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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda çoğunluk sağlanamadığından, 

9 Haziran 1972 Cuma günü sat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,25'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fikret Turhangil Enver Akova 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın basın suç
larının affına dair kanun teklifi (2/697) (Ada
let Komisyonuna) 

2. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz ile 
Trabzon Milletvekili Necati Çakıroğlu'nun bazı 
vergfi cezalannın affı hakkında kanun teklifi 
(2/698) (Maliye ve Adalet komisyonlarına) 

Rapor 
1. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1972) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveldli Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tonceli), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 102 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Petrol kanunu tasarısının, havale edil
diği komisyonlardan seçilecek üçer üyden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Nuri Kodaman-
oğlu'nun önergesi. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Nuri Kodamanoğlu'nun bir önerge
si vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Meclise sevk edilmiş bulunan Petrol 

Reformu kanun tasarısının; Hükümet progra
mında yer alan ve süratle çıkarılması vadedilen 
reform kanunlarından biri olması, memleketi
mizin en önemli enerji kaynaklarından biri 
olan petrolün kısa sürede ve sürekli olarak ara
ma, işletme ve istihsal imkânları yaratılarak en 

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

BAŞKAN — Bölge Yatılı Oku! kanun tasa
rısı açık oya arz edilecek evvelâ küreler sıralar 
arasında gezdirilecektir. Sayın milletvekillerinin 
oylarını kullanmalarını rica edeceğim, bilâhara 
kürsü önüne konacaktır. 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
5 arkadaşının, Konya Milletvekili Baha Müder-
risoğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bazı vergilerden, bütün hare 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme 
geçiyorum. 

azından yurt ihtiyacının ülkemizde üretilenle kar
şılanmasını temin edecek tedbirlere imkân ver
mesi itibariyle; havale edilmiş bulunduğu Mali
ye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
ile Plan komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Niğde Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından verilen bir önerge ile Pet
rol kanun tasarısının geçici bir komisyonda gö
rüşülmesi hususu teklif olunmaktadır. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plan 
komisyonlarından 5'er üye seçilerek kurulan 60 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/563, 2/565) (S. Sayısı : 681) (1) 

BAŞKAN — Kızılay kanun teklifini görüşü
yoruz, Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerini 
alsınlar. 

3 ncü madde üzerinde devam ederken veril
miş bulunan takrirler üzerine komisyon madde
yi geri almış idi ve oylanan bir önergede mad-

(1) 681 S. Sayılı basmayazı 97 nci Birleşim 
tutanağına eklidir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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denin metinden çıkarılması hususunda Genel 
Kurul karar vermiş idi. Buyurun Sayın Komis
yon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Türkiye Kızılay Derneği, 
Türk Hava Kurumu, ve Türkiye Çocuk Esirge
me Kurumunu ilgilendiren ve Trabzon Millet
vekili Sayın Şener ve arkadaşları ile Nevşehir 
Milletvekili Hüsamettin Başer, Baha Müderris-
oğlu ve Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci ve ar
kadaşlarının bu teşekküller hakkında teklif et
tikleri ve bunların bazı vergilerden, bütün hare 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri Komisyonumuzca tek bir metin halin
de birleştirilerek bundan önceki toplantılarda 
yüksek huzurunuza getirilmiş bulunmakta idi. 
Teklif metninin 1 nci ve 2 nci maddeleri ile 4 
ncü maddesi Yüksek Heyetinizin tasviplerine 
arz olunmuş ve kabul olunmuş idi. Ancak, ko
misyon metninin 3 ncü maddesi «Kurban ve kur
ban derileri ile Ramazan ayında fitre ve zekât 
sahipleri rızaen verdikleri takdirde 1 nci mad
dede yazılı dernek ve kurumlar adına yalnızca 
Türk Hava Kurumu tarafından toplanır; topla
nan kurban, kurban derisi ve fitre, zekâttan 
sağlanan gelirin % 50'si Türk Hava Kurumuna, 
% 30'u Türkiye Kızılay Derneğine, % 20'si 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna verilir.» 
şeklinde idi. 

3 ncü madde üzerinde ciddiyetle ve hassasi
yetle duran birçok değerli arkadaşımız, bu mad
denin lehinde ve aleyhinde birtakım görüşler 
beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; Türk sosyal hayatın
da ve Cumhuriyetin kuruluşundan beri etkili 
ve yararlı hizmetler ifa eden, yurt savunması 
ve kamu menfaatine uygun çeşitli faaliyetlerde 
bulunan bu 3 kardeş teşekkülün gelir kaynak
larını temin etmek ve artırmak; millî servetin 
heba edilmemesi bakımından da islerin bir ka
nunla tedvini ve bunların bütün harç ve vergi
lerden muaf tutulmasına dair olan görüş Komis
yonumuzca da tasvip görmüş ve Yüce Heyeti
nizin tasdikinden geçmiş bulunmaktadır. Ancak, 
çok değerli arkadaşlarım da konuşmalarıyle be
lirttiler, sahiplerinin rızaen vermiş olmalarına 
rağmen 3 ncü maddenin tatbikatta birtakım ak
saklıklar meydana getireceği ileri sürüldü. 

Anayasanın da esprisine uygun olmasına rağ
men 3 ncü maddenin metinde bulunması sebe
biyle tatbikatta birtakım huzursuzlukların or
taya çıktığı iddiası Yüksek Heyetinizin üyeleri 
tarafından ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

Bu vesileyle Komisyonun üyesi bulunan ar
kadaşlar, kanun teklifi sahipleri ve ilgili mües
seselerle yapmış olduğumuz görüşmeler netice
sinde, kanunun anaesprisi olan 1 nci. 2 nci ve 4 
ncü maddelerin yerinde kalmasına ve 3 ncü 
maddenin metinden çıkarılması hususunun 
Heyeti Umumiyenizin takdir ve tasvibine arz 
edilmesine karar verilmiştir. Bu kararmışın el-
betteki komisyon olarak hürmetkarı olacağız. 
Bu vesileyle metnin 3 ncü maddesinin çıkarıl
ması, Yüksek Heyetinizin takdirlerine hürmet
kar olarak Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Bu hususun tasvibini arz ediyoruz. 

Saygılarımızla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Komisyon, müzakere etmekte 

olduğumuz kanun teklifinin 3 ncü maddesinin 
metinde çıkarılması hususunu takabbül ettikle
rini ifade etmiş bulunuyorlar. 3 ncü maddenin 
metinde çıkarılması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde çıkmış bulunduğu cihetle diğer öner
geler muameleye konmayacaktır. 

Madde 4, madde 3 olarak okunup oylarınıza 
arz edilecektir. Madde 4 müzakereye vazedil
miş ve kabul edilmiştir; o sebeple ancak madde 
numarasının değişikliği bahis konusudur; mad
denin 3 numarayı alması gerekmektedir; bu hu
susu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok, Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. Tümü açık oylarınıza 
arz edilecektir. Küreler sıralar arasında gezdi-

216 -



M. Meclisi B : 102 9 . 6 . 1972 O : 1 

rilecek, bilâhara kürsü Önüne konacaktır, 
3. — Türk Silâhlı Kuvvetlennin yeniden teş

kilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin yenileş
tirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (1/659) 
(S. Sayısı: 682) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Mehmet izmen tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Türk Silâhlı Kuvvetleri

nin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve ge
reçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Sa
vunma Bakanlığına, gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmesi baklanda 
kanun tasarısı, Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teş
kilâtlanması ile araç ve gereçlerinin çağdaş tek
nolojiye uygun olarak yenileştirilmesi amacıyle 
hazırlanmış olup, tasarıda belirtilen hususların 
bir an önce gerçekleştirilmesi için kanun tasa
rısının gündeme alınarak diğer işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Mehmet izmen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Gündemimizin 41 nci sırasında 
bulunan mezkûr tasarının bütün işlere takdimen 
ve öncelikle görüşülmesi hususu Millî Savunma 
Bakanınca istenmektedir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Komisyon 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Komisyon Millî Savunma Ko
misyonu Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Protokolde 
olmadığı için Komisyonu bulamazsınız. 

BAŞKAN — Protokolümüzde var efendim; 
kısa kanunlar arasındadır. Protokolde bulun
makla beraber gruplara dahi liste halinde bildi
rilmiştir Sayın Şener, kısa kanunlardır; birer 
saatlik kanunlardır; örneğini getirelim size arz 
edelim şu anda. 

(1) S. Sayısı 682 basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Sayın Komisyon?.. Sayın Çerezci bizdeki 
metne göre bu komisyonun başkanısınız, buyu
run efendim. Sayın Naci Çerezci Başkanvekili 
sıfatıyle yerini aldılar. 

Önergede, bahse konu hususun bütün işlere 
takdimen, öncelikle görüşülmesi hususu isten
mektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul buyuranlar... Okunmamasını kabul eden
ler... Okunmaması hususu Genel Kurulca ka
rarlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Sayın Bayan Tural buyurun... 

SEZAİ ORKUNT (istanbul) — Grup adına. 
BAŞKAN — Buyurunuz O. H. P. Grubu adı

na Sayın Orkunt. 
0. H. P. GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT 

(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; müzakeresine başlamış bulunduğunuz Türk 
Silâhlı Kuvvetlerimin yeniden teşkilâtlanması, 
»ilâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesiyle 
ilgili kanun tasarısı üzerinde O. H. P. nin gö
rüşlerini arz edeoeğim. 

Maruzatım, Türkiye'nin bu tasarmın verece
ği imkânla Dünya silâh piyasasına her yıl 100 
milyon dolar civarında bir talep ile girmesinden 
mütevellit karşılaşılacak muhtelif sorunları ih
tiva edecektir. 

Değerli rakadaşlanm, uzun yıllardır bu kür
sülerde Silâhlı Kuvvetlerimizin insan^ücü, ha
reket kabiliyeti ve ateş gücü arasındaki masraf 
dengesini sağlayacak bir bütçenin yokluğu bü
tün siyasal partilerin müşterek bir üzüntü kay
nağı olmuştur. Bu tasarıyle uygulanmakta olan 
1972 bütçesinin % 20'si kadar bir ilâve doğru
dan doğruya Silâhlı Kuvvetlerimizin takviyesi
ne tahsis olunacaktır M, bunu şükranla kar
şılamaktayım. 

Bu tasarı âcil bir hale geldiğini gördüğü
müz silâh, araç ve gereçlerin bir tahsis ve za
man oranı içerisinde yenileştirilmesi hedefin© 
matuftur. Bu sebeple bu tasarıyle uzun vade
li millî sanayi yatırımlarının karıştırılmaması 
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lâzımdır. Askerin görevi Devletin yapacağı ge
niş çaptaki uzun vadeli yatıranlar sorumluluğu
nu üzerine almak değildir. Askerî, yurt savun-
masıyle ilgili olarak bunun gereği olan modern 
silâh, araç ve gereçlere sahibolmak mecburiye
tindedir. Yalnız, yüksek cesaret, fedakârlık, 
feragat, strateji ve tabiye ustalığı bugünün sa
vaşında yeterli değildir. Bunların yanında sü
rati sağlayan hareket kabiliyetini, üstün ateş 
gücünü sağlayacak silâhlar ve araçların temini 
de zaruridir. Verilecek yetki, azalarak devam 
eden askerî yardımlarla birlikte, bu zarureti 
kısmen de olsa karşılayabilecektir. 

Bu kanun tasansı, ikinci Dünya Savaşından 
bugüne kadar geçen zaman zarfına teessüs eden 
bir dış yardım anlayışını sınırlamakta ve Tür
kiye'yi dış silâh ticaret piyasasına pay süren 
bir Devlet haline getirmektedir. 

Tasannın kanunlaşmasıyle 1973 yılından iti
baren gireceğimiz bu ticaret piyasasının bazı ko
şullarını, sadece resmî makamların değil, he
pimizin ve kamuoyunun da bilmesi gereklidir. 
Silâh alım - satımının bazı faktörleri vardır M, 
bunlara kısaca temas etmeden geçemeyeceğiz. 

Her biri kendi içinde uzun uzun tartışılacak 
konulardan ibarettir. Bu faktörler; siyasî, ikti
sadî, stratejik, askerî ve psikolojiktir. Veren 
için başka, alan için başka koşullan vardır. Bu 
faktörler iyi bilinmeden ve değerlendirilmeden 
dünya silâh piyasasına girilmesi zararlı sonuç
lar tevlideder. 

Bugünün siyasî faktörleri başında, Amerika 
Birleşik Devletleriyle Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği arasında Mayıs ayı sonunda 
Moskova'da yapılan müzakerelerde vanlan so
nuçlar, anlaşmalar, Doğu - Batı ilişkilerini yu
muşatacak ve uluslararası tansiyonun azalma
sına da etkili olacak mahiyettedir. Bu anlaşma-
lann akabinde Berlin'le ilgili olarak 4 devlet 
arasında vanlan nihaî mutabakat da gelecek yıl 
bir Avrupa Güvenlik Konferansının toplanma
sına uygun bir zemin hazırlamış bulunmaktadır. 

Ayrıca, bu faaliyetler, 1968 yılından beri 
Kuzey Atlantik ittifakının oluşturmaya çalıştı
ğı ve son yıllarda Sovyetler Birliğinin de olum
lu cevabı alınanı karşılıklı ve dengeli kuvvet 
indirimi müzakerelerinin gerçekleştirmesini ko
laylaştıracağı da şüphesizdir. 

Bu suretle, esasını merkezi Avrupa'daki 
klasik kuvvetlerden indirimi hedef alacak bir 

müzakereye Türkiye de dahil olacaktır. Dev
letlerin kalite yönünden silâhlanma hızlarını 
daha uzun bir süre kesmeyecekleri ve karşılıklı 
dengeli kuvvet indirimi konusunun da kolay 
gerçekleşmeyeceği bilinen bir husus olmakla 
beraber, uluslararası tansiyonun azaltılması za
rureti, silâhlanma yönünde yoğun bir propa
gandayı ortaya koyacaktır. Silâhlann sınırlan-
dmlması, azaltılması hakkında dünyada açıla
cak ve milletlerin, barış havariliği yanşmasına 
çıkacakları siyasî bir propaganda akışı içinde 
Türkiye, bir veya birkaç devletin silâh sanayii
ne siparişlerde bulunacaktır. Bu nedenle Doğu 
Blokunun Avrupa'da barışçı bir görünüm içi
ne girdiği bir sırada Türkiye'nin haklı ve zarurî 
olan kuvvet yenileştirme gayretlerini içte ve 
dışta yeni bir silâhlanma çabası olarak göster
mek suretiyle istismar edeceklerin bulunabile
ceği hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Bu itibarla da, her hizmet anlamının, kamu
oyuna menfî propagandaların doğmasından ev
vel anlatılması şarttır. Hükümetin şimdiden bu 
konuya eğilmesinde büyük faydalar mülâhaza 
etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; bedeli mukabilinde 
silâh satmalına, bir ülkenin uluslararası politi
kada daha serbest kalmasını temin eder. Bir it
tifak içinde böyle bir durum, herhangi bir mü
zakere konusunda satınalanı daha rahat konuş
maya sevk eder. Bununla beraber, yeterli elas
tikiyet gösterilmezse bundan bağımlılık da do
ğar ve bu bakımdan da alıcı ile verici arasında
ki ilişkilerin çok dikkat ve itina ile kurulması 
gerekir. Zira silâh satışı, alıcının muayyen ölçü
lerde; askerî siyasî ve ekonomik kabiliyetleri 
üzerinde ciddî etkiler yapar. Hibe şeklindeki 
bir askerî yardımın aksamasına karşı alıcının 
göstereceği tepki ile, bedeli mukabilinde ala
cağı silâh ve araçların herhangi bir sebeple ge
ciktirilmesine karşı göstereceği tepki arasında 
büyük farklar vardır. Bu tepki farklan 
yalnız hükümetlerde değil, basının alevlendirece
ği bir kamuoyunda da geniş bir şekilde görüle
bilir. Meselenin önemli olan tarafı da budur. 

