkili olan makama bildirirler. 

Gazete ve dergilerin başvurma dilekçeleri sorumlu yazı işleri müdürlerince verilir. 
Başvuru dilekçelerinde bulunması gerekli hususlar ve belgeler yönetmelikle düzenlenir. 
Yardım toplama faaliyetinin öğrenim kurumları yararına veya kurum içinde yapılmak istenmesi halinde, 

başvuru dilekçesine kurum idaresinin yazılı izninin eklenmesi zorunludur. 

Başvurunun incelenmesi ve izin 

MADDE 8. — İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; işin önemi, yardım toplama faaliyetine 
girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyeti
nin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır ve sonucu en 
geç iki ay içinde başvuranlara bildirilir. 

Sonuç iki ay içinde bildirilmediği takdirde yardım toplama istemi reddedilmiş sayılır. 

Yardım toplamada süre 

MADDE 9. — Yardım toplama süresinin takdiri izin veren makama aittir. Ancak, bu süre bir yılı geçe
mez. Belirlenen sürenin sonunda kesin hesap sonuçlarına göre yardım toplama faaliyetinin amacı göz önün
de tutularak yardım toplama süresi, izin veren makamlarca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. 

Yardım toplama faaliyetinde çalışacak kamu görevlileri 

MADDE 10. — Kamu görevlileri vali ve kaymakamdan gerekli izni almadıkça yardım toplama faali
yetlerinde çalışamazlar. 

İzin alınmak suretiyle yardım toplama hizmetlerinde çalıştırılan kamu görevlilerine her ne ad altında olur
sa olsun ücret verilemez. 

Silahlı Kuvvetler ve güvenlik kuvvetleri mensupları ile özel kolluk görevlileri, hiçbir şekilde yardım top
lama faaliyetlerinde çalıştırılamazlar. 

20 nci madde gereğince Türk Hava Kurumu tarafından kurban derisi, bağırsak toplama ile fitre zarfı da
ğıtmak suretiyle yardım toplama faaliyetinde görevlendirilen kamu personeline, kurumca ücret verilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İzin Alındıktan Sonra Yapılacak İşler 

Yardım toplama faaliyetine girişenlerce yapılacak işler 

MADDE 11. — Her yardım toplama faaliyeti için birer sorumlu kurul oluşturulur. 
Tüzelkişilerin girişecekleri yardım toplama faaliyetlerinde sorumlu kurul bunların yönetim organlarıdır. . 
Gerçek kişiler, en az üç kişiden oluşacak sorumlu kurulu belirleyerek izin veren makama bildirmekle yü

kümlüdürler. 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının onuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İzin Alındıktan Sonra Yapılacak İşler 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Gazete ve dergiler tarafından toplanacak yardımlar bir bankada açılacak özel bir hesaba yatırılır. Yar
dıma katılan kişilerin adları yardım tutarı ve cinsi, yardımda bulunanın aksine bir isteği bulunmadığı tak
dirde, gazete ve dergi ile yayınlanır. Faaliyet sonunda toplanan yardımın miktarı gazete veya dergi ile kamu 
oyuna anıklanır. 

Yardım faaliyeti sırasında uyulması gerekli diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Sorumluluk 

MADDE 12. — Yardım toplama faaliyetine girişenler bu faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütül
mesinden, süresi içinde sonuçlandırılmasından, toplanan para ve eşyanın korunmasından ve amaca uygun 
şekilde harcanmasından sorumludur. 

İzin veren makamca yapılacak işler 

MADDE 13. — Yardım toplamaya izin verilmesi halinde, izin veren makamlarca her yardım toplama faa
liyeti için bir dosya tutulur. Yardım toplama faaliyetinde görev alacak kişilere, yardım toplama faaliyeti
nin konu ve süresi belirtilmek suretiyle fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Bu belgeler faaliyetin sonunda 
geri alınır. 

Belli gün ve haftalarda öğrenciler tarafından kutu gezdirmek veya rozet takmak suretiyle yapılan yardım 
toplama faaliyetlerinde, kimlik belgesi verilmez. Ancak; yardım toplama faaliyetinde görevlendirilen öğren
cilerin adlarını, soyadlarını, okul ve sınıflarını gösteren bir liste yardım toplama faaliyetinin başlamasından 
üç gün önce izin veren makama verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardım Toplamada Denetim 

Yardım toplama faaliyetinin denetlenmesi 

MADDE 14. — Yardım toplama işleri izin veren makamın denetim ve gözetimine tabidir. 
izin veren makam, faaliyetin her safhasında gerekli denetlemeyi yaptırmak üzere yeterli sayıda denetçi ta

yin eder ve ilgililere bildirir. 

İlgililer, denetçilerin isteği üzerine yardım toplama faaliyetleri ile ilgili her türlü belgeyi vermekle yüküm
lüdürler. 

Denetçiler görevlerini en kısa zamanda bitirip raporlarını kendilerini görevlendiren makama verirler. 

Eski eser ve anıtların onarılması için yardım toplamaya izin verilmiş olan hallerde denetleme, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü veya Kültür ve- Turizm Bakanlığı tarafından ayrıca yapılabilir. 

Toplanan yardımın hesabı 

MADDE'15. — Sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde toplanan 
yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneğini izin veren makama vermekle yükümlüdürler. Gerekli hal
lerde bu süre izin veren makamın onayı ile 10 gün daha uzatılabilir.. 

İzin veren makam, kesin hesabın bir örneğini denetçilere gönderir. 

Denetim sonucu 

MADDE 16. — Denetçiler, izin veren makamın vereceği direktifleri de göz önünde tutarak yardım top
lama faaliyetinin kesinhesabını ve diğer belgeleri incelemek suretiyle, sonucunu belirlenen süre içinde bir ra
por halinde izin veren makama verirler. 
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Sorumluluk 

MADDE 12. — Yardım toplama faaliyetine girişenler bu faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yü
rütülmesinden, süresi içinde sonuçlandırılmasından, toplanan para ve eşyanın korunmasından ve amaca uygun 
şekilde kullanılmasından sorumludur. 

İzin veren makamca yapılacak işler 

MADDE 13. — Yardım toplamaya izin verilmesi halinde, izin veren makamlarca her yardım toplama 
faaliyeti için bir dosya tutulur. Yardım toplama faaliyetinde görev alacak kişilere, yardım toplama faali
yetinin konu ve süresi belirtilmek suretiyle fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Bu belgeler faaliyetin so
nunda geri alınır. 

Belli gün ve haftalarda öğrenciler tarafından kutu gezdirmek veya rozet takmak suretiyle yapılan yardım 
toplama faaliyetlerinde, kimlik belgesi verilmez. Ancak; yardım toplama faaliyetinde görevlendirilen öğ
rencilerin adlarını, soyadlarını, okul ve sınıflarını gösteren bir liste yardım toplama faaliyetinin başlamasın
dan üç gün önce izin veren makama verilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yardım Toplamada Denetim 

Yardım toplama faaliyetinin denetlenmesi 

MADDE 14. — Yardım toplama işleri izin veren makamın denetim ve gözetimine tabidir. 
İzin veren makam, faaliyetin her safhasında gerekli denetlemeyi yaptırmak üzere yeterli sayıda denetçi 

tayin eder ve ilgililere bildirir. . 