Daha açık ifade edersek; uluslararası silâh 
devri muamelelerinde satıcı, dünya çapında bir 
Devlet ise ve dünyanın muhtelif bölgelerinde ta
ahhütleri ve sorumluluklan teessüs etmiş ise, bu 
Devlete hâkim olan düşünce yalnız bir ticarî iliş-
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ki değildir. Burada rol oynayan siyasî faktör- T 
ler, alıcı Devletin içinde bulunduğu şartlara gö
re hangi silâhın ne kadar ve ne zamanda teslim 
edilmesi üzerinde de yoğunlaşacaktır. Ekseri
yetle bu hususta satıcı taraf politikasını gizli 
tutacağı cihetle, alıcı ile arasında ciddî bir sür
tüşme meydana gelebilir. Mazide olmuştur ve I 
ileride de beklenir. 

Aynı zamanda bazı ülkelerle eskiden yalnız 
yardım şeklinde yürüyen hizmet, şimdi kısmen 
mubayaa şekline de intikal ederek iki taraflı 
yürüyecek ve iki taraflı daha komplike bir hal 
alacaktır. Bu bakımdan Türkiye'nin coğrafî şart
larından doğan muhtelif komşuluk münasebetle
ri, mazideki askerî yardım tecrübelerini de dik
kate alarak, yeni satıcı - alıcı temaslarının ve 
uygulamalarının çok daha itina ile düzenlenme
sini de gerektirebilecektir. 

Değerli milletvekilleri, silâh imalâtı bir Dev
letin sınaî imkânlarını artırır ve teknolojik ge
lişmesini sağlar. Araştırma ve geliştirmeye 
önem vermesini gerektirir. Savaş sanayii ve bu
nun gerektirdiği yan sanayiinin süratle gelişme
si ve yeni iş sahalarının açılması için en iyi alı
cı, o ülkenin kendi silâhlı kuvvetleridir. Bu iti- I 
barla esasında ve müspet anlamıyla en verimli 
silâh ticareti bir ülkenin kendi içinde yapılır. 
Bunu Türkiye'ye uygularsak çok zarurî mahiyet- I 
teki büyük ünite silâh ve araçların dıştan sipa
riş edilmesi hariç, bütün gayretlerin ihtiyaç du
yulan yatırımlara yöneltilmesi mecburiyeti var
dır. Burada bahsedilen yatırımlar Devlet eliyle 
yapılacak olan yatırımlardır. Bunlar yapılma
dığı ve devamlı olarak dış piyasalarda siparişe 
gidildiği zaman o Devlet kendi sınaî gelişmesini 
kısıtlamış olur. En zengin ve güçlü ülkelerin 
silâh sanayiini geliştiren ülkeler olduğu hatırdan 
çıkarılmamalıdır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
bütçelerden aldığı milyarlık ödeneklerin, Türk 
ticaret ve sanayi piyasasındaki önemi de gözden 
kaçırılmamalıdır. Bu katkının sanayileşme yö- I 
nünde de artırılması, Türkiye'nin büyük bir so
rununun çözülmesine yardımcı olacak karakter
dedir. 

Halen Avrupa'da - Rusya, ingiltere ve Fran
sa hariç - uçak sanayiinde kendi dizaynı ile ima
lât yapan tek ülke İsveç'tir. Diğer 14 devlet, 
motor patentleri diğer ülkelere ait modelleri 
imal ederler. Bunun dışında bütün Avrupa I 

ülkeleri kendi dizaynleri, planlan olan gemi in
şaatını yaparlar ve gemi inşaatı demek de bir 
memleketin her sanayi dalında kalkınması de
mektir. Bütün Avrupa ülkeleri kendi ağır top
larını yaparlar, tanklar da aynı şekilde imal edi
lir. Avrupa ülkeleri füze imalâtında da taklitçi 
değildir, kendi modellerini imal ederler. 

Türkiye bugün elde ettiği kabiliyet ile ve git
tikçe artacak kaynaklarla Avrupa ülkelerinden 
geride kalmadığını gösterecek yatırımları yapa
cak güçtedir. 

Sözlerimiz bu tasarının bu ihtiyacı sağlama
sı anlamına değildir. Genel mahiyette bir temen
nidir. Bu vesile ile hükümetlerin, beşer yıllık 
plan dönemleri içinde ̂ eni imkân ve yatırım ara
maları zaruretine de bir işarettir. Hükümet pro 
gramlarında vadedilenler yerine getirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri; stratejik açıdan si
lâh ticareti, alıcı tarafından olduğu kadar veri
ci tarafından da askerî güvenliğinin artırılma
sı bakımından iki tarafh işleyen bir mekanizma
dır. 

Bir Devlet diğer bir Devlete büyük ölçüde si
lâh devrinde bulunduğu zaman, bu ilişkilerden 
dolayı silâh sattığı Devletin topraklarında bazı 
tesisler kurma veya üs tesis etme hakkını elde 
etmeye çalışır veya bunu kendi güvenliğinin vaz
geçilmez bir aracı olarak da görebilir ve kulla
nabilir. 

Amerika Birleşik Devletleriyle Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliğinin silâh devri mua
melelerinde istifa ettikleri hususun başında bun
lar gelir. 

Ayrıca, stratejik önemi haiz bölgelerdeki 
bir müttefike silâh yardımı veya satışı yapan 
bir devlet, o mahaldeki askerî gücün bölge sa
vunması içinde kendi stratejisindeki boşlukla
rı kapatmasını da hedef alır. Hem siyasî ve 
hem de mukayeseli ekonomi bakımından böyle 
bir politika kendi şartları içinde önemli bir an
lam taşır, özellikle bundan alıcı Devlet aleyhi
ne propagandalar meydana gelir. Millî duygu
lara hiitabe&tMeri için bunların karşılanmaları 
da güç olur. 

Psikolojik açıdan bu konunun Türkiye için 
gelecekte bazı sıkıntıları olacaktır. Dı§ ülke
lerden silâh siparişi, bu ticaretin bütün kaçı
nılmaz unsurlarını da beraberinde getirecektir. 
Bu gibi muameleler her ne kadar hükümetler 
arasında cereyan edecekse de ve nihaî olarak 
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muhataplar; bir tarafta imalâtçı, diğer tarafta 
Hükümet ve mensupları olacaktır. Devletten 
devlete yapılan her tür yardım muameleleri 
başka, badeli mukabilinde silâh saltınalma mua
meleleri yine başkadır. Bir yerde silâh satan 
müesseselerle ve onların temsilcileriyle temas
lar olacaktır. Zorlamalar, telkinler, tavsiyeler 
yapılacaktır. Hatta bunun çoktan başlamış ol
duğunu söylemek de bir kehanet değildir. 

Burada Millî Savunma Bakanlığına son de
rece de önemli bir hizmet düşmektedir. Millî 
Savunma Bakanlığı mensupları bugüne kadar 
100 milyon dolarlık silâh siparişlerine girmiş 
ve tecrübe geçirmiş kişiler değildirler. Askerî 
yatfdımra işleyiş, mekanizmasıyle, bu, birbirin
den çok farklı olan meselelerdir. Üniformalı in
sanlar doğrudan doğruya bu gibi sipariş mua
melelerinin sorumluluğu altına sokulmamalıdır
lar. Aynı zamanda dar kadrolar içimde bu mua
melelerin yürütülmesi de mümkün değildir. Bu 
kadroların, malî, ticarî ve ticaret hukuku saha
larında cidden tecrübeli, yeni ve sivil kadro
larla teçhizi zaruridir. Millî Savunma Bakanlı
ğı, temasta olduğu ülkelerin bu konuda ne ka
dar geniş kadrolarla çalıştığını elbette ki, bil
mektedir. Bu hususta Millî Savunma Bakanlığı
nın ilk sorumlu olması, ileride askerî makamla
rın veya asker kişilerin yııpratılmasma matuf 
bütün kötü niyetli veya tahripkâr sinisi propa
gandaya tek muhatabolarak kendisini ve Hükü
meti ide maruz bırakacaktır. 

Silâh yardımları, silâh ticareti ve bundan 
doğan asker - sanayici ilişkileri aşırı kanatların 
dünya üzerinde en rahat istismar ettikleri, ede
bilecekleri bir konudur. Sayın Millî Savunma 
©akanından, bu konuya şimdiden gerekli önemi 
vermelerini ve özellikle halkla yakın bir dialog 
kurarak araya girecek maksatlı propagandanın 
önüne geçecek bir hazırlık içinde bulunmalarını 
rica ederiz. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısıyle 
öngörülen 16 milyarlık tahsis bazı açılardan 
belki az görülebilir ve 10 senelik sürede de bir 
bakışta uzun mütalaa edilebilir. Dış askerî yar
dım devam etse dahi, Silâhlı .Kuvvetleri tam 
bir yenilemeye tabi tutmak için elbette ki, bu 
miktar az olacaktır. Ancak, cari bütçenin 
% 4'ü, Millî Savunma bütçasinin % 20'si kadar 
bir kaynak ayrımının, bugünkü şartlar içinide 

ciddî bir fedakârlık olduğunu da kabul ötmek 
gerekir. Süreyi azaltarak yıllık süre dilimleri
ne düşen payı çoğaltmak da riyazî bir mesele 
değil, kaynak tahsisi meselesidir. 

Bu bakımdan uzun tetkik ve araştırmalar so
nucu Hükümetin ortaya getirdiği tahsis mikta
rını ve sürenin değiştirilmesini kolay bir işlem 
ve makul bir temenni olarak da gömniem&kte-
yiz. 

Tasamda, Muhas&bei Umumiye Kanunu ile 
Artırma - Eksiltme ve ihale Kanunu hükümleri 
dışına çıkılması ve normal ithal kotaları hari
cinde öncelikle döviz tahsisi, hedef alınan hiz
metin ifası için zarurî mütalaa olunabilir. Buma 
biz de iştirak ederiz. Bu kanunların hizmetler
deki sürati engelleyen zamanı geçmiş hükümle
ri olduğu da bir gerçektir. Ancak, yürürlükle
rini ve geçerliliklerini muhafaza eden kanunlar 
istisnaî şaftlar içinde diğer bir kanunla hü
kümsüz bırakılırken, biraz övvel arz etmiş oldu
ğum gibi, psikolojik etkenleri de düşünmeli ve 
izale çarelerini de peşin aramalıdır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime sıon verir
ken, Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilât-
landırılmaısı; silâh, araç ve gereçlerinin yeni
lenmesi amacıyle Hükümetçe sunulan kanun ta
sarısına grubumuzun müspet oy vereceğini arz 
eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tural, buyurun. 
SUNA TUBAL (Ankara) — Sayın Başkan 

ve değerli milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyetini her tehdit ve tehli

keye karşı korumak ve kollamakla görevli Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin her bakımdan üstün va
sıf lı halde olması ve bunun idamesi, elbetki bir 
zarurettir. Bu zaruret, dünya dengesindeki de
ğişmelerden, kendi jeopolitik durumumuzdan, 
tehditlerden, ya da harp konseptindeki gelişme
lerden de gelse, esas temeli, Türk Silâhlı Kuv
vetlerine her hal ve şart içinde Türkiye Cumhu
riyetini muhafaza ve müdafaa vazifesinin veril
miş olmasından gelmektedir. 

O halde,- Türk Silâhlı Kuvvetleri dün bu bü
yük hizmet için kunüıımş ve yaşatılmış, bugün 
yine bu hizmet için muhafaza edilmektedir, ya
rın da yine bu hizmet için idame ettirilecektir. 
Hükümet teklifinin gerekçesinde dünya denge
sindeki değişmeler diyerek geçilmiş, fakat bu
nun içine girilmemiştir. Eğer dünya dengesin
deki değişmelerle Amerika - Çin ve Amerika -

— 220 — 



M. Meclisi B : 102 9 . 6 . 1972 0 : 1 

Susya görüşme ve anlaşmaları muradediliyorsa, 
Yüksek Meclisin bu hususta aydınlatılmasında 
hayatî faydalar ve zaruretler vardır. Zira, bu 
görüşmeler bizi kuvvetlenmeye zorluyorsa, düş
manlarımızın ve hatta dostlarımızın bize dönük 
niyetleri mi sezilmiştir? Böyîe olunca, bunun 
karşılığı çareler, yine onlardan silâh satmalmak-
la ya da yardımlarım ümit veya hayal etmekle 
bulunabilir mi? O zaman, genel siyasî tutum ve 
gidişimize yeni çıkış yolları bulmanın başta mü
talaa edilmesi gerekmez mi? 

Bu itibarla, dünya dengesindeki değişmeleri 
baş sebep olarak elle alan Hükümetin, bunu 
esaslı bir açıklığa kavuşturması ve Yüce Mec
lisi bu müzakereler sırasında açık, ya da gizli 
bir oturumla aydınlatması kesin bir zarurettir. 
Eğer bu denge değişikliği ikili ve hatta NATO, 
CENTO gibi çok taraflı ittifaklarımızı da kap
sıyorsa, ki dünya dengesindeki değişiklik ifade
sinden bu mana açıkça anlaşılmaktadır, o za
man daha şümullü olarak meselenin aydınlığa 
çıkarılması Yüce Meclisin haklı, meşru ve haya
tî bir ihtiyacı ve vazifesi halinde karşmııza çıkı
yor. 

Öyleyse, gerekçe içerisinde üç kelime halin
de, dünya dengesindeki değişmeler diye yer alan 
kısmın, Hükümetçe Meclis önünde açıklanmasını 
istemeliyiz. 

Gerekçede, jeopolitik durumumuzdan de söz 
edilmektedir. Dünya dengesindeki değişmeleri 
takiben, jeopolitik durumumuzun da ileri sürül
mesi, yukarıda açıkladığımız dünya büyükleri
nin biribirinıe yaklaşmasına bitişik olarak Hü
kümetin esbabı mucibesine girmiş bulunuyor. O 
halde, jeopolitik durumumuz bu görüşmelerden 
etkilenmiş ve ittifaklarımızı da etkileyecek bir 
hal mi hâsıl olmuştur? Bu. düşüncelerle de duru
ma bir çare aranarak Silâhlı Kuvvetlerin yeni
den teşkilâtlandırılması gibi en az on yıl, fakat 
bize göre daha da uzun bir zaman isteyen bir 
hal çaresi mi bulunmuştur? Böyle bir çarenin 
istediği zamanı ne suretle garanti etmekteyiz? 
Devletin emniyeti gibi önemli bir noktaya daya
nan bu jeopolitiğin değişmesi ve üzerimizdeki 
müessiriyeti de Hükümetçe, Meclise açıklanmak 
lâzımdır ki, zihinlerde istifhamlar belirmesin. 

Kanun tasarısının gerekçesinde, yurdun her 
taraftan maruz kaldığı tehditler de Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlandırılması ve 

kuvvetlendirilmesi için bir sebep olarak ileri sü
rülmektedir. Eğer bu sebep, iç olaylara mukabe
le için ileri sürülüyorsa, ki tahmin etmeyiz, çün
kü Silâhlı Kuvvetleri bu maksat için yeniden 
teşkilâtlandırmaya ve kuvvetlendirmeye muhtaç 
görmüyoruz. Yahut bu tehditler yurt dışım ve 
uzak - yalan bazı devletleri de kapsıyorsa, İd 
her taraftan maruz kalman tehlikeler deyimi içi
ne en az komşu devletler girmiş olmak gerekir, 
bu hale göre de komşularımızın, ya da daha uzak 
ülkelerin hangi devletler olduğu ve Hükümetin 
bunlar nezdinde neler yaptığı ve meselenin han
gi noktada, ya da noktalarda bulunduğu Hükü
metçe Yüce Meclise açıklanmalıdır. Zira Tür
kiye'nin bu gibi dış tehditler kargısında bağlı 
olduğu ittifakların icabına göre, müttefiklerince 
de desteklenmesi lâzımdır. Bütün bu djş tehdit
ler karşısında, desteklerde şüphe mi hâsıl ol
maktadır ki, kendi başımızın çaresine bakmak 
gibi bir sonuca varılan bir kuvvetlenme sebebi
ne dayanmak lüzumlu görülmüştür? Bunlar, &ış 
ve için dışa uzanan veya onunla, bir İlkte işleyen 
ve daha şümullenebilecek bir tehditler manzu
mesi karşısında Türkiye'nin tek başına çare ara
ma yolu seçmesi düşüncesine biâ götürmektedir. 
Halbuki, ittifaklar içinde de bulunan Türıdye'-
nin bu gibi sebeplere dayanarak kuvvetlenme te
zini müdafaa etmesi, güçtür. 