İlgililer, denetçilerin isteği üzerine yardım toplama faaliyetleri ile ilgili her türlü belgeyi vermekle yü
kümlüdürler. 

Denetçiler görevlerini en Kisa zamanda bitirip raporlarını kendilerini görevlendiren makama verirler. 

Eski eser ve anıtların onarılması için yardım toplamaya izin verilmiş olan hallerde denetleme, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü veya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrıca yapılabilir. 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının * onaltıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Denetleme raporu 

MADDE 17. — Denetçiler, denetleme sonunda düzenleyecekleri rapora, aşağıda gösterilen bilgileri koy
makla yükümlüdürler. 

1. Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan brüt gelir, 
2. Yardım toplama faaliyeti için yapılan gider, 
3. Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net gelir, 
4. Bu gelirlerin amacı gerçekleştirmede yeterli olup olmadığı konusunda bilgi, 
5. izin veren makamca incelenmesi istenen diğer konularla ilgili açıklamalar, 
6. Denetçilerin rapora geçmesinde yarar gördükleri diğer bilgiler. 

Yardımın kullanılması 

MADDE 18. — izin veren makamlarca, yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net gelirin, gerçek
leştirilmek istenen amaç doğrultusunda kullanılıp, kullanılmadığı izlenir ve denetlenir. 

Denetçilere verilecek ücret 

MADDE 19. — Denetçilere verilecek ücretin miktarı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit 
olunur ve bu ücret içişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kurban Derisi ve Bağırsak Toplama ile Fitre Zarfı Dağıtımına ilişkin Hükümler 

Yetkili kuruluş 

MADDE 20. — Kurban derisi ve bağırsak toplama ile fitre zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama yet
kisi Türk Hava Kurumuna aittir. 

Gelirin dağıtımı 

MADDE 21. — Türk Hava Kurumunca toplanan kurban derisi, bağırsak ve dağıtılan fitre zarfları so
nucu elde edilen paradan zorunlu giderler düşüldükten sonra kalan, toplam paranın yüzde kırkbeşi Türk Hava 
Kurumuna, yüzde yirmibeşi Türkiye Kızılay Derneğine, yüzde yirmisi Çocuk Esirgeme Kurumuna ve yüzde 
onu Türkiye Diyanet Vakfına verilir. . 

Yönetmelik 

MADDE 22. — Kurban derisi 
yapılacak ödeme konuları, Türk 
tarihinden itibaren altı ay içinde 

bağırsak toplama, fitre zarfı dağıma biçimi ve bu işlerde çalışanlara 
Hİava Kurumunun görüşü alınarak içişleri Bakanlığınca Kanunun yayımı 

çıkarılacak yönetmelikle belirtilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Saklı hükümler 

MADDE 23. — Yürürlükteki njıevzuat hükümlerine göre bazı derneklere, vakıflara, meslek kuruluşlarına 
ve kamu kuruluşlarına tanınmış hak ve ayrıcalıklar saklıdır. 
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Denetleme raporu 

MADDE 17. — Denetçiler, denetleme sonunda düzenleyecekleri rapora, aşağıda gösterilen bilgileri koymak
la yükümlüdürler; 

1. Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan brüt gelir, 
2. Yardım toplama faaliyeti için yapılan gider, 
3. Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net gelir, 
4. Bu gelirlerin amacı gerçekleştirmede yeterli olup olmadığı konusunda bilgi, 
5. tzin veren makamca incelenmesi istenen diğer konularla ilgili açıklamalar, 
6. Denetçilerin rapora geçmesinde yarar gördükleri diğer bilgiler. 

Yardımın kullanılması 

MADDE 18. — İzin veren makamlarca, yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net gelirin, ger
çekleştirilmek istenen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı izlenir ve denetlenir. 

MADDE 19. — Tasarının ondokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kufban Derisi ve Bağırsak Toplama İle Fitre Zarfı Dağıtımına İlişkin Hükümler 

MADDE 20. — Tasarının yirminci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 1 . — Tasarının yirmibirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının yirmiikinci maddesi Ko misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 23. — Tasarının yirmiüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Elçiliklerce yardım toplama 

MADDE 24. — Elçiliklerce Türkiye'de yardım top lanması Dışişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Elçilik
lerin yardım toplama faaliyetlerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Basımevlerinin yükümlülüğü 

MADDE 25. — Basımevleri, yardım toplama faaliyetlerine girişenlerin bastıracağı makbuz, bilet ve yar
dım pullarının kıymetlerini, seri ve numaralarını bastırdıktan sonra, bir örneği ile birlikte en geç bir hafta 
içinde izin veren makama bildirmekle yükümlüdürler. 

Yardım toplama faaliyeti giderleri 

MADDE 26. — Bu Kanunun 5 inci maddesindeki makbuzla, kutu gezdirerek, belirli yerlere kutu koymak 
suretiyle, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama şekillerinde giderler, brüt geli
rin yüzde onunu; eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yolu ile, spor gösterileri, gezi 
ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplama şekillerinde ise yüzde kırkını geçemez. 

Giderler bu oranı geçtiği takdirde, aradaki fark mahkeme kararı ile sorumlu kurul üyelerine ödettirilir. 

İşlemleri yürütecek daire 

MADDE 27. — Yardım toplama faaliyetleri ile il gili işlemlerin yürütülmesinde il ve ilçelerin emniyet ve 
jandarma kuruluşları görevlidir. Yardım toplama faaliyetine içişleri Bakanlığınca izin verilmesi halinde ise 
bu görev Emniyet Genel Müdürlüğünce yerine getirilir. 

Toplanan yardımın zimmete geçirilmesi 

MADDE 28. — Yardım toplama faaliyetinden elde edilen mal ve paralan zimmetine geçirenler Devlet 
mal ve parasını zimmetine geçirenler gibi cezalandırılır. 

İzinsiz yardım toplayanlar 

MADDE 29. — 6 ncî maddeye aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlarla, yardım toplanmasına izin ve
rilen yer dışında yardım toplayanlar hakkında üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve 2 500 liradan 10 000 
liraya kadar hafif para cezası verilir ve izinsiz toplanan mal ve paranın müsaderesine hükmolunur. 

Türk Hava Kurumu dışında gerçek veya tüzelkişilerce kurban derisi ve bağırsak toplanması ile fitre zarfı 
dağıtılması suretiyle para toplanması durumunda da ilgililer hakkında birinci fıkradaki cezalar uygulanır. Ve 
mahkemece, toplanan kurban derisi, bağırsak ve fitre paralarına el konularak Türk Hava Kurumuna dev
redilir. Elden çıkarılmış olanların değerinin iki katının alınmasına hükmedilir. 