Bu itibarla, bu yönden de Hükümetin Mec
lisi aydınlatması bir zarurettir. Tehditleri taki
ben, Silâhlı Kuvvetlerimizin hali hazır durumu 
sebebi gerekçede yer almaktadır. Bunun da açık
lığa kavuşması faydalı olacaktır. 

Silâhlı Kuvvetler, Türkiye'ye gelecek- her 
türlü tecavüze karşı onu müdafaa etmekle mü
kellef olduğu gibi, bu tecavüz bir NATO veya 
CENTO üyesi olması itibariyle de, onları da dü
şündürücü ve hatta harekete geçmelerine yol 
açıcıdır. Bununla beraber, Türkiye'ye vaki ola
cak her türlü taarruzu evvelâ Türkiye'nin ve 
onun SiEhh Kuvvetlerinin karşılayacağı tabiî
dir. 

O halde, Türkiye, bulunduğu dünya ve böl
ge durumuna göre daima ileriyi düşünerek Si
lâhlı Kuvvetlerini hizmete hazır durumda tut
maya mecburdur. 

Bu düşünce, Türkiye'nin ilelebet yaşaması 
için birinci şarttır. Bu hayatî kuvveti zayıflat
madan, mütemadiyen takviye etmek ve yenile
mek Anayasanın amir hükmü olarak Hükümete 
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verilmiş en önemli vazifedir. Bu önemli vazife, 
kendi bütçemizden, yardımlardan, her vasıtadan 
faydalanılarak Silâhlı Kuvvetlerin daima tehli
keleri karşılamaya hazır olmalarını temin etme
yi Hükümetten istemektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerin hali hazır durumu, yur
du koruma ve kollamak vazifesini şüpheye dü
şürecek bir noktaya mı gelmiştir? Ya da ittifak
ların sıhhatine itimat mı azalmıştır ki, kuvvet
lerin durumunu kifayetsiz görmekteyiz? Elbet
te ki ne kadar modern ve ne kadar kuvvetli 
olursa olsun her silâhlı kuvvet, yine de daha mo
dern, daha üstün duruma getirilmek lâzımdır. 
Fakat Hükümetin gerekçesindeki takdim şekli 
ile kuvvetlerin zafiyeti gibi bir mana anlaşıl
maktadır. Bunda yanıldığımızı kabul edeceği
miz bir açıklamanın yapılmasını da bekleriz. 
Kuvvetlerin hali hazır durumunu takiben, harp 
konseptindeki büyük değişmeler sebebini gerek
çe önümüze getirmektedir. Bununla anlatılmak 
istenen mananın anlaşılması, âdeta, mümkün de
ğildir. Bu da açıklamaya ihtiyaç göstermekte
dir. 

Eğer bununla, nükleer silâhların kullanıl
mayacağı sözlerine inanılarak klâsik, yani kon-
vansiyonel silâhlarla mücadele neticesine varı
lıyor ve Türkiye'de bu bakımdan konvansiyo-
nel silâhlarla bir yenilenmeye tabi tutulmak is
teniyorsa, bunun da ciddî bir etüde tabi tutul
ması gerekir. Zira, depo edilmiş veya edilecek 
olan bugünkü nükleer silâhların gelecek bir 
harpte kullanılmayacağını iddia eden uyutucu 
sözlere inanmak, onu tecrübe etmek İsteyenlere, 
tecrübesi mümkün olmayan neticeler getirir ve 
memleketlerin ortadan kalkması gibi hazin aki-
betler hazırlar. 

Kaldı ki, Vietnam Harbindeki atom kullan
mak sözlerinin sarf edildiğine şahidolduğumuz 
gibi, yarın Orta - Doğuda sıkışan tarafların bu 
gibi çarelere başvurmayacaklarını ummak bile, 
tatlı bir hayalden ileri geçmez. Hattâ, NATO 
bile, tutunabilmek için bu, nükleer çareye baş
vuracağını açık açık her zaman söylemiştir. O 
halde, bilhassa küçük memleketlerin üstün taar
ruzlar karşısında, nükleer destekten kendisini 
mahrum edeceği umulmamalı ve hattâ küçük 
memleketler için böyle nükleer, modern vasıta
larla denkleşmeyi düşünmenin faydalı olacağı
nı da gözden uzak tutmamalıyız. 

Türkiye'nin bugün, gerek havadan, gerekse 
yerden atılan nükleer başlıklı silâhlarla dona
tılmış olduğu da düşünülürse, üstün taarruzla
rın önlenmesi, bu olağanüstü güce malik silâh
lara dayatılmıştır, denebilir. Bu silâhlar, yalnız 
depolarda mı muhafaza edilecektir? Çok üstün 
fakat konvansiyonel silâhlarla Türkiye bir isti
lâya mâruz kalırken, bu depolardaki nükleer 
silâhlar, oralarda mahpus mu kalacaktır? Ve ne
tice itibariyle, yurdumuzun istilâsına seyirci mi 
kalınacaktır? Ne kadar modern konvansiyonel 
silâha malik olursak olalım, büyük komşuları
mız ve onların yardımcıları yurda sel gibi ya
yılırken, bu konvansiyonel mukabelemizin de 
sele kapılacağı hakikatini anlamamazlıktan ge
lebilir miyiz? 

O halde, bugüne kadar kuzey komşumuzun 
tehditle bertaraf etmek istediği en müessir kal
kanımızın, hem biz hem de dostlarımız elden bı
rakarak yurdumuzu ve hatta kıtaları, hayalî 
konvansiyonel silâhların müdafaa gücüne mi 
terk etmekteyiz? Ve artık, ittifakların işlemesi 
şüpheli haller mi almıştır? Almamış ise, dostla
rımız en büyük hasımlarımızla nükleer silâh teh
ditlerine giderken, bizden ve müttefiklerinden 
muvafakat mi almışlardır? 

Bütün bu kapalı noktaların aydınlanması, 
Türkiye'nin istikbali ve yaşaması, kendine isti
kamet vermesi bakımından hayatî bir zaruret
tir. 

Hükümetin, böyle bir meseleyi bizim İleri 
sürdüğümüzden de daha ciddî bir davranışla ele 
alarak, Meclisi aydınlatması ve bu vesile ile do
ğan fırsattan faydalanarak Türkiye'yi feraha 
kavuşturması önemle beklenir. 

Nükleer silâhlara malik olan büyük devlet
ler, bunları depolara kapasalar bile, konvansi
yonel silâh üstünlükleri ve iktisadî güçleri ile 
yine dünya devletlerine hâkimiyetlerini devam 
ettirebileceklerini ve hattâ bu konuda birbirle
riyle anlaşabileceklerini de bilmektedirler. 

Sovyet Rusya, Nixon ziyareti içindeki nük
leer tahdit konusunu, Amerika'nın tasdikini da
hi beklemeden hemen meriyete koyduğunu ilân 
etmiş, Onun samimiyetinden ziyade konvansiyo
nel silâhların gücüne dayanarak yine istediğini 
yapabileceği kanaatinden Öteye gitmeyen ve 
Amerika'yı da bir emrivaki karşısında bırakan 
durumu ortaya çıkarmıştır. Bugün dünyada, 
Sovyet Rusya'nın konvansiyonel gücüne karşı 
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çıkacak hiç bir güç yoktur. Nükleer mukabele
nin de kaldırılması takdirinde, Rusya'nın nelere 
muktedir olacağını düşünmek bile, hayal kinci
dir. 

Bu şekilde anlaşanlar, hem ellerindeki kon-
vansiyonel gücü rahatlıkla daha modernleştire
cekler ve ellerindeki daha aşağı güçteki kon-
vansiyonel silâhlan da dünyaya ve bu meyanda 
Türkiye'ye hem yardım, hem de para mukabili 
formüllerle dağıtacaklar ve kendileri modern
leşmeye, diğerleri ile aradaki farkı muhafaza 
ederek onlan eskilerle iktifaya mecbur bıraka
caklardır. 

Fransa'nın küçük ordusuna rağmen, nükleer 
güce sahibolduktan sonra dünyada nasıl söz sa
hibi olduğunu düşünürsek; küçük devletlerin, 
kendilerini korumak için şunun, bunun konsep-
tine değil, kendi hayatiyetini muhafaza için üs
tün güçlere başvurması zaruretine inanılmalı-
dır. tşte Türkiye, bunların başında gelen bir 
devlettir. 

Hükümetin etütleri ve nihayet Yüce Meclis
lere açıklamaları, derinliğine ve genişliğine bu 
problemleri çözücü şekle yönelirse; Türkiye'nin 
emniyeti bakımından şahıslann hayatı ile de
ğil, Devletin hayatı ile sürdürülecek neticelere 
ve kararlara varmak mümkün olacaktır. Bu iti
barla; yeter derecede sarahate varmamış bir 
etütle, on yıl ıgibi bir devreyi de kapsayacak ve 
savunmada getireceği üstünlüğü şüpheli yeni-
liğiyle, şüpheli bir istikamete yurdu tevcih et
menin hem acele ve hem de yersiz olacağı gö
rülmektedir. 

Türkiye'nin, değil 16 milyarını, bir lirasını 
bile dikkatle kulanması gereken bir ortamda, 
fevkalâde tasarruflu olmamız icabeden bir za
manda, büyük ve bütün tasarruflarımızı bir
den belirli memleketlerin kafalanna aktarma
ya bizi sevk edecek tekliflerin, Silâhlı Kuvvetler 
için dahi olsa; bütün dikkatimizi toplayarak 
incelememiz gerekmesi icabeden mevzulardan-
dır. 

Bilhassa, bu gibi silâh yatmmlanna yönelen 
teşebbüslerin, yıllar boyu silâh alman memle
ketlere istenmeyen zamanlarda bile irtibatlı 
kalmayı gerektirdiği hakikati daima ortadadır. 
Bu itibarla; Hükümetin, konuyu daha geniş 
anlamda ele alması ve ticarî, sınaî ve hatta zi
raî sahalarda da belirli çevre ve memleketlere 

saplanıp kalmış ve bizi bağlamış olan alım - sa
tımlar gibi, Silâhlı Kuvvetlerimizi de böyle bir 
duruma düşürebilecek neticelere doğru yönelt
memesini mutlak bekleriz. 

Bu bakımdan da modernleşerşk teşkilâtlan
ması düşünülen Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, bir
çok modern silâh, araç ve gereçlerle dışandan 
satın alınarak oralara bağlanılmamasmı, Ata
türklün eliyle kurulmuş olan harp sanayiimizin 
bu paralarla istikbali de garanti edecek hale 
getirilmek suretiyle işe bu temelden başlanıl
masını ve fakat memleketin en hayatî olan bu 
konusunu tekrar ele alarak şüpheli taraf bırak
mamasını ve derin, geniş bir etüde tabi tutma
sını yüksek takdirlerinize sunar, hepinizi selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru
nuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlanm; 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyla Millî Savunma Bakanlığına, ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetki
si veren kanun tasansmm tümü üzerinde ben 
de görüşlerimi arz etmek için söz aldıım. 

Bugüne kadar Dünya devletleri arasında 
devam edegelen andlaşmalarm konuları, daima 
milletlerin hürriyetini temin etmek, insan hak-
lanna saygılı bağımsız hür devletlerin, başka
larının topraklannda gözü olmadan yaşamala
rını sağlayıcı bir denge içinde bulunması iddia
sı olmuştur. Fakat, bu, 20 nci asrın, bilhassa 
milletlerin bir kısmını ekonomik yönden sömü
ren, bir kısmını da doktrin açısından ideolojik 
savaşlarla kendi çemberi içine alan büyük dev
letlerin polemik konusudur ve devamlı şekilde 
sürdürüp getirdikleri propağandalann neticesi
dir. Yalnız bir gerçeği kabul etmek zorundayız 
ki; o da, İstiklâl iSavaşmdan sonra istiklâlini 
almış olan Türkiye'de böyle millî ordunun, 
millî kaynaklara dayalı, hiçbir şekilde dış yar
dıma boyun eğmeden kendi gücünü kendisinin 
kazanmasını sağlayıcı, daha doğrusu, dünyada 
ve yurtta sulhun en ıbüyük teminatı olan ordu
nun güçlenmesi konusunu Yüce Atatürk ele 
almış ve onbeş yıllık dönem içerisinde de, şim
di bizim yenilemek istediğimiz, bazı yönleriyle 
gemi yapmak, uçak satın almak için kurduğu
muz vakıfların esas anahedeflerini çizmiş ve 
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kayseri Uçak Fabrikası, Eskişehir Uçak Fab
rikası, Kırıkkaİ3 Top Fabrikasının temelleri bu 
hedef için atılmış idi. Fakat, biz, daima dışarı
ya dayalı, yardımlara dayalı, kendi millî or
dumuzun elindeki silâhları, araç ve gereçleri 
bazen yardım yoluyle, iane yoluyle, basen de 
kendi kısır imkânlarımızdan istifada etmek su
retiyle aldığımız içindir ki, son 20 nci Asır için
deki sosyal ve siyasî oluşumlar, gerçekleri çıp
lak olarak karşımıza çıkarmış bulunmaktadır. 
Çünkü, Türkiye hiç bir zaman G-üney Amerika'
da bulunan bir devlet değildir. Türkiye, bugün 
demirperde arasında hürriyet için çırpman bir 
devle t değildir. Türkiye, dün Wilson prensip
lerine göre parçalanmak istenen, bütün Avru
pa güçleri tarafından istilâ edilmek istenen 
ve tarih boyunca hürriyeti için mücadele yap
mış eğilmez bir Türk Ordusunu sinesinde bulun
duran bağımsız bir devlettir. Kim ne derse de
sin; insan haklarından bahsedenler, bugün in
san haklarını en çok çiğneyen devletlerdir. Bu 
bakımdan, Avrupa'da Avrupa Birîiği'nin ku
rulması suretiyle Türk Milletinin egemenliği, 
hürriyetinin teminat altına alınacağı hayaldir, 
bir masaldır. 

Bu bakımdan, biz geç kalmış olsak bile, böyle 
bir gerçeğin görüılmüış olması suretiyle kanun ta
sarısının hazırlanması ve buraya getirilmesini 
bir bakıma yerinde görüyoruz. Çünkü, harp 
teknolojisinin günden güne inkişaf edeceği bir 
gerçektir. Çünkü, yıllardan beri gerek Rusya 
tarafından, gerekse Amerikalılar tarafından 
ve Fransızlar tarafımdan füzeler, nükleer silâh
lar, Ay'a gitmelerin sebepleri, elbetteki boşa 
değildi, Türkiye, arz ettiğim gibi, Güney Ame
rika'da bulunan bir devlet olsa idi elbette bu 
kadar hassasiyetle bu konu üzerinde durmak 
mümkün olmazdı. Ama, bir taraftan Busya, 
Bulgardısltan, Yunanistan, ki, bugün gazeteler
de görüyorsunuz Yunanistan, Lozan Andlaşma-
larım bir tarafa itmiş, yıllardan beri Lozan 
Andlaşmasmı tanımayan, insan haklarını çiğ
neyen ve oradaki Türklere zulüm eden bir Av
rupa devleti haline geldiği halde, hiç bir Avru
pa devleti, Konsey üyesi, bu konuyu ele alarak 
cidiyetle üzerine eğilmemiştir. Bu misali ver
mekteki maksadım, bir arkadaşımızın Avrupa' 
da Birliğin kurulmasıyle bu meselelerin halle
dileceğine dair olan süsünü cevaplandırmak, 
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daha doğrusu o söisün bir gerçeği ifade etmiye-
ceği konusuna işaret için veriyorum. 

Esas olan, malî portenin ve malî gücün te
min edilmesi ve bunları öz kaynaklardan te
min ederek millî ordunun elinde bulunacak her 
türlü araç ve gerecin dışarıdan satın alınmak 
suretiyle değil, millî sanayi yoluna gidilmek 
suretiyle temin edilmesi meselesini Parlâmen
tonun -»sasında ele alması gereklidir. 

ıSilahlı Küvetlerimizin teşkilâtlandırılmasını . 
ve yenileştirilmesini elbetteki yıllardan beri is
tiyoruz. Bu şarttır. Bunu, yıllık bütçe imkân-
larıyle temin etmenin mümkün olmadığını da 
biliyoruz. Şimdi getirilen Millî Savunma Bakan
lığına 16 milyar Türk lirasının, gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girme yetkisi verilmesi ve 
bunun yıllara isabet eden miktarlarının büt
çelere konulması öngörülen bu kanun tasarısı 
da kâfi değildir. 

Kıbrıs Harekâtında bile gördük arkadaşla
rım. Millî ordu ve millî sanayinin ihtiyaçlarını 
o gün benliğimizde, Türk Ordusu kendi benliğin
de duymuştur. Amerika Birleşik Devletleri 
ve NATO, zaman zaman ima yoluyla, hatta 
kendi parlâmentosunda bile, Türkiye'ye yapılan 
askerî yardımların kısıtlanması hususunu, ya 
da tamamen kaldırılması meselesini ağır şekil
de dile getirmiş, haysiyetimizi kırıcı lâflar bile 
edilmişti. Verdikleri harp araçlarının kullanıl
mayacağı da, zamanın modern teknolojik geliş
meler anlamı içinde kıymetlendirilmesi gerekli 
bir husustur. 

Bugün Dünyada hür, bağımsız yaşamanın 
yolu «Yurtta iSulh Cihanda Sulh» parolasının 
teminatı; kuvetli olmak, güçlü olmak, kuvvetli 
ve güçlü olmak kadar da insan haklarına, in
san haysiyetine saygılı âdil bir devlet olmaktır. 

Beş yıldan beri devam edegelen Filistin -
Arap devletlerinin münasebetlerinde, bilhassa 
son siyasî (münasebetlerinde, zaman zaman bir
birlerini ağır şekilde bombardıman eden, in
sanları öldüren ve kendi yurtlarına saldıran bu 
devletlerin, kuvvetlerini mukayese ettiğimiz za
man bile, millî sanayie, millî orduya ne kadar 
ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Bu yönüyle 
millî ordu, her türlü araç, gereç ve harb silâh
larını kendisi yapan, harbte başkalarına el aç
mayan ordudur. 

Muhterem arkadaşlarım; Amerika'dan yardım, 
Rusya'dan yardım; bunlar geçicidir. Satmal-
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ma meselesine de biraz sonra temas edeceğiz. ı 
Onlar milletleri ya ekonomik yönden sömüren, 
onları pazar yatağı haline getiren zihniyetin 
sahibi, ya da gizli, açık; ideolojik savaşlarla dev- I 
letlerin bağımsızlığına, milletlerin bütünlüğ'ü-
ne son vermek isteyen arzuların sahibidir. I 

İster demokratik hür rejimle idare edilen 
büyük devletler lolsun, isterse dikta ile idare I 
edilen; ki, bu dikta ile idare edilen devletle- I 
rin de maksadı, kendi arzularına, kendi men-
faatlarına hizmet edecek ekonomik kaynaklara I 
salhilbolmaktır, ister ıdemir perde ülkelerinin 
devletleri olsun, hepsinin hedefi kendi dışındaki 
devletleri, rejimlerinin dışında gördükleri dev
letleri fırsat bulursa imlha etmek, yok etmek, I 
onları kendi egemenliği altına almaktır. I 

Devletlerin de kendilerine göre vazifeleri I 
vardır. Devletin en büyük vazifesi, devletler 
hukukunda olsun, anayasalarda olsun, bilhassa I 
devletin bizatihi kendi varlığını ve milletin bü
tünlüğünü korumak ve o bütün olarak bağım- I 
sız olan devletin bünyesindeki vatandaşların I 
hürriyetlerini teminat altında tutmaktır. Bunu 
Türkiye'de Türk Ordusu yapmakadır; başka I 
ülkelerde de kendi orduları yapmaktadır. I 

Eğer biz nasıl olsa NATO'ya., CENTO'ya 
bağlıyız, arkamızda Amerika gibi büyük bir ] 
devlet var, dersek; ki şunu da hemen ilâve ede- I 
yim, devletler hiçbir zaman büyük, küçük diye I 
ayrılamaz. Devletler güçlü olur1, zayıf olur; I 
devletlerin aslî unsurları bağımsız oluşudur. 
Bağımsız bütün devletlere, büyük telâkki edi
len devletlerin bile saygı duyması, onların hür 
ve demokratik zihniyetlerinin, karakterinin ica- I 
bıdır. I 

Bu bakımdan devlet kendi varlığını ve mil- I 
letin bütünlüğünü elbetteki bir güç ve kuvvetle 
koruyacaktır; bunu da ordusu ile temin ede- I 
çektir. Türk Ordusunu da biz tarih boyunca I 
böyle görmüşüzdür. 

Bazı şahısların ileri sürdükleri gibi arka
mızda Amerika var, CENTO'ya bağlıyız, NA
TO'ya bağlıyız, o halde bizim milli sanayie git- I 
memize lüzum yok, milli sanayi kurabilmemiz I 
için ekonomik olanaklarımız yok, olsa da onlar- I 
la boy ölçüşemeyiz, gibi zihniyetleri kabul et
mek mümkün değildir. Eğer öyle kabul edil
miş olsaydı, bugün dünya devleti diye bir dev- I 
let kabul etmek gerekirdi. Halbuki, demin canlı J 
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olarak misalini verdiğim, bugün basında yer 
alan Yunanistan bile demokrasiden, hürriyetten 
rejimden bahsediyor; beş seneden beri Cuntayı 
kurmuş, o da kendi milletinin ekonomik seviye
sini yükselttiğini iddia ediyor; Avrupa Kon
seyi de, Amerikası da hiçbir şey diyemiyor. 
Ama, Lozan Andlaşımasına göre saygılı davran
mak zorunda olan Yunanistan, elan entrikala
rını, oyunlarını yıllardan beri Kıbrıs'ta, Yu
nanistan'da sürdürüyor, (bunun karşısında bir 
Avrupa devleti göremiyorsunuz. Ama, Türkiye'
de, istanbuMa bir tek Rum vatandaşın bur
nu kanadıgı zaman bütün Avrupa konseylerinde 
vaveyla başlıyor. 

Bu demektir ki, insan haysiyeti, hak ve hür
riyet, eşitlik ilkeleri bir yana, faissî ırkî ve çe
şitli orijinal kökenlere bağlı devletlerin hali
hazırda yaşadığının delilidir. Onun için Türk 
Milleti uyanık olmak zorunda, Türk De\Ieti 
uyanık olma zorundadır. Kendisine yönelen her 
türlü tecavüzleri iç imkânlarıyla karşılayacak 
bir orduya sahibolmak zorundadır. 

Filistin'e kimse bir şey demiyor, Yunanis
tan ortada, Arap âlemi o/tada. Zaman zaman 
demir perde gerisinde bulunan Macaristan, 
Çekoslovakya hürriyetleri için bayrak kaldır
dıkları zaman, Amerika ile Rusya o zaman an
laşabiliyor ve Rulsya orayı eziyor. 

Muhterem arkadaşlarım; onun için bilhassa 
diplomatların prensiplerinde nazik olmak, yani 
diplomatik teamüllere ayak uydurmak, şekilci 
olmak yerine bugün, gerçekçi olmak prensipleri 
diplomatik geleneklerin içine yerleşmiştir. Onun 
için açık ve seçik olarak burada gerçekleri dile 
getirmek mecburiyetindeyiz. 

İstiklâl Savaşı, Lozan Andlaşmasında olsun, 
büyük Montrö anlaşmalarında olsun, bizi temsil 
edenler orada cesaretle Atatürk'ün ilkelerine, 
hiçbir formaliteye tabi olmadan, haykırmasmı 
bildikleri için, kazanılmıştır. Şekilci olduğun: uz 
sürece, hatır için onlara evet dediğimiz sürece, 
gerçekleri söylemediğimiz sürece, elbetteki 
Amerika da bizim gözümüze ve şeklimize aşık 
değildir, kendi menfaati yönünden bir karakol 
olarak kullanmak arzusundadır Türkiye'yi ve 
Türkiye'de ona g*öre hareket etmek zorundadır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi Amerika bir 
taraftan Rusya ile, bir taraftan Kızıl Cin ile 
durmadan münasebet kurmak istemektedir. 
Amerikanın başkanı Kızıl Çin'e ziyaretinde ken-



M. Meclisi B : 102 

di dostlukları açısından, diğer taraftan da Rus
ya'ya yeşil ışık tutmak suretiyle dostluk müna
sebetlerinden bahsetmekte ve âdeta dünyayı 
öteden beri gerçek olarak Doğu ve Batı bloku 
diye ikiye parsellemek suretiyle biri bir taraf-
!ta, diğeri de öbür tarafta kendi menfaatlarını 
sürdürme politikasından başka bir şey düşün
memektedirler. 

Şimdi Amerika kendi millî güvenliğinden en
dişe duyduğu bir sırada Rusya ile Kızıl Çin'i 
dost telakki ederek, onlarla ilişki kurmak sure
tiyle bazı yeraltı ve yerüstü servetlerine kar
şılıklı olarak sahip çıkarken, elbetteki her han
gi bir tehlike ile karşı karşıya gelen Türkiye'
nin yanında kendisinden önce yer alamayacak
tır. Evvelâ kendi egemenliğini koruyacak, on
dan sıonra sıra gelirse Türkiye'ye yardım ede
cek. 

Gayeleri açıkça ortada bulunan bu devlet
lerden satınalınacaktır modern silâhlar. Mo
dern silâhlar, araçlar, gereçler satmalma sadece 
Nisan yağmuru gibi gelip geçer, daha doğrusu 
taşıma su ile değirmen döndürmeye benzer, 

Atatürk yüz seneyi gören insandı. Bütün 
dünya basını böyle demiştir. O halde niçin kur
muştu Atatürk uçak fabrikasını? Bu uçak fab
rikası niçin inkişaf ettirilmedi de kapatıldı? Ni
çin şu yanımızda bulunan Kırıkkale top fabri
kası, sanayi fabrikası, çelik fabrikası Makina 
Kimya Endüstrisi gibi bir müesseseye bırakıl
dı, politikanın içine sokuldu? Amerikaya, CEN-
TOtya, NATO'ya güvenden hepsi bundan iba
rettir arkadaşlar. 

Millî sanayi, millî sanayi derlerken daima 
karşınıza çıkıyor; biz onlarla atîbaşı gidemeyiz, 
diyorlar. Gidemeyiz ama, bugün bir taraftan 
Deniz Kuvvetleri Kumandanı, bir taraftan Hava 
Kuvvetleri Kumandanı uçak temin etmek, gemi 
alabilmek için harekete geçmiş. Neden? Bu en
dişe neden duyuluyor? 

Bunun yerine yıllardır devam edegelen Ata
türk politikası terkedilmiş, milli sanayie ilk 
adım atıldığı halde, temelleri esaslı bir şekil
de kurulduğu hade niçin o sürdürülmemiştir 
İşte Amerikanın, CENTO'nun ve NATO'run 
oyunu... 

İcabında demiştir ki, «sizin ordunuzun elin
deki silâhlar bizim müsaademiz olmadan kulla
nılamaz.» Ama Yunanistan istediği hareketi ya-
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i pıyor; fantom mudur nedir bir uçak var, buçün 
dikta idaresi olan, hür rejim olarak telâkki 
edilmeyen Yunanistan'da hava kuvvetleri bu 
uçaklarla takviye edilmektedir. Yunanistan'ın 
hava kuvvetlerinin bizimkinden fazla olduğu 
basma da aksetmiştir, tekzip de edilmedi. 

Diğer tarafta İsrail Orta Doğunun en teh
likeli bir devleti, öbür yanda Yunanistan aynı 
şekilde tehlikeli, hâlâ Türkiye'ye gözünü dik
miş, hâlâ Türkleri eziyor, «Türk değilim, Yu
nanım» dedirtmek için Yunan dipçikleri Türk 
asıllıların kafasına vurulurken, biz hâlâ Amt li
kaya ve Avrupa Birliğine bel bağlayacağız. 

I İnsanî yönden vazifemizi yapacağız. Zaten 
I Türklerin en büyük zaafı, Osmanlı İmparatorlu

ğundan bu yana âdil ölçüler içerisinde kendin
den ziyade başka devlet ve milletleri düşünmüş 
olmasıdır. Onun için çökmüştür, Osmanlı İmpa-
torluğu. 

Şimdi Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını sa-
tmalacağız. Kimden satmalacağız? Amerika Bir
leşik Devletlerinden veya Rusya'dan veya Rus
ya'nın bugün Orta Doğuyu desteklediği silâh 
deposu ve fabrikası Çekoslovakya'dan, demir
perde gerisi ülkelerinden. Bunu almaya devam 
edelim, ama bir diğer yönden de hiç değilse Or
dunun zaruri ihtiyacı olan silâhları, araçları, ge
reçleri imal edecek olan fabrikalara gitmek zo
rundayım. 

Amerika'nın bize yaptığı yardımlara bakınız: 
Amerika, Türkiye'ye Marshal Yardımından bu 
yana, rakam olarak adedini kesin olarak vere
meyeceğim şu anda, entipüften yardımlar gön
dermektedir. Yani, dağda yaşayan vatandaşın 
açlığını giderecek, muayyen ziraî sahalara yatı
rım yapacak; ama askerî sahalara geldiği zaman 
yok. iane, yardım şeklinde verdikleri malzeme
leri de geri isterler; kullanacaksınız, geri gön
dereceksiniz. Bunları ciddî bir Devlet hiçbir za
man kabul edemez. 

Diyeceksiniz ki, siz tek bağınıza bir şey mi 
yaparsınız? Hayır. Ama, Türk Devleti kendi 
ihtiyaçlarının giderilmesi için ciddî olarak millî 
harp sanayii üzerinde durursa birçok şeyler ya
pılabilir. Amerika'ya benim ihtiyacım varsa, en 
az Amerika'nın da Türkiye'ye o kadar ihtiyacı 

I vardır. Bunu böyle kabul etmek zorundayız. 
I Yoksa büyük devlet, küçük devlet diye ısrarla 

hareket eden devletlerin iç âlemlerini istiklâl 
I Savaşında, Birinci Cihan Harbinde gördük, in-
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sanlar hiçbir zaman tarihi unutmamak mecburi
yetindedir. Onun için de bu gerçeği gören Hü
kümetin bu tasarıyı getirmiş olmasını biz bu yön
den ileri bir adım olarak telâkki ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de sanayi
den bahsederken bazı arkadaşlarımız, «Millî 
harp sanayiine lüzum yoktur, bunu asker yap
mayacak.» demektedirler. 

Evet, asker yapmayacak, Ordu, mehmetçik 
yapacak değil; bunu Devleti koruyan, Cumhu
riyeti koruyan, onun bekçisi olan Ordunun men
subu olduğu Devlet yapacak. Yoksa biz de 
ordunun kendisi yapsın demiyoruz. Hatta millî 
sanayie doğru kayıldığı zaman işsizliğin büyük 
kısmı giderilmiş olacaktır. Yugoslavya bile bu
gün demirperde dışında, komünist partileri» 
idaresinde, fakat bağımsız görünen bir Deviet. 
Bugün dünyanın birçok yerlerine harp sanayiin
de kullanılan araç ve gereçleri Yugoslavya ih-
racediyor. Çekoslovakya çok ufak bir Devlet 
olmasına rağmen bugün Mısır'ı ve Mjsırın tali
mat verdiği ülkeleri silâhlarıyle besleyen bir 
Devlet. 