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davrananlar hakkında da bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası 
verilir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Cem'i lanat Nizamnamesine göre yürütülmekte olan yardım toplama faaliyetleri, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde bu Kanunda belirtilen usullere uydu
rulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Kanunun yayımından iti
baren altı ay içinde içişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 30. — 2 Aralık 1331 tarihli Cem'i lanat Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 24. —• Tasarının yirmidördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının yirmibeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yardım toplama faaliyeti giderleri 

MADDE 26. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre, makbuzla kutu gezdirerek, belirli yerlere kutu koy
mak suretiyle, bankalaı'da hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama şekillerinde giderler, brüt 
gelirin yüzde onunu; eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yolu ile, spor gösterileri, 
gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplama şekillerinde ise yüzde kırkını geçemez. 

Giderler, bu oranı geçtiği takdirde, aradaki fark mahkeme kararı ile sorumlu kurul üyelerine ödettiril 
lir. ' 

MADDE 27. — Tasarının yirmiyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının yirmisekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İzinsiz yardım toplayanlar 

MADDE 29. — 6 ncı maddeye aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlarla, yardım toplanmasına izin 
verilen yer dışında yardım toplayanlar hakkında üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve 2 500 liradan 10 000 
liraya kadar hafif para cezası verilir ve izinsiz toplanan mal ve paranın müsaderesine hükmolunur. 

Türk Hava Kurumu dışında gerçek veya tüzelkişilerce kurban derisi ve bağırsak toplanması ile fitre 
zarfı dağıtılması suretiyle para toplanması durumunda da ilgililer hakkında birinci fıkradaki cezalar uygula
nır ve toplanan kurban derisi, bağırsak ve fitre paralarına el konularak Türk Hava Kurumuna devredilir. 
Elden çıkarılmış olanların değerinin iki katının alınmasına hükmedilir. 

vBu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davrananlar hakkında da bir aydan üç aya kadar hafif hapis ce
zası verilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Tasarının geçici ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 30. — 2 Kânunuevvel 1331 tarihli Cam'i tanat Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 344) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük [ 

MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 32. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

27 . 12 . 1982 

Devlet Bakanı 
Barbakan Yardımcısı 

Z. Baykara K 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
ÎA Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tanım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M* Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
, H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçprgay. Prof< Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof* Dr. M. N. özdar 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Af. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M< R Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 344) 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 'Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 31. — Tasarının otuzbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen , kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasannın otuzikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 344) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 351 

Danışma Meclisi Üyesi İbrahim GÖKTEPE ve 9 Arkadaşının, 
Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 

Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları. ( 2 /87 ) 

11 Ocak 1983 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifimiz ekte sunulmuştur, 
Gereğini saygıyla arz ederiz. 

İbrahim GÖKTEPE Muzaffer SAĞIŞMAN Turgut TAN 

Fahri ÖZTÜRK Doğan GÜRBÜZ Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Hilmi SABUNCU Özer GÜRBÜZ Bahtiyar UZUNOĞLU 

Halil AKAYDIN 

TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ KANUNU GEREKÇESİ 

Bilindiği üzere 766 sayılı Tapulama ve 2613 sayılı Kadastro Kanunları ile taşınmazlardan tapusuz olan
ları tapulamak ve tapulu olanlarında kayıtlarını yenile mek sureti ile kadastro planları tanzim ve tapu sicil
leri tesis edilmektedir. 

Bununla amaç Medenî Kanunun öngördüğü nitelikteki tapu sicillerini meydana getirmek ise de 1934 yı
lından beri uygulanmakta olan 2613 sayılı Kadastro ve 1950 yılından beri uygulanmakta olan değişik 766 sa
yılı Tapulama Kanunu ile üretilen pafta ve fennî evrakı müsbiteler, memleketimizin sosyal ve ekonomik 
yapısında olduğu gibi kadastro yapım tekniklerinde olan değişiklikler, gelişmeler, arazilerde yüksek yoğunluklu 
yerleşim alanları karşısında yetersiz hale gelmiştir. 

Nitekim birçok Avrupa ülkelerinde, teknik niteliğini ve uygulama yeteneğini kaybetmiş paftalar, ikinci 
hatta üçüncü defa yenilenmiştir. 

Yurdumuzda da kadastro yapımındaki metot, alet ve malzeme yetersizlikleri, taşınmaz malların sınırla
rının zeminde işaretlendirilmemesi, adım ya da şerit, metre ve pusula ile yapılanın yanında, grafik ölçü sis
temiyle, büyütülmüş fotoğraflar vb. ilkel metotlar kullanılarak kadastro paftaları yapılmıştır. Kullanıldığı za
manlarda bile harita yapımının gerektirdiği nirengi ve poligon gibi sabit tesislerden yoksun üretilen bu hari
talar, genellikle küçük ölçeklerde ve kötü vasıflı malzemeler üzerine çizimleri yapılmış ve bunlar üzerinden 
yüzölçümleri hesaplanmıştır. 

Harita yapımında uygulanan bu ilkel metotlar yanında, harita ölçeklerinin küçük olması, kötü harita 
malzemesinin kullanılmış bulunması, ayrıca çizim bozuklukları sebebiyle gerçekle kabul edilemeyecek dü
zeyde farklı yüzölçümü değerleri ortaya çıkmış ve bu hatalı değerler tapu siciline yansımıştır. 

Öte yandan toprak tevzi, kamulaştırma, imar uygulamaları gibi kadastrodan ayrı amaçlar için yapılan ve 
tescile konu olan haritaların yetersizliği de kadastro paftalarının uygulanabilirliğini ters yönde etkileyen un
surlar olmuşlardır. 

Ayrıca hızlı kentleşmenin getirdiği gecekondulaşma, kent yakınındaki kırsal alanların kentsel alan yapısına 
dönüşmesi, turizm ve sanayi alanlarının kuruluşu ve miras gibi nedenlerle arazi küçük parçalara bölünmüş, 
birim fiyat hızla yükselmiş, bu bölünme ve değer artışı karşısında yürürlükte olan kadastro paftaları, yapım 
sistemleri ve ölçekleri istenilen hassasiyeti verebilmekten uzak kalmıştır. 
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Bu durum, Medenî Kanunun önem verdiği tapu sicilinden, plan ile ilişkili bölümünün itimat edilme nite
liğini kaybetmiş olduğu düşüncesini de beraberinde getirmektedir. 

Bu itibarla mülkiyet ve mülkiyete ilişkin diğer haklar dışında olmak üzere teknik niteliğini ve uygulama 
yeteneğini kaybetmiş olan tapulama ve kadastro paftalarının yenilenmesinde kesin zorunluluk bulunmaktadır. 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma 20 Ocak 1983 

Komisyonu 
Esas No. : 2/87 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danış
ma Meclisi Üyesi İbrahim Göktepe ve 9 arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hak
kında Kanun Teklifi» ekte gönderilmiştir. 

İçtüzüğümüzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca adı geçen teklifin Komisyonunuzu ilgilendiren madde
leri hakkında görüşünüzün en kısa zamanda bildirilmesini saygılarımla arz ederim. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 

ve İskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/87 10 Mart 1983 
Karar No. : 59 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, TURlZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi İbrahim Göktepe 
ve 9 arkadaşının Tapulama ve Kadastro Paftalarımn Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi» ne dair Ko
misyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 20.1.19 83 tarihli ve 2/87-15 sayılı yazınız gereğince adı geçen 
Kanun Teklifi Komisyonumuzun 10.3.1983 tarihli 31 inci Birleşiminde incelenip görüşülmüş : 

Teklifin 1 inci ve 2 nci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 3 üncü maddedeki «Devlet Bakanı» deyimi
nin «Bakanlar Kurulu» olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUN ER Halil GELENDOST Enis MURAT OĞLU 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Bulunamadı. 
Ser da KURTOĞLU Yavuz ALTOP İbrahim BARANGİL 

Kâtip Üye Üye 
Bulunamadı. Bulunamadı. 

Danışma Meçlisi (S. Sayısı : 351) 
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Necip BİLGE 
Söz hakkım saklı. 

Üye 

Halil ERTEM 

Besir HAMİJOĞULLARI 
Üye 

Üye 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Üye 
Bulunamadı. 

Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 2/87 
Karar No. : 99 

14 Mart 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi İbrahim Göktepe ve 9 ar 
mesi Hakkında Kanun Teklifi Komisyonumuzun 31 
Müdürünün ve teklif sahiplerinden Sayın İbrahim Gök 

1. Teklif ve gerekçesi incelendi, bu konuda Tapu 
lendi. Ortaya çıkan kesin zaruret karşısında teknik ne 
den tapulama ve kadastro paftalarının yenilenmesine 
yapılmasına gerek olduğu sonuç ve kanaatına varılmış, 
kabul edilmiştir. Başbakanlık Makamının olumlu gö 

2. Teklifin birinci maddesi aynen benimsenmiş, 
ligin hazırlanması için üç aylık bir süre verilmesi uy 

«Yenilemenin yapılış biçimi bu Kanunun yayımın 
yayınlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 

Şekline getirilmesi uygun görülmüştür. 
3. Yürürlükle ilgili 2 nci madde aynen kabul edil 
4. 3 üncü maddedeki yürütme makamının Devlet 

gerekli görülmüştür. 
Bu konudaki Adalet Komisyonunun olumlu görüşü 
Raporumuz gereği yapılmak üzere Yüksek Başkan 

kadaşının, Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilen-
Ocak 1983 tarihli Birleşiminde Tapu ve Kadastro Genel 
tepe'nin katılmasıyla görüşüldü. 
ve Kadastro Genel Müdürünün verdiği izahat din-

denlerle yetersiz kalan veya uygulama niteliğini kaybe-
ve buna göre tapu sicillerinde gerekli düzeltmelerin 
teklifin tümü uygun görülerek maddelere geçilmesi 

rüşü ilişiktir. 
ancak yenilemenin yapılış biçimini gösterir Yönetme-
gun görülerek maddenin son fıkrası, 
dan itibaren 3 ay içerisinde çıkarılarak Resmî Gazetede 

mistir. 
Bakanı yerine Bakanlar Kurulu 

de ilişiktir. 
lığa saygı ile sunulur. 

olarak düzeltilmesi 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan ve bu Raporda Sözcü 

Lütfullah TOSYALI 
Kâtip 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Başkanvekili 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Mehmet AYDAR 
Sözcü 

İmzada bulunamadı. 

Halil EVLİYA 
Üye 

Fenni İSLİMYELİ 
Üye 

Necmi ÖZGÜR 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 351) 



DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ 
ÎBRAHJİM GÖKTEPE VE 9 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 
MADDE 1. — Teknik nedenlerle 

yetersiz kalan veya uygulama nite
liğini kaybeden tapulama ve ka
dastro paftaları, bu Kanun Hü
kümlerine göre yenilenir ve buna 
göre tapu sicilinde gerekli düzelt
meler yapılır. 

Yenileme işlemi, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün gös
tereceği lüzum üzerine, il ve ilçe 
belediye sınırları içinde 2613 sayılı 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, 
bunun dışında kalan yerlerde 766 
sayılı Tapulama Kanunundaki ilan 
ve tespit usullerine uyularak Ka
dastro veya Tapulama Müdürlük
lerince yerine getirilir. Bu Müdür
lüklerin bulunmadığı yerlerde yet
kili kılınacak aynı Müdürlüklerce 
yenileme işlemi yaptırılır. 

Yenileme tespitlerine yapılacak 
itirazlar, yukarıda anılan kanunla
rın ilgili hükümlerine göre sonuç
landırılır. Ancak, Tapulama mah
kemelerinin bulunmadığı yerlerde, 
Tapulama Komisyon kararlarına 
karşı yapılacak itirazlar, o mahal
lin Asliye Hukuk Mahkemelerince, 
766 sayılı Tapulama Kanununun 
hükümleri uyarınca çözümlenir. 

Yenilemenin yapılış biçimi ha
zırlanacak bir yönetmelikle düzen
lenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Dev
let Balkanı yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 
MADDE 1. — Teklifin 1 inci 

maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, 
İMAR VE İSKÂN, TURİZM 

VE TANITMA KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 
MADDE 1. — Teknik neden

lerle yetersiz kalan veya uygula
ma niteliğini kaybeden tapulama 
ve kadastro paftaları, bu Kanun 
Hükümlerine göre yenilenir ve bu
na göre tapu sicilinde gerekli dü
zenlemeler yapılır. 

Yenileme işlemi, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün gös
tereceği lüzum üzerine, İl ve İilçe 
belediye sınırları içinde 2613 sa
yılı Kadastro ve Tapu Tahriri Ka
nunu, bunun dışında kalan yerler
de 766 sayılı Tapulama Kanunun-
dalfci ilan ve tespit usullerine uyula
rak Kadastro veya Tapulama Mü
dürlüklerince yerine getirilir. Bu 
Müdürlüklerin bulunmadığı yerler
de yetkili kılınacak aynı Müdür
lüklerce yenileme işlemii yaptırılır. 

Yenileme tespitlerine yapılacak 
itirazlar, yukarıda anılan kanun
ların ilgili hükümlerine göre so
nuçlandırılır. Ancak, Tapulama 
mahkemelerinin bulunmadığı yer
lerde, Tapulama Komisyon karar
larına karşı yapılacak itirazlar, o 
mahallin Asliye Hukuk Mahkeme
lerince, 766 sayılı Tapulama Ka
nununun hükümleri uyarınca çö
zümlenir. 