Asırlardan beri bahsederiz; bütün medeni
yetin kaynağı, mazisinde temiz, saf medeniyet
lerin geliştiği Türkiye'yi, dün kurulan Filistin 
ile mukayeseye kalktığımız zaman biz hemen, 
«Efendim biz bunu yapamayız» diye, hiçbir 
mantığın ve aklın kabul edemeyeceği bir tutum 
içine gireriz. 

Bir Filistin ki, evvelâ yurt buldu, yerleşti, 
ondan sonra da bugün Orta Doğu'da hakikaten 
tehlike arzeden bir Devlet haline geldi. 3 - 5 
milyonluk bir insan grubudur bu. Tekniğin, ça
lışmanın ve millî birliğin kurulması o İsraillile
rin azminin ifadesidir. Yunanistan da o şekilde 
hareket etmekte ve devam etmektedir. Biz de 
devamlı şekilde, demokrasi içinde, hür rejim 
içinde, hiç kimsenin kılına dokunmadan bu işi 
yürüteceğiz... Bu mümkün değil. Artık gerçek
lere eğileceğiz. 

Hatta öyle fikirler ortaya atılmıştır ki, 20 
nci Asırda orduya lüzum yok, sayılarını azal
talım... Mesele sayılarını azaltmak değildir. Za
ten kadroları eksiktir Türk Ordusunun. Onu o 
şekle getireceksiniz ki, Anayasanın son deği
şikliğinde de öngörüldüğü veçhile, vatan hiz
metini yapan vatandaşlarımızın bir kısmı ordu
da eğitim ve öğretimi yaptıktan, silâh kullanma

sını ve yurt savunmasını öğrendikten sonra, üri 
yıllık sürenin bir yılını, yahut da 1,5 yılını as
kerlikte, 6 aylık süresini de, sivil hayata inti
kal ettirebilmesi, ekonomik sahalara kaydırılma-

- sı insan potansiyelinin en iyi şekilde kullanılma
sı olacaktır. Biz bunlar üzerinde kafa yormu
yoruz; hazırcıyız, daima dışarıdan krediler gel
sin, araç gelsin, gereç gelsin bu işi yürütelim... 
Bu, işte onun için yürümez arkadaşlarım. 

Niçin Atatürk muvaffak olmuştur? Atatürk 
zamanında Amerikan yardımı mı vardı muhte
rem arkadaşlarım? Atatürk ve Hükümeti en 
ufak memleket meselelerini her akşam sofrasın
da çözmüş, ertesi günü onun icraatını yapmıştır. 
Eğitimde, öğretimde, askerlik sahasında, her sa
hada; emniyette, asayişte, hangi konuyu alırsa
nız alınız, bir bütün olan Devletin varlığını ko
ruyabilecek güce sahibolabilmesi için, devletle
rin ve onu temsil edenlerin bu konular üzerinde 
hassasiyetle durması şarttır ve zaruridir. 

Ben zamanınızı almadan kısaca kendi hisle
rimi, duygularımı, düşüncelerimi arz ettim. Bu 
kanun tasarısını biz olumlu karşılıyoruz, fakat 
yeterli bulmuyoruz. Taşıma su ile değirmen dön
dürme havası içindeyiz. En kısa zamanda reform 
kanunlarının çıkacağını söyleyen hükümetlerin 
gerçekleri görmesi ve ordunun müstehlik değil, 
müstahsil duruma getirileceği inancı içinde ol
duğumuz için; ordu, bir taraftan en modern 
silâhlarla teçhiz edilirken, diğer yönden de harp 
sanayiine doğru onları kaydırmak lâzımdır. Hat
tâ Filistin'in ve Amerika'nın bugünkü hale gel
mesi, ordunun yansından fazlası muayyen süre
den sonra ekonomik sahaya; arıcılıkta, halıcılık
ta, tezgâhtarlıkta, ağaçlandırmada, harp sana
yiinin çeşitli dallarında yetiştirilen bir ekol ha
line getirilmiştir o ordu ve o ordudaki insanlar 
sivil hayata intikal ettirilmek suretiyle gelişti
rilmiştir o Devlette. 

Türkiye'nin çoğu köylerinde biliyorsunuz 
okul yok, öğretmen yok. En büyük okul Türk 
Ordusudur. Türkçeyi bilmeyen Şarklı bazı vatan
daşlarımız, okumasını - yazmasını bilmeyen her 
vatandaşımız iki senede Ordunun okulunda ye
tişmiştir. O halde, Ordunun Türkiye Devleti 
içinde Türkiye Cumhuriyetini koruma görevi 
dışında en büyük görevlerinden biri de ekono
mik sahada Türk Milletinin lüzumlu ihtiyaçla
rını giderecek bir potansiyele sahiboluşudur, 

— 227 — 



M. Meclisi B : 102 

fakat biz bunu yıllar yılı görmediğimiz için, l 
yahut da görüp söylediğimiz halde itil:ar edilme
diği iğin bu halde kalmıştır. 

Şimdi, bu kanun tasarısı ile-Millî Saranına 
Bakanlığına on sene için 16 milyar liralık gele
cek yıllar geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
veriliyor. Esasında her yıl para değerinin döne
ceğini, hayat pahalılığım da dikkate aldığınız 
zaman, bunun ne kadar az olduğu kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır. Fakat, ne de olsa bu gerçek
lerin görülmüş olması keyfiyeti ve ordunun ye
nileşmesi, araç ve gereçlerinin modern hale ge
tirilmesi yönünden bir ileri adım olduğu için, 
biz bu kanun tasarısının lehindeyiz. 

Yalnız, bozulan denge neden bozulmuştur? 
Dünya dısngesi niçin bozulmuştur, ne yönde bo
zulmuştur? Bu konuda da yetkili Sayın Millî 
Savunma Bakanı arkadaşımız tarafından bir 
açıklama yapılmasının faydalı olduğu kanaati 
ile hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) —• Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı. 
Açılı oyunu kullanmamış sayın milletvekili 

varsa lütfen kullansınlar. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Bugün, millet hayatımızda fevkalâde mües

sir, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bugününe ve ya
rımlarına tesir icra edecek fevkalâde bir kanunu 
müzakere etmekteyiz. 

Türkiye'miz dünya jeopolitiği bakımından 
fevkalâde nazik bir mevkide bulunmaktadır. 
Bu sebeple, Türk ordusunun, çepeçevre düşman 
güçler ve ideolojik kamplarla ihata edilen bir 
düşman dünya içinde her ne pahasına olursa ol
sun, kendi millî imkânları ile silâh, malzeme, 
teçhizat ve sair harp materyalıyle teçhiz edil
mesi bir mecburiyet haline gelmiş bulunmakta
dır. 

Her ne kadar dünya askerî ve siyasî strate
jisi milletleri kamplar ve müşterek güçler halin
de taazzuv etme mecburiyetiyle kayıtlı kılmış-
sa da, Türk ordusunun ve Türkiye'nin asırlar
dır muhatabı bulunduğu Moskof tehlikesi, bu
gün ideolojik bir cephe halinde yurdumuza tev
cih edilmiş bulunmaktadır. 

ister NATO, ister CENTO ve ister daha baş
ka bir ittifak içinde olalım, ordumuzu müttefik ' 
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desteği yanında, kendi millî gücümüzle de des
teklemek mecburiyeti karşısında Türk Erkânı 
Harlbiyesi, Türk Silâhlı Kuvvetlerini yeniden 
teslilh ve teçhiz edebilmek maksadı ile millî Sa
vunma Bakanlığının gelecek yılara sâri borçlan
malarda salahiyetli kılınmasını lüzumlu gör
müştür. 

Mezkûr tasan dünya askerî stratejisinde, 
milletlerarası yakınlaşmalar, paktlar bir yana, 
atom ve, diğer tahribedici nükleer silâhlarda 
hâsıl olan muvazene dolayısiyle, konvansiyon©! 
silâhların ehemmiyetini bir kere daha artırmış 
olmakla, ordunun yeniden her türlü klâsik mo
dern silâhlarla teçhiz edilmesi yerinde bir dü
şüncedir ve bu sebeple Türk Erkânı Harbiyesi 
tebrike lâyıktır. 

Ordunun ihtiyacı olan klâsik silâhların da
hi her gün evsaf ve kaliMerinin değişmesi kar
şısında istenen yetkinin bir silâh satmalma 
muamelesinden ziyade, her türlü hafif piyada 
silâhları ile, tank ve tanksavar silâhlarının 
Türkiye'de imaline gidilmesi mecburiyeti var
dır. 

Tahsisi istenen ve Yüce Meclislerimizce de 
kabulü lüzumlu olan 16 milyar liralık değil, 
50 milyarlık bir meblâğın, dahi Türkiye'de bir 
harp sanayii kurulmasına yetmeyeceği bir be-
dahattir. 

Ancak, bazı silâhların mutlaka memle
kette imaline başlanması ve bunun da içi
ne girilmesini istemek hakkımızdır. Ay
rıca komşularımız dünya siyasî konjonk
türü içinde ve millî menfaatleri bakımından 
daima konvansiyonel silâhlarla üstünlük kur
ma azmi ve iradesi içine girmişlerdir, Bilhassa 
Kıbrıs mevzuu dolayısıyle Yunanistan'ın hava 
hâkimiyetini temin maksadı ile uçak filolarını 
«Fantom» larla donatmaya çalışması calilbi dik
kattir. 

Bugün ordumuza tahsisi düşünülen 16 mil
yar liralık ve 10 yıl vadeli ödeneğin 40 milya
ra çıkarılıp, Türk Hava Ordusunu yeniden teçhiz 
etmek lüzumu ve zarureti vardır. 

Yukarda da izah ettiğimiz gibi, ordumuz ba
zı silâhları kendi imkânları ile imal etmelidir. 
Bize göre, bugün kurulduğu görülen ve muhte
lif kuvvetler adına çıkarılan vakıflar birleşti-
rilmeli ve bu birleştirilen vakıfların adıma «Türk 
ordu vakfı» denmelidir. 
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Halen faaliyet gösteren Makina Kimya En
düstrisi Kurumunun harp sanayii ile jştigal eden 
üniteleri ve fabrikaları ve halen ordunun elinde 
bulunan anatamir fabrikaları, atelyeler ve tez
gâhlar bir elde birleştirirmeli ve bunlar vakıf
larla beraber mütalaa edilerek Türk Harp Sa-
nayiinim nüvesi olarak yeniden teçhiz ve kuruluş 
halino getirilmelidir. 

Türk ordusunun, her ne şekilde olursa ol
sun, güçlendirilmesi Türk Milletinin hürriyet 
ve istiklâlinin teminat altına alınması demektir. 
Bu sebeple, tasarının getirdiği hükümleri can 
ve gönülden destekliyoruz. 

Satınalmalarda 2490 sayılı Kanuna uyulma
ması, ithal edilecek her türlü silâh ve malzeme
nin gümrük ve her türlü vergi, resim ve harçlar
dan muaf tutulması yerindedir. Ancak, bir nok
tada ısrarda fayda buluyoruz. Bir fantazi, bir 
heves olarak birtakım ağır harp sanayiine gi
dilmesi değil, gerçekçi olarak bir yerli harp sa
nayiine gidilmesi ve bunun kurulmasına çalışıl
ması doğru ve yerindedir. 

Türk ordusunun ihtiyacı bulunan her türlü 
silâh, malzeme ve teçhizatın satınalınması mu
amelesi de ayrıca düşünülmesi gerekli bir mev
zudur. Mutlaka Türk Erkânı Harbiyesi, ordu
muzun en çok lüzumlu gördüğü malzemenin sa-
tınalınmasmı kendi eksperleri vasıtasıyle dü
şünecektir. 

Ancak, orduların umumî strateji içerisinde, 
hareket planı içerisinde hava desteklerinin ne 
kadar ehemmiyetli olduğu düşünülürse, Türk 
Hava Ordusunu bugünkü haliyle bırakmak doğ
ru değildir. Türk Hava Ordusunu asgari Yuna
nistan'ın iki misli, Bulgaristan'ın vs Romanya'
nın seviyesine getirmek mecburiyeti karşısında 
bulunduğumuzu Yüce Meclise arz etmek istiyo
rum. 

İleride Kıbrıs mevzuu dolayısryle Yunanis
tan'la aramızda çıkacak her hangi bir çatışmada, 
Türk Hava Kuvvetlerinin oynayacağı rol düjü-
nülemeyecek kadar mühimdir. Bu bakımdan, çok 
pahalı olmalına rağmen, eğer müttefiklerimiz 
tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin «Fantam» 
larla donatılması mümkün değilse, bugün, en az 
Yunanistan m saiıı ibolduğu bir güc kadar hava 
igücünün «Faniom uçakları» ile teçhiz edilmesi
ni temin etmek mecburiyeti vardır. 

Bu bakımdan, Yüksek Erkânı Harbiyenin 
büyük bir vatanperverlikle düşündüğü Türk 

- . 223 

9 . 6 . 1972 O : 1 

Ordusunun yeniden teçhizi, silâhlanması ve mal
zemelerinin yenilenmesi hususundaki düşünce
lerine aynen iştirak, ediyoruz. 

Mezkûr tasarıya müspet rey vereceğimizi 
arz eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât

lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril-
mesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme^ yetkisi 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 
benden önce burada düşüncelerini arz eden çok 
değerli arkadaşlarımın kıymetli fikirlerine işti
rak ettiğimi belirtirim. 

Bu fakir milletin milyonlarca lirası ile şim
diye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, dışa
rıdan silâh, araç ve gerek temini yerine, bu pa
ralarla millî harp sanayiimizin biran önce mem-̂  
leketimizde kurulmasında her bakımdan büyük 
millî menfaatler olduğu hususu her Türk evlâ
dı tarafından arzulanan bir istektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu hususa değerli ar
kadaşlarım lâyıkı ile dokundukları için ben 
aynı şeyleri tekrar etmek yerine, sayın komis
yonun da raporlarında bir eksiklik olarak be
lirttikleri, ordunun maddî gücü yanında, moral 
gücünün de takviyesi için gerekli tedbirlerin 
zaruretine kısaca dokunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, millî ordumuzun tarih 
boyunca düşmanlarına daima üstün gelişinin 
asıl sebebi, maddî gücünün yanında ondan da
ha önemli olan manevî gücünün, imanının üs
tünlüğüdür. 

Maddî gücümüzün bugünkünden çok daha 
zayıf olduğu devirlerde, meselâ Çanakkale ve 
istiklâl, hasseten İstiklâl mücadelesini kazanan 
ruh yani, Kuvayı Milliyetimizin iman ve ahlâ
kının sağlamlığıdır. 

Mehmetçiği gözünü kırpmadan ölüme gön
deren kuvvet, «ölürsem şehit kalırsam gazi» 
inancıdır. Fakat ne acıdır ki, bugün her zaman
dan daha çok muhtaç olduğumuz bu manevî 
değerlere değeri gibi yer verilmemektedir. Hal
buki bu iş için hiç de maddî külfete katlanma
ya da lüzum yoktur. Bu, sadece iyi niyet ve sa
dece eğitim ve öğretim sistemi ile, askerin inanç 
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ve ahlâkını takviye edici, vatan sevgisinin iman
dan geldiği düsturunu ona verebilmekle ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, 1260'a kadar ordu
nun moral eğitiminin artırılması için askere din 
dersleri verilirdi. Bunu temin için de Millî Sa
vunma Bakanlığı İlahiyat Fakültesinde moral 
eğitim subayı yetiştirirlerdi. 1960'dan sonra bu 
hayırlı hizmetten vazgeçildi ve buradan yeti
şen subay arkadaşlar da branşlarının dışında 
personel hizmetlerinde istihdam edilmektedir. 