Yenilemenin yapılış biçimi bu 
Kanunun yayımından itibaren 3 
ay içerisinde çıkarılarak Resmî 
Gazete'de yayınlanacak bir Yö
netmelikle düzenlenir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 351) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 367 

Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARAHASANOĞLU ve 10 
Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve 

Bütçe - Plan Komisyonları Raporları. ( 2 /52 ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifimiz ve ge
rekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Halil GELENDOST Necip BİLGE 

Atalay PEKÖZ Serda KURT OĞLU Fuat AZGUR 

Abbas GÖKÇE Salih İNAL A. Pul0 GÖZÜBÜYÜK 

Zeki YILDIRIM Mehmet PAMAK 

GENEL GEREKÇE 

Sosyal devlet bütün fertlerini sosyal güvenliğe kavuşturmakla görevlidir. Devletimiz sosyal bir hukuk 
devleti olarak bu ilkeyi daima gözönünde bulundurmuş, maddî gücü ve imkânları ölçüsünde de bütün 
fertleri sıosyal güvenliğe kavuşturmaya gayret etmiştir. Bu maksatla her geçen gün yeni bir sosyal kesirdin sos
yal güvenliğe kavuşturuldüğu herkesin bildiği bir hakikattir. Nitöküm, 30.4.1982 gün ve 17630 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 28.4.1982 gün ve 2265 sayılı Kanunla 5434 sayılı T.C Emelklıi Sandığı Kanununun bazı 
maddeleri değiştirillmek suretiyle 1.3.1965 tarihinden önce hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan 
çalışan çarşı ve mahalle bekçileri de çalıştıkları bu süreleri borçlanımak İmkânına kavuşturulmuşlardır. 

Bu değişiklikle borçlanmaları öngörülen kimseler de aynen çarşı ve mahalle bekçileri gibi hiçbir sosyal 
güvenlik kuruluşuna ta'bi olmadan din hizmeti yapmış kişileri kapsaimaktakiır. Devletin denetim ve düzenle
mesine tabi din hizmetlerini, yıllarca devlet imkânı ve kadrosu olmaksızın yürütmüş olan, halkın birlik be
raberlik içinde yaşaiması yolunda büyük çaba ve gayretleri inkâr edilemeyecek bir kesimin öncelikle sosyal 
güvenliğe kavuşturulması gerekecektir. Birlik ve beraberliğe olan ihtiyacımız gözönüne alınacak olursa, bu
nun önemi ayrıca anlaşılacaktır. 

Mülhak camilerde geçen hizmetler 

1977 yılına kadar mülhak vakıflara bağlı 400 kadar camide görev yapan din görevlisi, ücretini bu va
kıfların mütevellilerinden almakta idi. 24.3.1977 gün ve 2088 sayılı Kanunla bu cami görevlileri kadroları ile 
birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli arasına alınmış, bu hizmetleri terfilerine sayıldığı halde emeklilik
lerine sayılmamıştır. Eklenen bu fıkra ile terfiden sayılan bu hizmetin emekliliğe idle sayılması sağlanmış ola
caktır. Bu tür görevli sayısı 500 kişi civarındadır. 

Daimî mezuna vekalet 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girmeden önce, yaşlılığı veya tedavi olmayacak şekilde 

hastalanan memurlara daimî izin veridir, bunların yerine de açıktan vekil tayin edilirdi. Mevcut kadronun 
1/2'si hastaya, 1/2'si de vekile ödenirdi. Daha çok hadöme-i hayrat görevlileri için uygulanan bu tür hiz
metlerde geçen görevler; ne terfiye ne de emeklilik hizmetlerinden sayılmamıştır. Bu fıkra ile yapılan bu hizme
tin de borçlanmak suretiyle fiilî hizmetten sayılması öngörülmektedir. 
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Teklif edilen Kanunun kabul edilmesi ile şu anda devlet kadrolarında görevli bulunan, yaşları memuri
yete geç girmiş olmaları sebebiyle ilerlemiş olmasına karşılık emeklilik hakkını iktisap edememiş olanlara 
büyük bir imkân getirerek, hem devlet memurlarını rahatlatacak, hem de bu kadroların gençleştirilmesi 
sağlanarak hizmetin dinamizmi sağlanacaktır. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, memuriyet öncesi çalışmış kimselere borçlanma imkânları sağlayan 
maddeler ve ıdeğişikılikierle dolu olduğu gibi, memuriyete geç ginmiş olanların hizmetlerini yetiştirmek için 
borçlanmalarını öngören hükümlerle doludur. Ancak, bu değişikliklerde kadrosuz camilerle mülhak camiler
de geçen hizmetlerden söz edilmemiştir. Laik devletin sosyal güvenlik getirirken devlet memurları içine al
dığı din görevlilerini de sosyal güvenliğe kavuşturması, bu hizmetin daha düzenli ve istenilen doğrultuda yü
rütülmesi bakımından zarurîdir. Çünkü 442 sayılı Köy Kanununda köy imamlarının nasıl tayin edilecekleri 
ile birlikte, görevleri de sayılmış ve Kanunla kendileri ne görev de verilmiştir. Ayrıca 633 sayılı Diyanet İş
leri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda da bu konuda hükümler bulunmaktadır. Köyde 
muhtar ve öğretmenle birlikte yönetime katılmış ve sorumluluk taşıimış kişi olarak köy imalmının sosyal gü
venliğe kavuşturulmalmış olması, köy hizmetlerinldeki başarının düşük olmasında etkili olmuştur. Kanun öğ
retmen ve muhtardan sonra ve özellikle devlet imkân larınm erişeimediği kadrosuz köylerdeki imamları ve 
daha önce bu hizmetleri ifa edenleri sosyal güvenliğe kavuşturmayı sağlayacaktır. 

TC 
Danışma Metlisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 19 Kasım 1982 
Başkanlığı 

Sayı : 563/162 

MtLLI EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» yazımız ekinde gönderillmliştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden İçtüzüğün 33 
ve 36 ncı maddesi gereğince teklif hakkındaki görüşünüzün bildirilımesini arz ve rica ederim. 

Dr. Tandoğan TOKGÖZ 
BütJçe - Plaın Komisyonu Başkanı 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 5 Ocak 1983 
Karar No. : Z • 421 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îılgi : 19.11.1982 gün ve 563/162 sayılı yazınız : 
Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARAHASANOÖLU ve 10 Arkadaşının hazırladığı «5434 Sayılı Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonu
muzda incelenmiştir. 

Komisyonumuzun görüşüne ait karar ilişiktir. 
Bilgilerinize sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî EğiıtiJm Komisyonu Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 367) 
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TC 
Danışma Meclisi 

Milli Eğitim Komisyonu 
Karar No. : 11 

5 Ocak 1983 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifine Ait Komisyon Görüşü 

Komisyonumuz 22.12.1982 günü teklif sahibi M. Rahmi KARAHASANOĞLU, Hükümet adına Diya
net İşleri Başkanlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Temsilcileri ile konuya görüşmüş, teklif salh'ibi tek
lifinin sınırının genişletilmiş olduğunu bildirmiş bu bakımdan arkadaşları ile görüşeceğini daha sonra günde
me alınmasını talep etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı konuya musibet görüş bildirmiş, Emeldi Sandığı Genel 
Müdürlüğü temsilcisi karşı çıkmıştır. Teklif sahibi daha sonra Başkanlığa gelerek, imzaladığı metin olduğu
nu, bildirmiş Komisyonumuz konuyu 5.1.1983 günü gündemine almış ve görüşmüştür. 

1. 442 sayılı Köy Kanununun 83 üncü maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır : 
«Köy İmamları Köy Derneğinin İntihabı ve Müftünün Buyrultusu ile tayin olunurlar. Bu Kanunun neş

ri tarihinden mevcut olan imamlar yeniden buyrultu almaya mecburdurlar.» 
2. Aynı Kanuna göre köy imamı olacaklarda bazı şartlar aranmaktadır : 
a) Kanunun 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre «köy halkından olmak veyahut 6 aydan beri köy

de yerleşrriiş olmak ve köyün nüfus kütüğünde yazılı bulunmak», 
b) Kanunun 84 üncü maddesine göre «imam olacaklar, 24 üncü maddeye göre (2 nci fıkrasından başka) 

lazım gelen sıfatlara haiz olmakla beraber ilmühâl, amali efbaa ve kâfi derecede Türkiye Coğrafyası ve 
Türk ve İslâm. Tarihini ve Sağlık işlerini bilrrtek ve okunaklı yazı yazmaktır», 

3. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1982 sayılı Kanunla de
ğişik 21 inci maddesiyle atama şekilleri şöyle tespit olunmuştur. 

f) Kadrolu imam - hatipler, müezzin - kayyımlar, Personel Dairesi Başkanlığı inhası üzerine Diyanet İş
leri Başkanlığınca «bu görevliler valilik emrine atanırlar, il sınırları içindeki görev yerleri il müftüsünün tek
lifi ve valinin onayı ile tespit edilir». 

g) Kadrosuz köy - imam - hatipleri köy derneğinin teklifi, ilgili müftünün inhası üzerine valilik ve kay
makamlıkça, 

4. Bu dunum karşısında teklifte yukarıdaki husus1arın yer atması, hizmet sürelerinin değerlendirilmesin
de gerçek hizimet edenle etmeyenlerin birbirine karıştırılmaması ve adaletsiz bir durumun ortaya çıkmaması 
için gerek 442 sayılı Köy Kanununun gerekse 633 sayılı Kanunun sınırladığı şartları hiçbir intibakta de
ğerlendirilmemiş hizmet sürelerinin, bir yıl içerisinde Emekli Sandığınca borçlandırıldıkları takdirde bu sü
relerinin fiilî hizmet yılı olarak kabulünün uygun olacağına ancak teklifte yukarıdaki hususların açıkça be
lirtilmesine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Başkanlığınıza saygıyla sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

îmzlada bulunamadı 

İhsan GÖKSEL 
Üye 
Mnli 

Beki r TÜNAY 
Üye 
İzinli 

Mahir CANOVA 
Baişkanvekili 

Raporlu 
Ethem AYAN 

Üye 

Nihat KUBÎLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Söz&ü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCAT ÜRK 
Üye 

Neremin ÖZTUS 
Üye 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/52 
Karar No. : 125 

9 Mart 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARAHASANOĞLU ve 10 Arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 9 
Mart 1983 günlü 46 ncı birleşimde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklifle, halen Emekli Sandığına tabi bir görevde bulunup, daha önceleri köy, kasaba, il ve ilçelerde 
kadrosu olmayan camilerde (bazen fahri olarak) çalışarak ücretlerini köyden, köy halkından, derneklerden 
nakden veya aynî olarak alıp, din hizmeti yapmış olanlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı mülhak ca
milerde çeşitli unvanlarla din hizmetlerinde çalışmış olanların bu hizmetlerinin borçlandırılmaları ve inti
baklarının ona göre sağlanması öngörülmektedir. 

Teklifin 1 inci maddesi yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenmiş, yürürlük ve yürütmeyi 
2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

düzenleyen 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUN OĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FİRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞEN OCAK 
Üye 

Tümüne Karşıyım 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye, 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Söz Hakkım Saklıdır 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz Hakkım Saklıdır 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAY ER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Söz Hakkım Saklıdır 

Muzaffer SAĞ1ŞMAN 
Üye 

Söz Hakkım Saklıdır 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 
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iDANIŞfMıA MECLİSİ ÜYESİ M. RAHMİ KA-
RAHASANOĞLU ve 10 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir: 

EK MADDE — a) Bu Kanun yürürlüğe gir
diği tarihte TC Emeıkli Sandığına bağlı bir hizmette 
çalışanlardan; daha önce köy, kasaba, ilçe ve iller
de bulunan kadrosuz camilerde; ücretlerini köy hal
kından, köy tüzelkişiliğinden veya derneklerden al
mak suretiyle din hizmeti yapmış olanlar, bu hiz
metlerini ilgili muhtarlık, müftülük veya dernekler
den alacakları belgelerle tevsik etmek kaydıyla, 

<b) Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak 
camilerde; vaizlik, hatiplik, imam - hatiplik, müez
zin - kayyımlık ve benzeri dinî hizmetler yapmış 
olanlar, 

c) Kadrolu camilerde daimî müezzine vekâlet 
etmiş bulunanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten başlamak üzere (bir yıl içinde) bu hizmetle
rinde geçen süreyi borçlanabilirler. 

Bu borçlanma, borçlanmak isteyen kimsenin borç
lanacağı zamanki tahsil durumuna göre, girebilece
ği ilk kademe aylığı üzerinden yapılır. Borçlanmak 
suretiyle fiilî hizmetten sayılan sürenin her yılı bir 
kademe, her üç yılı bir derece olarak değerlendirilir, 

d) Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kendi 
isteği ile, resen, malulen veya yaş haddinden 
emdk'li olanlarla, ölümleri sebebiyle bıraktıkları dul 
ve yetimleri, bu tür hizmetlerini TC Emekli Sandı
ğı Genel Müdürlüğüne, yulkardaki süre içinde ve 
aynı esaslar dahilinde borçlanabilirler, Bunların da 
borçlandıkları fiilî hizmetleri terfilerine sayılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kamunu Balkanlar Kurulu yü
rütür. 