Maddî sahada milyonları verdiğimiz gözbe
beğimiz olan ordumuzun manevî sahada da tak
viye edilmesini Sayın Bakanımızdan ve ilgililer
den istemek hakkımızdır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için bizim kı
saç?, talebimiz, ordunun hakikaten milyonları, 
milyarları harcadığımız, maddî gücünü, mu
vaffakiyete eriştirebilmek için, onu kullanacak 
moral gücünü, iman gücünü de takviye etmek 
hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına bu
gün her zamandan daha çok ihtiyaç olduğu he
pimizce malumdur; bu hususun Sayın Bakan
lık ve ilgililer tarafından dikkat nazara alın
masını rica eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, buyu
runuz. 

(SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sa3/ın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

ISüâfc yapımı ile silâhı kullanma işi ayrı ay
rı re'î'V.^lardır. Millî Savunma Bakanlığı veya 
Türk Ordusu ağır silr.h sanayii kursun da mil
lî silâh sanayiimizi geliştirsin düşüncesi bence 
yerinde değildir. C. H. P. sözcüsünün de söyle
diği gibi, bu bir devlet işidir. Devlet, ordunun 
son harp tekniğine göre, arzu ettiği harp silâh
larını, araç ve gereçlerini, şeklini, standartları
nı bildirir; devletin kendi müesseselerinde veya 
kendi milletinin içindeki sanayileşmiş, devletin 
yardımıyle sanayileşmiş, standartları o mille
tin bünyesinde geliştirilmiş müesseselerde ya
pılır. 

Aziz arkadaşlarım, her milletin ordusu mil
letinin önce haysiyet ve şerefini taşır, bağım
sızlığını temsil eder. öyle ise, kendi haysiyet 
ve şerefini, bağımsızlığını temsil eden bu ordu
nun, o millet ve milletin tümünü temsil eden 
devlet, ihtiyacı olan harp silâh araç ve gereç
lerini, ağır sanayiini kurmakla mükelleftir. 

Biz burada her bütçe yılında Millî Savunma 
Bakanığmın bütçesi görüşülürken, hep millî 
ağır silâh sanayiinden bahsederiz, hep bâhsadi-
dilir, bütün tutanaklarda vardır. Ama ben cid
dî bir adım atıldığı kanısında değilim. Kendi 
uçağını kendin yap diyoruz. Kendi gemini ken
din yap ama, bu, halkın yardımlarına dayan
maktan çok, evvelâ hükümetin, dolayısıyle dev
letin ciddiyetle ele alması icabeden bir husus
tur. 

Muhterem arkadaşlar; harb, eğitim ve tek
noloji işidir. Eğitimi Millî 'Savunma Bakanlığı 
yapar. Doğruduur. Teknolojiyi Devlet gelişti
rir, teknoloji devletin işidir. Harp sanayiinin 
kurulabilmesi için ya doğrudan doğruya harp 
sanayiine girişilmeli serbest piyasada bunlar 
geliştirilmeli; Devlet, ordusunun silâhını kendi 
piyasasına sipariş etmeli veya ağır tarım araç 
ve gerekçelerinin sanayii kurulmalı. Türkiye'de 
bence Türk Ordusu bir okul, bir mek'tep; her 
hususta Türk ordusu, tarihimi s boyunca önder 
okluğu için, ağır silâh sanayiinin de devlet ta
rafından kurulması gerekmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, biyolojide, fizikte ve 
kimyadaki bütün gelişmeleri tetkik edin; bu ge
lişmeler harpler neticesinde olmuş ve hattâ 
harplere hazırlık neticesinde doğmuştur. De-
mekki silâh sanayiinin geliştirilmesi, bu sanayi
de araştırmaya girişilmesi, tecrübelere girişmek 
de diğer ilim dallarında da gelişmeyi sağlamak
tadır. 

Her yıl, bütçe kanunları yapılırken veya 
sırası geldikçe Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sayı
sı azaltılmalı, diyoruz, Ben hiç azaltıldığını gör
müyorum ama azaltılmalı, buna mukabil vuru
cu gücü ve manevra kabiliyeti artırılmalı, millî 
silâh sanayii mutlaka kurulmalıdır. 

Niçin kurulmalıdır? 
Silâh imalâtı bir devletin sınaî imkânlarını 

artırır ve teknolojik gelişmesini sağlar. Araş
tırma ve geliştirmeye önem verilmesini gerekti
rir. Savaş sanayii ve bunun gerektirdiği yan 
sanayiin süratle gelişmesi ve yeni iş sahalarının 
açılması İçin en iyi alıcı o ülkenin kendi silâhlı 
kuvvetleridir. Bu itibarla, esasında ve müspet 
anlamıyle en verimli silâh ticareti bir ülkenin 
kendi içinde yapılır. Bunu Türkiye'ye uygular
sak çok zarurî mahiyette büyük ünite silâh ve 
araçların dıştan sipariş edilmesi hariç, (büyük 
silâh ve araçların, dıştan sipariş edilmesi hariç 
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diyorum; çünkü bugün bizim Amerika'nın vo ; 
Rusya'nın seviyesinde bir atom sanayiin^ giriş- \ 
memiz kabil değil, gülerler dersek; çünkü cia'ıa \ 
en küçük sanayii kuramamışız) bütün gayretle- \ 
rin bu yolda ihtiyag duyulan yatırımlara yönsl- ; 
tilmesi mecburiyeti vardır. Burada bahsedilen j 
yatırımlar mutlaka devlet eliyle yapılacak olan j 
yatırımlardır. Bunlar yapılmadığı ve devamlı j 
olarak dış piyasalardan siparişe gidildiği zaman, 
o devlet kendi sanayiinin gelişmesini bilerek ve
ya bilmeyerek kısıtlamış olur. En zengin v^ gikj- | 
lü ülkelerin, silâh sanayiini geliştiren ülkeler ol- j 
duğu hatırdan çıkarılmamalıdır. ! 

Muhterem arkadaşlarım, ben huzurunuzu ; 
fazla işgal etmeyeceğim. Bir örnek vermek isti- | 
yorum. 1964 yılında, Kıbrıs'ın en karışık ve ka- j 
ranlık günlerinde Türk uçakları Kıbrıs'a hars- j 
ket emri aldığı zaman, - bu tutanaklarda da I 
vardır, bizden daha evvelki tutanaklara geçiril- \ 
mistir, onu bahsediyorum - bize yabancı petrol I 
şirketleri, bazı bahanelerle uçak benzini verme- j 
diler ama, İpraş İzmit Petrol rafinerilerine Türk j 
mühendislerinin nezaretinde (ki, yabancılar bi- j 
ze bu benzini yapamıyorsunuz diyorlarmış, tu- i 
tanaklarda böyle) verilen emir üzerine, en kısa I 
samanda uçak benzinleri yapıldı ve Kıbrıs'a gi- î 
dilip gelindi. Görüyorsunuz en ufak bir şeyde i 
dışarıya bağımlılık bir milletin hayatiyeti, isilk- | 
bali ve varlığı için çok tehlikelidir. Bunun İçin } 
muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Bakan- j 
lığı bu silâhları almalı. Bu, yerindedir, bugün i 
ihtiyaç vardır. Aynen mensiler gibi silâh sana- \ 
yii de birkaç yılda bir değişmektedir ve sürat- \ 
le değişmekte ve gelişmektedir. Bugün alman j 
bu silâhlar üç - beş sene sonra, C. H. P. Grubu j 
"Visoü̂ ü ve bu İşlerin mütehassısı arkadaşımız [ 
% söyledi, kendi kabiliyetini kaybedecek yerini j' 
yeni silâhlara terk edecektir. Ama bugün için i 
b-.nlar şarttır, lüzumludur, alınsın. Ama mutla- \ 
ka devlet, Sayın Başbakan burada yoklar ama l 
her halde duyacaklardır, devlet ağır silâh sana- I 
yiine artık adımını kesin olarak atmalıdır. 

Saygılarımla arkadaşlarım. S 

BAŞKAN — Tümü üzerinde bankaca görüş- \ 
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. \ 

Muhterem arkadaşlar, programımıza göre * 
kısa kanunlara ayrılan süre bitmek üser3, Bıı ; 
kanunun çok kısa olması hasebiyle ve bu kamı- I 
na mahsus olmak üzere kanun bitinceye kadar . 

— 2SJ 
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bu sürenin devamı hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA EAKANI MEHMET İZ-

MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Çok teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Saym Başkan, Millet Meclisinin çok değerli 
üyeleri; 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına, gele
cek yıllara geçici 16 milyarlık yüklenmelere yet
ki veren kanun münasebetiyle, değerli hatip ar
kadaşlarımızın, kanunun tümü üzerindeki mü
talâalarına, gecikmiş olan vakti de dikkate ala
rak, özetle cevap arz etmeye çalışacağım. 

Evvelâ şu noktayı arz edeyim ki, bütün de
ğiril hatipler sevk edilen kanunun tümü üzerin
dik! görüşmeler sırasında kanunu tasvip buyur
muşlardır. Kendilerine bu görüşlerinden dolayı 
teşekkür ederim. 

Ayrıca, ordumuzun, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
kendisine düşen vazifeyi kemaliyle yerina getir
mesi hususundaki olumlu temennilerinden dola
yı da gene teşekkürlerimi arz ederim. 

Kısaca şunu söylemek istiyorum : Huzuru
nuzda müzakere edilmekte olan kanun, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin teslîh edilmesi, yeniden teşki
lâtlanması konusunda bir yetki kanunudur. Bu 
kanun münasebetiyle çok geniş müzakereler 
yapıldı. Kanunun asıl şimdi dayandığı sebepleri 
arz edeceğim, Kanun, büyük münakaşaları mu
cip bir kanun gibi görülmemektedir bizim için. 

Efendim, evvelâ mesele şu : Hatiplerden al
dığım intibaa göre, durup dururken, yani böyle 
16 milyarlık bir silâhlanma mevzuu veyahut da 
braıun dolarla ifadesi, 100 milyon dolar £_bi 
birden bire bir silâhlanma mevzuumm ortaya 
çıkmasının sebebi nedir? Şeklinde sualler sorul
muştur umumî olarak. Şunu söylemek İstiyo
rum ki, bu konu Anayasanın 110 ncu maddesiy
le Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan yani, 
savunma hizmetlerinden sorumlu bulunan Hü
kümetin bu sorumluluğunu yerine gîtirmsk için 
çerçevelediği savunma politikasının bir parçası
dır. 

Ayrıca, Yüce Meclislerde her bütçe görü
şülmesi sırasında savunma bütçelerimizin Ibir 
idame bütçesi olduğu ifade ve asıl gelişme toiit-
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çesi şeklinde tahsisler yapılması her zaman te
menni edilmiştir. Huzurunuza getirdiğimiz, 
bir bakıma bir program kanunu olan bu kanun 
işte Yüce Meclislerin bu temennilerine cevap 
vermek üzere getirilmiş bir kanundur. 

Anayasamızın 110 ncu maddesi ile Hüküme
tin Yüce Meclise karşı sorumluluğuna bırakıl
mış olan savunma politikasının yine 110 ncu 
maddenin tâyin ettiği yetkililer tarafından tes
pit edilen politikasının gereği olarak bu kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu kanun münasebetiyle Yüce Meclisi tem-
silen -Yüce Meclisin tamamının daveti güç 
olduğu için- Meclislerin Komisyonları davet 
edilecek Genel Kurmay'da bir brifing yapılmak 
suretiyle, umumî olarak arz ettiğim politikanın 
esasları ve gerçekleri de orada gösterilmiştir. 
Ayrıca kanun tasarısının gerekçesinde de bu 
hususlar belirtilmiştir. 

Şu şekildeki bir kanunun gerekçesi başlıca 
şu hususlardır: içinde bulunduğumuz jeopoli
tik durum, yani içinde bulunduğumuz jeopo
litik sahada Akdeniz'de, Karadeniz'de ve Or
ta - Doğu'da meydana gelen denge değişikliği, 
fbirinci gerekçe budur. 

ikinci gerekçe, harp konseptinde meydana 
gelen değişiklik, ki bunu da nükleer silâhlar 
yerine konvansiyonel silâhların kaim olması 
şeklinde açıklamak mümkündür. 

iSilâh teknolojisinde durmadan değişiklikler 
vâki olmaktadır. Komşu devletlerimiz bu de
ğişik teknolojiye ve yine onların da içinde bu
lundukları şartlara göre bu şekilde süratle si
lahlanmaktadırlar. 

Silâhların bizatihi kendi tekniklerinde de 
esaslı değişiklik ve yenilikler mevcuttur. Ay
rıca da, Silâhlı. Kuvvetlerimizin, bütçe görüş
meleri sırasında her zaman izhar buyurulan te
mennilere uyarak yeniden teşkilâtlandırılması 
hususu vardır. 

Bu, bu gerçekler tahtında hazırlanmış olan 
bir kanundur. 

İBütün bu gerçekler ve arz etmiş olduğum 
Yüce Meclisin temennileri de dikkate alınarak 
hazırlanmış olan bu kanun tasarısı ile yapıl
mak istenilen hususlar ayrıca Yüksek Askerî 
Şûranın da tetkikinden geçirilmiş ve bu suratla 
nihai şeklini almıştır. Bunun üzerine bir plan 
yapılmıştır. Bu plânın gereği olarak ordumuzun 
harp, silâh, araç ve gereçleri, arz ettiğim gerek

çeler tahtında, yenileştiiılecekiir. Bunun için 
muayyen bir miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl ol
muştur. Bu ödeneğin mühim bir kısmı yine dış 
yardımlardan temin edilecektir, bir kısmı yapı
lacak rcorganizasyon netle e&ü olarak hâsıl olan 
tasarruflarla karşılanacaktır. Arta kalan mik
tar da 16 milyar lira olarak tespit edilmiştir. Bu 
16 milyar lira 10 senede harcanacaktır. 16 mil
yar liranın 10 senede harcanabilmesi için L'ir 
plân yapılmıştır. Bu plana göre silâh, araç ve 
gereçlerimiz 10 sene içinde sağlanacaktır. 

Deniyor ki, bu 10 sene, uzundur, mademki 
böyle bir zaruret vardır, neden 10 sene olmuş 
da, daha az olmamış.... 

Evvelâ; bir kere bu bir bütçe takati mesele
mdir. Bütçemizin takati, ekonomik kapasitemi
zin bütçeye akisleri malûm. Bu 16 milyar lirayı 
bir senede bütçsye koymak imkânı yoktur. 

İkincisi; böyle bir imkân olsa bile bu silâh, 
araç ve gereçlerin imali bür müddete tabidir. Bu 
bakımdan hem bütçe takatimizin tahammülünü 
sağlamak, hem de imale ihtiyaç gösteren müd
deti nasarı itibara almak suretiyle 10 seneye 
serpiştirilmiştir. 

Sayın hatipler tarafından ifade edildi ki, 
sanki 100 milyon dolarlık yahut 16 milyar lira
lık bir meblağla birden bire bir Cilâlı piyasası
na çıkılacak ve o piyasada nerede 113 bulunur
sa alınacak,... 

Sayın milletvekilleri böyle bir çc-y yok, Arz 
otoîğim gibi, bu husus planlanmıştır. 10 yıl için
de bu ihtiyaçlar tem'u edilecektir. 

ihtiyaçlar nasıl temin edilecektir? Esas fik
rimiz bu silâhların dahilden temin edilmesidir. 
Yani, savunma sanayinizi kurarak bir taraftan 
mevcut imkânları genişletmek, bir taraftan da 
bn imkânlar kâfi değilse yeni imkânlar yarat
mak, yeni tesisler yapmak suretiyle mümkün 
olduğu nispette dahilî sanayiden sağlamaktır. 
Yani,, iL-llî sanayiimizi bu şekilde silâh imal."ne 
elverişli hale getirmek, bugün mevcudolanları 
takviye etmek, lâsımsa yenilerini tesis etmek 
suretiyle dahilden sağlamaktır. Mümkün olma
yanları, yani dahilde yapılamayanları veya iva-
^ilik 9X7, edenleri de takatiyle dış piyasalardan 
temin etme yoluna gideceğiz. 