\ 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayın Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«EK (MADDE — TC Emekli Sandığı iştirakçi
lerinden herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi 
olmadan, Vakıflar Genel Müdürlüğüme bağlı mül
hak vakıf camilerinde görev yapanlarla, Diyanet İş
leri 'Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu görev ya
pan daimî mezun imam - hatip ve müezzin kayyım
lara vekâlet edenler köy, kasaba, mahalle camile
rinde görev yapanlar; bu görevlerde geçmiş süreleri 
için, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa, 
20.5.1976 tarihli ve 2012 sayılı Kanunla eklenen ek 
maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan 
esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

Köy, kasaba ve mahalle camilerinde görev ya
panların borçlandırılacak süreleri, müftülüklerce ve
rilecek ve mahallî mülkî amirlerce onaylanacak bel
gelerle ıtevsik edilir. 

Bu maddeye göre yapılacak borçlandırmalar hak
kında da, 5434 sayılı Kanunun 'borçlanma ile ilgili 
diğer hükümleri uygulanır.» 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

• > 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 385 

10 . 2 . 1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Malî İşler Komisyonu Raporu. (1 /612) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 14 Ocak 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-832107633 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.12.1982 tarihinde karar
laştırılan «10.2.1954 Tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, en son 11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunla köklü 
şekilde değişikliğe uğramış ve günümüz şartlarına uydurulmuş bulunmaktadır. Ancak, 1.3.1982 tarihinden 
bu yana yapılan gözlemler ve özellikle 14.11.1981 tarih ve 2559 sayılı Kanunun uygulanması sırasında Ka
nunun bazı hükümlerinin daha yeniden düzenlenmesi zorunluluğu hissedilmiş; Askerî Yargıtay Kanununun-
da yapılan son değişiklik de bazı düzenlemeleri kaçınılmaz kılmıştır. Tasarı bu zorunluluk nedeniyle hazır
lanıp sunulmuş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin emekliye ayrılan memur ve hizmet
lilerin harcırahı ile ilgili 2 numaralı bendi, temeldeki esasları değiştirilmeksizin, fakat uygulamadaki tered
dütleri ve yanlış yorumları giderici şekilde yeniden düzenlenmektedir. Yeni düzenleme, eskiden olduğu gibi 
yine görevden ayrılıştaki statüyü göz önünde bulundurarak, memur veya hizmetli sıfatı taşımakta iken emek
liye ayrılan kişilere, görevden ayrıldıktan sonra ikamet edecekleri yere kadar ve iki ay içinde fiilen bu yere 
nakletmeleri şartı ile harcırah verilmesini öngörmektedir. Kanunları uyarınca görevden ihraç edilen kimseler 
ile istifa edenlere ve emeklilik yolu ile de olsa görevden ayrıldıktan sonra memuriyet mahallinde yerleşen ya
hut ikamet edeceği yere iki ay içinde fiilen nakletmeyenlere yine harcırah verilmeyecektir. İkamet edilecek ma
hallin görevle ilişiğin kesilmesinden itibaren iki ay içinde bildirilmesi zorunlu olup, ikamet yerini bu tarihten 
sonra bildirenlerle, bildirdikleri yere iki ay içinde fiilen taşınmayanlara, emekli aylıklarını aldıkları yer neresi 
olursa olsun harcırah ödemesi yapılamayacaktır. 

MADDE 2. — Harcırah Kanununun (33/b) maddesinde yapılan değişiklikle, görev ve yetkileri 4.11.1981 
tarih ve 2547 sayılı Kanunda gösterilen ve tamamen bu maddedeki teftiş ve denetim elemanları gibi görev 
yapan «Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri» de bu bent kapsamına alınmış olup, kendi
lerine müfettişler için tespit olunan gündelikler ödenecektir-
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MADDE 3. — Kanunun 42 nci maddesinin harcırah gündeliği ödenebilecek sürelerin istisnaları ile ilgili 
son fıkrasında yer alan «arazi» deyimi ötedenberi tartışmalara yol açmakta ve esas itibariyle meskûn yerler 
dışında görevlendirilen teknik elemanlarla ilgili hükmün meskûn yerler dahilindeki inşaat ve benzeri işlerle 
görevlendirilenlere de uygulanmak istendiği gözlenmsktedir. Bu nedenle, yeni düzenlemede «arazi» deyimine 
(memuriyet mahallî tanımına paralel biçimde) açıklık getirilmekte ve fıkraya 1600 sayılı Askerî Yargıtay 
Kanununa 2563 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 ve 3 ünzü maddeler ve diğer ilgili kanun hükümleri uyarınca, sı
kıyönetim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak başka yerlerden Ankara'ya getirilerek 
Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek olan sivil Tetkik Hâkimi, 
Cumhuriyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarına da bu görevleri sona erinceye kadar tam gündelik ödenmesi im
kânı sağlanmaktadır. 

MADDE 4. — Harcırah Kanununun memur ve hizmetlilerin ev eşyalarının taşıtılması amacıyla yapıla
cak ödemeleri gösteren 45 inci maddesi, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşler için herhangi bir hü
küm ihtiva etmediğinden, bu gibi durumlarda müşterek eşyanın nakli için hem Devletin mükerrer ödeme yap
ması hem de memur ve hizmetliler arasında eşitsizliklere yol açılması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. 
Getirilen hüküm bu sorunu çözümlemekte ve yurt içi yer değiştirme giderinin mesafeye göre hesaplanan 
kısmının her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birine verilmesini öngörmektedir. 

MADDE 5. — Kanunun yurt içi yer değiştirme giderinin hesaplanmasıyla ilgili 45 inci maddesi, belli 
hallerde memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın yer değiştiren aile fertlerine verilecek harcırahla ilgili 
hükümler ihtiva ettiği halde, yurt dışı yer değiştirme masrafıyla ilgili 46 ncı maddede benzer hüküm bu
lunmaması tereddütlere ve bu durumdaki aile fertjerme çok düşük miktarda harcırah verilmesine yol açmak
tadır. Yeni düzenleme bu aksaklıkları gidermekte ve duruma açıklık getirmektedir. Buna göre, sayılan hal
lerde (22 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hallerde yer değiştirme gideri ödenmesi için Bakanlar Kurulu Ka
rarı alınması şartıyla) ailenin yer değiştirmesi için verilecek harcırah memur veya hizmetlinin kendisi de dahil 
olmak üzere hesaplanacak ve tam olarak ödenecektir. Ayrıca, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerin 
yurt dışından Türkiye'ye atanmaları halinde maddenin (c) bendinin bunlardan yalnız birisine uygulanması 
öngörülerek 45 inci madde ile paralellik sağlanmaktadır. 

MADDE 6. — Harcırah Kanununda geçen ve 7.11.1982 tarihinde yapılan halkoylaması sonucunda Türk 
Milleti tarafından kabul edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile değişikliğe uğramış bulunan bazı 
makam ve görev unvanları, Kanuna 2562 sayılı Kanunla eklenmiş olan Ek 1 inci maddede gerekli değişiklik 
yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE 7. — Yürürlük maddesidir., 

MADDE 8. — Yürütme maddesidir. 
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TC 
Malî İsler Komisyonu 

Esas No. : 1/612 
Karar No. : 24 

Mali tşler Komisyonu Rapora 

5 Nisan 1983 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza havai© edilmiş bulunan «10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 31.3.1983 ve 5.4.1983 ta
rihli birleşimlerinde Hükümet ve Bütçe - Plan Komisyonu temsilcilerinin de hazır Ibulunmalan ile görüşül
müştür. 