Bu kanun bir hizmet kanunu değildir. Yani 
h-smen 16 milyarlık harcama yetkisini alıp, ar
kasından kullanacak değiliz, Kanun tasarısının 
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metilinde de müşahede edildiği üzere, bu bir 
yetki kanunudur. Bugünkü kanunlarımız bu 
yetkileri bize vermemektedir. Malumunuz, bu 
işlerde düstur koyan kanunlar, Artırma Eksilt
me Kanunu, Muhasebei Umumiye Kanunu gibi 
kanunlardır. Bu kanunların gslecsk yıllara sâri 
olan hükümleri bir sensyle ve tahsisatın yarışıy-
le mahduttur. Binaenaleyh, bu kanunlar slve- j 
rişlı olmadığı ve malî imkânlarımız da yıllara 
serpiştirilmesi zarurstini ortaya koyduğu için 
bu programın 16 milyar liralık kısmını 10 sene
de, her sene bütçesine 1 600 000 009 liralık tah
sisat koymak suretiyle temin yoluna gidilmiş
tir. 

Savunma sanayii temennisi yerden göğe ka
dar haklıdır. Hepimizin arzusu budur. Ancak, 
takdir buyurulur ki, savunma sanayii de umu
mî sanayi polotikası içinde, umumî sanayii im-
kânlanyle birlikte gelişecek bir husustur. Sa
nayiimizin bu istikametteki gelişmelerine para
lel olarak savunma sanayii de teLİs ve ikmal edi
lecektir. Esasen pek yakında yüksek güvenini
ze mazhar olan Hükümet programında da sara
haten savunma sanayiimizin ele alınmış bulun
duğu ifade edilmiştir. 

Bu yetkiyi aldığımız takdirde, biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, her yıl bütçelerine 1 milyar 600 
milyon liralık tahsisat konacaktır. Bu tahsisa
tın bütçelere konulması münasebetiyle, her yıl 
bütçelerinde olduğu gibi, diğer hizmetlerimi
zin münakaşa edildiği şekilde bu husustaki hiz
metlerimiz de enine boyuna münakaşa edilecek
tir. 

Bu münasebetle burada savunma politikamı
za, ikili anlaşmalara ve içinde bulunduğumuz 
sistemlere ait ileri sürülen mütalâalar esasen 
bütçe müzakerelerinde de enine boyuna ileri sü
rülmüş ve ilgililer cevaplarını arz etmişlerdir. 
O münakaşaların yapıldığı o tarihten bu yana 
fazla bir değişiklik yoktur. Yukarda arz etti
ğim gerekçeler tahtında Silâhlı Kuvvetlerimi
zin reoriganizasyonu, harb silâh vasıtaların sağ
lanması maksadıyle yapılmış bir program- var
dır, Bu program, usulü dairesinde yetkililerin 
tetkikinden geçmek suretiyle tekemmül etmiş 
bir programdır, bunu Hükümet benimsemiştir. 
Mesele bu programın icrasıdır. Bu programın 

icrası içinde bugün kanunlarımızın müsaidolma-
ması karşısında 10 yıl içinde, arz ettiğim gerek
çelerle Hükümete yetki verilmesini isteyen bir 
kanundur. Mesele bundan ibarettir. 

Bu yetki verildiği takdirde, birden silâh pi
yasasına çıkılacaktır, bu husus durup dururken 
Türkiye'nin böyle 100 milyon dolar portesinde 
bL' silâhlanma görünümüne girmesi, bugün baş
lamış bulunan detant politikası bakımından, Av-
rupa'daki yumuşama politikası bakımından aca
ba ne tesir yapar şeklinde mütalâalar ileri sü
rüldü. 

Böyle bir endişe varit değildir. Bu normal 
bir muameledir. Yani, esasen Silâhlı Kuvvetle
rimizin daima temenni edilen ihtiyaçlarının yeri
ne getirilmesinden başka hiçbir şey değildir. Arz 
ettiğim gibi, silâh mubayaası da böyle birden
bire piyasaya çıkıp nerede silâh bulunursa ora
dan silâh alınacaktır şeklinde değildir. Yerli 
sanayiimizin bugünkü kapasitesi kullanılacak
tır, yetmeyen kapasitesi takviye edilecektir. İm
kân olmayan hallerde gerek silâhın vasfı, ge
rek ivedilik bakımından acele elde edilmesi ihti
yacı karşısında dışarıdan alınacaktır. Asla ve 
kat'a, bazı arkadaşlarımızın endişesi buyurdukları 
gibi kullanılmış silâh, modası geçmiş silâh al
mak gibi bir husus varit değildir. Böyle bir ih
timal. düşünülmemek gerekir. 

Sözlerimi kısaca özetlemek istiyorum: Ka
nunun Heyeti Umumiyesi hakkında ileri sürü
len mütalâalara teşekkür ederim, izhar buyu-
rulan endişelerin hiçbirisinin vâridolmadığını 
Hükümet adına beyan etmek isterim. Millî sa
nayiin kurulması, tahsisatın yerinde kullanıl
ması gibi ordumuzun biran evvel takviye edil
mesi ve içinde bulunduğumuz jeopolitik şart
lara ve teknolojideki gelişmelerin gereği silâh
larla teçhiz edilmesi hususundaki temenniler 
bizim de kendi temennilerimizdir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerin

deki müzakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

içtüzüğümüz gereğince ivedilikle görüşülme
si hususunu tekrar oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

— 233 — 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz yeniden, teşkilâtlan
madı, silâh, araç ve gereçlerinin- yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve

rilmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ye
niden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçleri
nin modern teknik gelişmelere uygun şekilde 
yenileştirilmesi için Millî Savunma Bakanlığı
na 16 milyar liraya kadar gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişme yetkisi verilmiştir. 

Bu yetki meydana çıkacak lüzum ve şartla
ra göre Bakanlar Kurulu kararı ile % 15 nis
petinde artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Birinci madde gereğince yapıla
cak yüklenmelere karşılık Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinde «Silahlı Kuvvetlerimizin ye
niden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin 
yenileştirilmesine ait her türlü alım ve gider
ler» adı altında açılacak özel bir bölüme 1973 yı
lından itibaren her malî yıl için 10 yıl süre ile 
(1.6) milyar liralık ödenek konulur. 

Birinci madde gereğince yapılacak % 15 ora
nındaki artış karşılığı da aynı şekilde her yıl 
(bütçesine ödenek konulur. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. 

Komisyondan bir hususu (öğrenmek istiyo
rum. [Bütçe 'Kanunu ve (formülü (gereğince bu 
okuduğumuz madde ve (bundan sonra Igelecek 
maddenin bir sakıncası var mıdır, yok mudur? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ {MU-
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Bir sa
kıncası. yoktur. 

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

Madd'a 3, .-- Hizmetin devamlılığını 'sağla
mak amacıyle yılı içinde harcanmayan ödenek
le J gelecek yıllar bütçelerine devren 'ödenok 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde (görüşmek iste
yen sayın milletvekili?... Yok. 

_. 2 

0 . 0 . 1972 0 : 1 

| Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
j edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i Madde 4. — ödeneklerle yapılacak alım, 
j yapım ve hizmetler 1050 sayılı Muhasebei Umu-
j m iye 've 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
j İhale kanunları hükümlerine tabi değildir. Ya-
| pılacak alım, yapım, onarım ve hizmetlere ait 
| alım usulleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

j BAŞKAN' — Madde üzerinde görüşmek iste-
ı yen sayın üye ... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. İKabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde iö. — Yurt içinden temin edilemeyen 
ihityaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulü 
ile sağlanır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yap
tırılacak hizmetler için ayrı bir (ödenek ve 10 
yıllık süreyle bağlı kalmamak kaydıyie ayrı bir 
ödeme planı yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sâym üye?... Yok. Maddeyi oylannuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde '6. — Yurt dışından sağlanacak her 

çeşit silâh, araç, gereç 've malzeme için normal 
ithal kotası dışında löncelikle döviz tahsisi ve
rilir. Bu silâh, araç ve gereçler gümrük ve her 
türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerinden 
muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul 'edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — 'Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe "girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın üye?... Yok. (Maddeyi toylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi 'okutuyorum. 
Madde '8. — İBu kanunu Millî Savunma, Ma

liye ve Gümrük ve 'Tekel (bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın üye?... Yok. Maddeyi 'oylarınıza arz 
I ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
I Kabul edilmiştir. 



M. Meclisi" B : 102 0 . 6 . 1972 O : 1 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayım. üye?... 
Yok. Tümü, 'kupalar önce sıralar arasında (dolaş
tırılmak, daha sonra da kürsü önüne konulmak 
suretiyle açık oylarınıza arz edilecektir. 

Efendim, biraz önce müzakeresi biten kanun 
dalıil üç (kupada oylama işlemi devam etmekte
dir; sayın üyelerden loylarmı kullanmalarını 
rica edeceğim. 

4. — Dernekler kamımı tasarısı ve Anaya
sa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından serilen 
5 er üyeden kurulu 70 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) '(Da
ğıtma tarihi : 12 .. 4 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Dernekler kanunu tasarısının 
müzakeresine devam ediyoruz. 

'Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulun
maktadırlar. 

39 ncu maddenin son fıkrası hakkında komis-
yoüica verilmiş bulunan tadil (önergesinin oya 
arzı esnasında çoğunluk bulunmadığı ifade 
edilmiş; yapılan yoMama sonunda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığı için kanunun müzake
resi bu safhada kalmıştı. 

GEÇİCİ (KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — «Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Fersoy. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — 'Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

39 ncu maddenin müzakeresi sırasında sayın 
üyeler bazı endişeler izhar buyurdular. Madde
yi, daJha da açıldığa (kavuşturmak için, mevcut 
önergelerle 'birlikte, komisyona geri istiyoruz 
efendim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon, 39 ncu maddenin 
m&vcut 'önergelerle birlikte geri verilmesini ta-
l&'betmektedii.'. Geri "verilme 'hususunu oylarını
za sunuyoruz. Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
40 ncı maddeyi okutuyorum. 

(1) 561 H. Sayılı basmayazı 97 nei Birlesi-
m? ait tutanağın sonuna eklidir. 

BÖLÜM : VII 

Derneklerin denetimi 

Genel denetim : 
Madde 40, — Derneklerin işlemleri defter

leri, 'hesapları ve faaliyetleri içişleri Bakanlı
ğınca veya dernek merkezi veya şubesinin bu
lunduğu yerin en büyük mülkiye amiri tarafın
dan bizzat veya görevlendireceği memurlar ara
cılığı ile dernek, merkez, müessese veya eklen
tilerinde her zaman denetlenebilir. 

Bu denetleme, derneğin amacıyle ilgili bulu
nan bakanlık veya bakanlıklar tarafından da 
yapılabilir. 

Denetleme sırasında görevli memurlar ta
rafından istenecek 'her türlü defter, belge ve iş-
lemli yazıların, dernek 'yetkilileri tarafından 
gösterilmesi veya verilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Bir değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte 'olan tasarının 40 ncı maddesi

nin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını. arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

IS akıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet- tokun-
muş bulunan takrire katılıyorlar mı efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
OEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyorum 
Sayın Başkan, 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİ
Rİ IBAHATTİN ABLUM — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, takririnizi 
izah sadedinde buyurunuz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkanı değerli arkadaşlarım; 

Bu maddede «Genel denetim» başlığı altın
daki bir hükümle, bir1 derneğin denetimi 1 nci 
V3 ÜDR fıkralarla zaten temin edilmiştir, ikinci 
fıkrayı okuyacak olumak; «Bu denetleme, der-
ri3ğin amacıyle ilgili bulunan bakanlık Veya ba
kanlıklar tarafından da yapılabilir» denildiği
ni görürüz. Bunun mahzuruna işaret edeceğim; 
önergemde de bu fıkranın çıkarılmasını talebet-
mekteyim. 

235 — 
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Mahzuru şudur': Biliyorsunuz bir de Birlikler 
Kanunu gelmektedir; yukarda komisyonda gö
rüşülmektedir. Birlekler 'Kanununun (atıfların
dan biri de, bu igibi derneklerin ve benzeri ku
ruluşların denetiminin, dernekler kanunu hü
kümlerine göre yapılması keyfiyetidir. Bu tak
dirde, bir bakanlık kamu personelinin kendi 
kurumuyla ilgili birtakım sorunları idile getir
mek ve ihtilaflı bulunduğu konulardaki $5züm 
için yaptığı (fikir mücadelesinde, o bakanlığın 
murakebesine tabi tutulması gibi 'çalışmayı en
gelleyici bir durum doğmaktadır. 

Örneğin; Tarım Bakanlığında, Tarım (Ba
kanlığı personeli kendi baklarını korumak için 
Tarım Bakanlığı içindeki bir umum müdürlükle 
ihtilâf (halinde bulunsun. Bu takdirde, bu umum 
müdürlük bu demeği beklenmedik anda, sadece 
malî bakımdan veya bir başka yönden denetle
me durumuna göçerse dernek yöneticileri öz
gür çalışıma yeteneğini kaybederler. 

Birinci fıkrada içişleri Bakanlığına, yani 
denetim görevini en çok yüklenen bakanlığa 
denetim görevi /geniş şekilde verilmiştir, üçün
cü fıkra ise bu denetimi daha da kolaylaştıran 
bir fıkrada, ama ilgili bakanlığın bu işte bir de
netim görevi yapması, dernek özgürlüğünü ren
cide edici, dolayısıyle her zaman ifade 'ettiğimiz 
gibi, Anayasamızın 22, 23 ve 24 ncü maddele
rine aykırı düşecektir. 

Bu bususu ıttılaınıza arz eder, saygılarımla 
önergemin kabulünü arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN —: Önergeye komisyon ve Hükü
met katılmamaktadırlar. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul ledenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 nci maddeyi okutuyorum. 

Malı denetim : 
Madde. 41. — Dernek hesapları ve ihesaplar-

la ilgili belge ve defterler, en az üç yılda bir, 
Maliye müfettişleri veya mahallî mülkiye âmiri 
tarafından görevlendirilecek memurlar tarafm-
den denetlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
«diyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 

idare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi : 
Madde 42, — Kolluk kuvvetleri derneklerin 

merkez ve şubelelerinin yönetim yerleri, mües
seseleri ve her çeşit eklentilerine mahallî mül
kiye âmirinin yazılı emriyle her zaman girebi
lirler. 

Bu şekilde girilen yerlerde; 
1. Yanında veli veya vasisi olmadan 18 ya

şından küçüklerin bulunduğu (Yanında veli 
veya vasisi olsun 'olmasın 18 yaşından küçükle
rin girmesine mahallî mülkiye âmirinin yazılı 
izniyle müsaade olunan yerler hariç); 

2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya 
gsnel aJhlâka aykırı harekette bulunulduğu; 

3. Uyuşturucu maddelerin herhangi birinin 
kullanıldığı; 

4. Kanunların bulundurulmasını yasaklan
dığı alet veya maddelerin bulunduğu veya ka
nunen suç sayılan faaliyette bulunulduğu; 

5. Suçlulara yataklık edildiği; 
Tespit edilmesi halinde Polis Vazife ve iSalâ-

hiyet Kanununun 8 nci maddesi hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?... Sayın Ülker, buyurunuz efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın arkadaş
larım; 

Bu madde iki kısımdan ibaret: «Kolluk 
kuvvetleri derneklerin merkez ve şubelerinin 
yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit ek
lentilerine mahallî mülkiye amirinin yazılı em
riyle her zaman girebilirler.» Bu hüküm, halen 
yürürlükte bulunan kanunda mevcudolan bir 
hükümdür. 