Tasarı, Komisyonumuzda aşağıdaki şekilde benimsenmiştir., 
1. Tasarının 1 inci maddesinde, ikamet mahalline fiilen taşınmayı öngören 2 aylık süre, yetersiz bulu

narak 4 aya çıkarılmıştır. Madde bu değişiklikle benimsenmiştir. 
2. Tasarının, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
3. 6245 ve 2562 sayılı kanunlarda geçen unvanları yeni unvanlarla değiştiren tasarının 6 nci maddesi, 

bu kanunlarda yapılan değişikliklerle beliren unvanlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. 
4. Tasarının yürürlüğe ilişkin 7 nci maddesi, 6 nci maddedeki unvan değişikliklerinin, Anayasanın 

geçici 2 nci maddesi hükmü karşısındaki durumu nazara almarak, yürürlükle ilgili 7 nci maddenin (a) ben
di düzenlenmiştir. 

Esasen başka mahalde görevli olmakla birlikte kanunları uyarmca şu anda Askerî Yargıtayda görevli 
hâlkim, savcı ve savcı yardımcılarının Sıkıyönetim Mahkemelerinde görevlendirilenlerde olduğu gibi, daimî yev
miye almaya müstehak oldukları düşüncesinden hareketle, bu konuda düzenleme bulunmaması yüzünden ek
sik aldıkları veya alamadıkları yevmiyelerinin verilmesini teminen 7 nci maddenin (b) bendi tedvin edilmiş
tir. , 

7 nci maddede ıbu değişikliklerle yeniden düzenlenerek, yürürlük maddesi olarak benimsenmiştir. 
İşbu raporumuz saygıyla arz olunur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

I. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN Ragıp 
Üye 

TARTAN 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

10.2.1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir., 

«2. Kurumlarınca görevlerinden ihraç edilmemiş olmaları şartı ile, emekliliğini isteyen veya emekliye 
sevk olunan yahut haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahi
linde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere (ilgililerin ikamet edecekleri 
mahalli, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren 2 ay içinde bildirmeleri ve bu süre içinde ikamet mahal
line fiilen taşınmış olmaları gerekir.)»; 

MADDE 2. — 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan « Bankalar 
Yeminli ıMurakıp ve Murakıp Yardımcıları», ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

«Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri», 

MADDE 3. — 6245 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar; etüt ve 

inşaat maksadıyla şehir ve kasabaların belediye sınırları (yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasa
baların devam niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü mahaller dahil) dışındaki arazi üzerin
de bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla bıirlikte 
çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara ka
tılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci maddesinin (b) bendindeki personelden Sıkıyönetim sü
resince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan Sıkıyönetim Mahkemele
rinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve Sıkıyönetim mahkemelerince 
verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler 
ve Başsavcılığında görevlendirilecek Tetkik Hâkimi, Cumhuriyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarından harcı
rah gündeliğine müstehak olanlar (bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü uygulan
maz.» 

MADDE 4. — 6245 sayılı Kanunun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin aynı mahalle atanan memur veya hiz

metli eşine (c) bendine göre herhangi bir ödeme yapılmaz.» 

MADDE 5. — 6245 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«11 ve 13 üncü maddeler ile 22 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olup da aile fertlerinin memur ve

ya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri nedeniyle har
cırah verilmesi kabul edilen hallerde aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, memur veya hizmetlinin 
kendisi için ödenebilecek kısım da dahil edilmek suretiyle hesaplanır. Ancak 22 nci maddenin ikinci fıkrası
na göre Bakanlar Kurulu Kararı ile aile fertlerine yer değiştirme masrafı ödenen hallerde ailesinin yanına 
gönderilen memur veya hizmetlinin kendisine ayrıca yer değiştirme masrafı verilmez. 

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, her 
ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.» 

MADDE 6. — 6245 sayılı Kanuna 11.12.1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci madde 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 1. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda geçen Reisicumhur ve Devlet 
Başkanı, Cumhurbaşkanı; Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri; Büyük Millet 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 385) 



— Ş İ 

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

10.2.1954 Tarih ve 6245 Sayıh Harcırah Kanununun Baa Maddelerinde Dcgigfkttk YapOman HakkMİa 
Kanun Tasana 

MADDE 1. — 6245 «ayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«2. Kurumlarınca görevlerinden ihraç edilmemiş olmaları şartı ile, emekliliğini isteyen veya emekliye 
sevk olunan yahut halklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde 
ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere (ilgililerin ikamet edecekleri mahallî 
görevden ayrıldıkları tarihten itibaren 4 ay içinde bildirmeleri ve bu süre içinde ikamet mahalline fiilen ta
şınmış olmaları gerekir.)»; 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştiı 

MADDE 5. — Tasarının S inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı Kanuna 11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci madde aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 1. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 
11.12.1981 tarihli ve 2562 sayıh Kanunda geçen; Yasama Organı Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
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Meclisi Reisi ve Yasama Organı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı: tcra Vekilleri Heyeti, Ba
kanlar Kurulu; Başvekil, Başbakan; Erkânı Harbiye! Umumiye Reisi, Genelkurmay Başkanı: Vekiller, Ba
kanlar; Mebuslar ve Yasama Organı Üyeleri, Milletvekilleri; Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Cumhur
başkanlığı Genel Sekreteri; Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı; olarak değiş
tirilmiştir. 

6245 sayılı Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro aylık dereceleri» olarak geçen ibareler, 7 nci madde
nin birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır.» 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

20 . 12 . 1982 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Devlet Bakanı 
S.i R> Pasın 

Adalet Bakanı 
C.j Mentes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. 
/. Öztrak 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H.< Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı V, 
M. R. Güney 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

îmar ve iskân Bakana Köy îş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 
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(Malî işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

kanı, Yasama Organı Üyeleri Milletvekilleri, Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri Cumhurbaşkanlığı Konseyi 
Üyeleri, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Genel Sek
reteri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak değiştirilmiştir^ 

Bu Kanunda, «kadro derecesi» veya «kadro aylık dereceleri» olarak geçen 'ibaıreler, 7 nci maddenin bi
rinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır.» 

MADDE 7. — a) 6245 sayılı Harcırah Kanununun ibu Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen Ek 1 inci 
maddesindeki; Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Onganı Başkanı ve Yasama Organı Üyeleri ile ilgili 
hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını yaptığı tarihte, 

b) Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilen tetkik hâkimi Cum
huriyet Savcısı ve Savcı Yardımcılarının daimî harcırah gündeliğine müstehak olmaları hükmü göreve baş
ladıkları tarihte, 

c) Bu Kanunun diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• • <**m • • 
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