Bu maddedeki yenilik şu: «Bu şekilde giri
len yerlerde»; diye başlayan bir kısım var. Bu
rada ; 

«1. Yanlarında veli veya vasisi olmadan 18 
yaşından küçüklerin bulunduğu (Yanında veli 
veya vasisi olsun olmasın 18 yaşından küçük
lerin girmesine mahallî mülkiye âmirinin yazılı 
izniyle müsaade olunan yerler hariç); 

2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya 
genel ahlâka aykırı harekette bulunulduğu; 

3. Uyuşturucu maddelerin herhangi birinin 
kullanıldığı; 

4. Kanunların bulundurulmasını yasakladı
ğı alet veya maddelerin bulunduğu veya kanu
nen suç sayılan faaliyette bulunulduğu; 
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5. Suçlulara yataklık edildiği; 
Tespit edilmesi halinde Polis Vazife ve Sa

lâhiyet Kanununun 8 nci maddesi 'hükümleri 
uygulanır.» 

Şimdi, bahsettikleri Polis Vazife ve Salâhi
yet Kanununa b&lş^m: Madde 8'i okuyorum. 

«Sekizinci madde — Aşağıda yazılı : 
A) Kumar 'oynanan umumî veya umuma 

açık ferleri; 
B) Uyuşturucu maddeler kullanılan yerle

ri; 
Ö) (Mevcut hükümlere aykırı hareketleri 

görülen umumî evler, birleşme yerleri ve tek ba
şıma !fuhuş yapanların evlerini; 

D) Aihlâka ve umumi terbiyeye uyigun ol
mayan veya Devletin emniyet ve siyasetine ma
zarratı dokunacak oyun oynatılan veya temsil 
veriler, yerleri; 

Polis, kati deliller elde ettiği takdirde o ye
rin en büyük mülkiye amirinin emriyle, kapa
tabilir. 

Kapatmayı mucip sebepler suç teşkil etti
ği takdirde, tahkikat evrakı derhal Adliyeye 
verilir. Mahkemeden aksine bir karar verilin
ceye kadar bu kapatma devam eder. 

Kapatmayı icabettirecek sebep mahkemeye 
verilecek hallerden değilse, kapatma en çok 
üç ay devam edebilir.» 

Şimdi, burada yapılan şey; başlık «İdare ve 
kolluk kuvvetlerinin yetkisi» dir, yani kapatma 
değil. «îdare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi» 
denmiş. Birinci fıkrada bu yetki ifade edilmiş, 
- zaten mevcut olan bir yetkidir - ondan sonra 
Polis Vazife* ve Salâhiyet Kanununda mevcut 
olan ve halen yürürlükte bulunan hükümlerin 
(bir kısmı aktarılmış ve onlara bir şey ilâve 
edilmiş. «Kanunların bulundurulmasını yasak
ladığı alet veya maddelerin bulunduğu veya 
kanunen suç sayılan faaliyette bulunulduğu;» 

Şimdi, «Kanunen suç sayılan faaliyette bu-' 
lunulduğu» demek suretiyle, aslında mevcut hü
kümleri, Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanu
nunda tekrar edilmiş ve «kanunen suç sayılan 
faaliyette bulunulduğu» demek suretiyle de her 
türlü fiilden dolayı «kapatma» getirilmiş. Ne
rede getiriliyor? «idare ve kolluk kuvvetlerinin 
yetkisi» maddesinde. Halbuki, kapatma için 45 
nci madde mevcuttur. «Kapatma veya faaliyet
ten alıkonulma» diye, mufassal olarak, nasıl 

kapatılacağı yazılmaktadır. Bu madde ne ka
nun tekniği bakımından uygundur, ne de hiç 
bir bakımdan. Hatta esas bakımından da uygun 
değildir. 

Bu ikinci fıkranın arasına, «kanunen suç 
sayılan faaliyetlerde bulunulduğu» sözü söy
lenmek suretiyle herşey girer. Kanunen suç 
sayılan faaliyette o zaman fuhuşu neye sayı
yorsunuz? Niçin, velisi vasisi bulunmayanlar
dan, 18 yaşından küçüklerden bahsediyorsu
nuz? Veya uyuşturucu maddeden niçin bahse
diyorsunuz? Bunları siz burada yazmasanız, 
zaten yapılamaz mı? Polis Vazife ve Salâhi
yetleri Kanununa ve diğer kanunlara göre ya
pılır. Buraya bunun konulmasının maksadı, her 
halde, yani 45 nci maddenin dışında, har vazi
yette kapatma gitme yetkisinin alınmasından 
ibarettir. Bunun Anayasa'ya da aykırı olduğu 
aşikârdır. 45 nci maddede esas kapatma hükmü 
konmuştur. Söylenecek bir şey varsa, bu kapat
ma hükmünde yer alması lâzımdır. 

Kesin surette bunun, o birinci fıkradan 
'gayrisinin buradan çıkarılması lâzımgelir. Ya
ni, «Biz hoyle bir metin getirir; bu metnin ara
sına da böyle bir şeyi koyarız ve bütün haller
de idare yetki alır» diye bir husus olamaz ar
kadaşlar. Yetki, Anayasa'da gösterilmiştir. Ne 
zaman yetki alınır? Acele hallerde, tehirinde 
mazarrat umulan hallerde, ve sairede gösteri
lir. Geri kalanları da, şurada sayılanların hep
si, Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununda 
açıkça vardır. Polis Vazife ve Salâhiyetleri 
Kanununda açıkça var olan hükümleri buraya 
getirmenin hiç bir anlamı yoktur. Komisyon
dan istirham ediyorum. Meseleyi incelesinler. 
Böyle ise, yani bizim söylediğimiz gibi ise, lüt
fetsinler, birinci fıkradan gerisini metinden çı
karsınlar. Bunun için bir önerge takdim ediyo
rum. İltifatınızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurunuz. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

iSaym Başkan, değerli arkadaşlar : 
Herhangi bir derneğin bu maddede yazılı, 

toplumumuzun şiddetle reddetiği herhangi bir 
faaliyeti göstermesi, şüphesiz ki hiç birimiz ta
rafından savunulacak bir husus değildir. An
cak, buraya konulacak hükmün de, Anayasa 
kurallarına uygun olmasına hassasiyet göste
rilmesi lâzımdır. 

— 237 - * 
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Dernekler Kanunu ile ilgili olan Anayasa 
maddesi, 29 ncu maddedir. Orada son fıkra ola
rak, «Dernekler kanununun gösterdiği hallerde 
hakim kararıyle kapatılabilir. Devletin ülkesi 
ve milletin bütünlüğünün, millî güvenliğin, ka
mu düzeninin ve genel ahlâkın korunması ba
kımımdan gecikmede sakınca bulunan hallerde 
de, hâkim kararma kadar, kanunun açıkça yet
kili kıldığı merciin emriyle faaliyetten alıkonu-
labilir.» denmiştir. Kanun tasarısının muhtelif 
maddelerinde ve Anayasanın gerekçesinde de 
açıkça görüyoruz ki; bu yetkili merci en büyük 
mülkî amirdir. En büyük mülkî amirin yetkili 
kılındığı bir yerde, polisin 'bu 'tarz bir yetki ile 
müceihhez kılınması, Anayasanın 29 ncu madde
sine ve Kanunun içinde mündemiç bulunan di
ğer maddelere aykırı bir durum arz eder. 

İkinci anahusus; şahsen ben ve birkaç ar
kadaşım şu (1) rakamı ile izah edilen fıkrayı 
ve bu fıkranın şümulüne girebilecek dernekleri 
hassasiyetle düşündük, aradık, taradık, bula
madık. O da şudur «Yanında veli veya vasisi 
olmadan 18 yaşından küçüklerin bulunamaya
cağı dernekler» 

Biliyoruz ki, gerek bu kanunda, gerek Ana
yasamızda, gerekse Türk Ceza »Kanununda; fu
huş, kumar ve benzeri toplumun reddettiği faa
liyetleri gösterecek derneklerin kurulması esa
sen yasaktır. Kurulmamış (böyle bir derneğe de, 
yaşları küçük olan kimselerin girmesi de haliy
le söz konusu değildir. Ama buraya özel bir 
madde getirilmiş : 18 yaşından küçük çocuklar 
- yanında velisi veya vasisi bulunsun bulunma
sın - izin var ise girebilecekler, izin yoksa gire
meyecekler; böyle bir lüzum duyulmuş. 

Böyle bir dernek yok, olmasına da imkân 
yok. Düşüne düşüne, «Ar» kolunda çalışan, 
heykel, resim gibi sanat dallarından birini seç
miş olan bir »ekibin, bu faaliyetlerini daha da 
geliştirmek, sanatı daha verimli hale getirmek 
için kuracakları bir dernek olabilir ve burada 
da «Nü» çalışmaları yapılabilir. Bu «Nü» çalış
malarında da, 18 yaşından küçük çocukların bu 
çalışmaları yakından görüp, ^Örmemeleri mü
nakaşa konusu olabilir. Bunda dahi, böyle bir 
madde getirmemiz mümkün değildir. Çünkü sa
nat çok küçük yaşta eğer gözle eğitimini ver
mezse, o dalda büyük sanatkârların yetişmesi 
imkânı yoktur. Bir sanatkâr baba bu çalışma- i 
smda çocuğunu yanma alabilir; küçük yaşta | 
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bu sanata karşı onun, sanatla olan diyalogunu 
kurmaya gayret edebilir. 

O 'bakımdan bu fıkra hiç lüzumu yokken 
buraya konmuş kanaatini taşıyorum. Bu fıkra
nın metinden çıkartılmasını istiyorum. Bunun 
için de önerge vermiş durumdayım. 

Bir de, bu maddenin, derneklerin çalışma
sında yersiz birtakım endişelerin, düşüncelerin, 
tutum ve davranışların, çalışmayı menfî yönden 
etkileyeceği kanaatini taşıyorum. O da; her
hangi bir vesile ile 'Polisin, hükmî şahsiyeti 
haiz olan bir yere girip, orada arama, tarama 
ve saire yapmasıdır. Düşününüz; herhangi bir 
özel şahsın evine polis kolay kolay kirebiliyor 
mu? Bir mülkî amirin emriyle polis kolay ko
lay bir özel şahsın evine, sizin veya bir başka 
vatandaşımızın evine girebiliyor mu? Giremi
yor. O halde, 'bu ahvalde de, tüzel kişiliği haiz 
'bulunan bir yerde de, mesken masuniyetini dik
kate almak, bir mahkeme kararı olmadıkça po
lisin buraya girmesi mümkün olmamalıdır. Kal
dı ki, «suç tespit edilmesi 'halinde Polis Vazife 
ve (Salâhiyetleri Kanununun 8 nci maddesi uy
gulanır» şeklindeki hüküm, Anayasanın 29 ncu 
maddesine aykırıdır. Anayasanın 29 ncu mad
desiyle ilgili gerekçesine ve bu kanunda münde
miç diğer maddelere de aykırıdır. Bu yetki, 
mülkiye amirinindir. 

Bu bakımdan, vereceğimiz önergelerin dik
kate alınmasını arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir hususu hatırlatayım : Ko
nuşmalar, şahıslar adına 10, gurupları adına 20 
dakika ile sınırlıdır, arz ederim. 

Saym Akışık, buyurunuz. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa

ym Başkan, muhterem arkadaşlar : 
42 nci maddenin - zannederim - hukuk açı

sından en tehlikeli, hoşa gitmeyen ve savunul
ması zor olan tarafı, birinci fıkrasıdır, Yüksek 
malumlarınız, dernekler kapalı yerlerdir, yani 
mesken addedilen yerlerdir. Dernekler bir aile 
muhitidir. Kendi üyelerinin hayat görüşleri, ya
şantı değerlendirmeleri için serbestçe konuşup, 
münakaşa edebildikleri, serbest oturabildikleri 
ve evlerindeki mahdut imkânlardan, yahut ev
lerindeki imkânların hiç olmazsa mahdut bir 
kısmından serbestçe istifade edebildikleri bir 
yerdir. Bu, bizim mevzuatımızın gerektirdiği 
bir husus değildir. Dünyada tüzel kişilik man
tığının, hukukî felsefesinin mahiyeti budur. 
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Şimdi bu madde, böyle bir avantajı, ??hvih.- \ 
rm dernek kurmak hakkından bekledikleri | 
ha1?:kı, bir nevi ortadan kaldırır bir duruma i 
girmektedir. Gerçekten, her görevli, mülkiye I 
amirinin yetkisi içinde ve izniyle dahi olsa, her | 
istediği zaman, hiç olmazsa mülkiye amirinin 
istediği zaman bir derneğin içine girerse, diğer 
benzetimi ile her şahsın evine bu şekilde sebepli, I 
sebepsiz zabıta mensupları girmek imkânını bu- ! 
Iıırsa - ki bu maddenin tanzim şekline göre öy
ledir - burada artık bir masuniyet kalmaz. 

Masuniyet, bizim içtihatlarımıza da girmiş
tir. Uzun senelerden beri yapılan uygulama,, biz
de bir nevi içtihat birliği yaratmıştır. Bu masu
niyet, ancak hâkim kararıyle ve kamu düzeni 
aleyhine bir mesele varsa ihlâl edilir, ortadan 
kaldırılır, 

Ancak, bir reaksiyon anlayışı içinde, günün 
bize verdiği bazı sonuçlarla bazı disiplin kaide
lerine getirmeyi düşünebiliriz. Bu disiplin kai
delerini getirirken, bugüne kadar alıştığımız, 
çoğu haliyle istifade ettiğimiz büyük kaideleri 
ihlâl etme yoluyla değil; daha evvelki kanun
da, yani bugün halen mer'i olan Dernekler Ka
nunumuzda «millî güvenlik veya kamu düzeni» 
gibi çok ciddî sebepleri bulur. Eğer böyle bu 
kadar ciddî sebepler varsa, mülkiye âmirinin ya
zılı emriyle girilebilir, der. Biz bugüne kadarki 
tecrübelerimizle anladık ki; böyle kamu dü
zeni veyahut millî güvenlik gibi çok ciddî se
beplerle bağlayarak, bir derneğin kontrolünü 
başarmaya çalışırsak, bunda mahzur var, O hal
de ne yapacağız? Yine hâkim kararını, yine ı 
mülkiye âmirinin yetkisini baki kılmak şartıyle, 
böyle ciddî sebepleri ileri sürmemek suretiyle 
bu kontrolü yapabiliriz ve bu yapış yeterlidir. 

Bizim istirhamımız; halen tasarıda ileri sü-
rülen, «kolluk kuvvetleri, derneklerin merkez 
ve şubelerinin yönetim yerleri, müesseseleri ve 
her çeşit eklentilerine, mahallin mülkiye âmiri
nin yazılı emriyle her zaman girebilirler.» kay- ] 
dinin; «kolluk kuvvetleri, derneklerin merkez ] 
ve şubelerinin yönetim yerlerine, müesseselerine 
ve her çeşit eklentilerine hâkim kararıyle her 
zaman girebilir. Ancak gecikmesinde sakınca j 
bulunan hallerde, mahallin mülkiyet âmirinin 
yazılı emriyle de her zaman girilebilir.» şeklin
de olmasıdır. Arz etmek isterim ki; «gecikme
sinde sakınca bulunan hal» yeterli haldir. «Ge- j 
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cikmesinde sakınca bulunan hal» ile «mülkiye 
âmirinin bir dernek toplantı yerine girme iznini 
vermesi» kontrolü - bugüne kadar almış oldu
ğumuz tecrübelerden bizim muhtacolduğumuz^ 
kontrolü bize tevdi eder, 

Ama lütfederseniz, «hâkim kararı» kontrolü
nü kaldırmayalım. 

«Sakınca bulunan hal» sadece «sakınca bu
lunan hal» şeklinde kabul buyurulduğu takdir
de, burada yazılan 4 fıkranın tamamını içine 
alır. Eğer bir dernekte, 18 yaşından küçükler 
bulunduruluyorsa, fuhuş yapılıyorsa, uyuşturu
cu madde kullanılıyorsa, kanunun bulundurul
masını yasakladığı bazı maddelerin dernekte 
(bulundurulması gibi bir hal ile karşı karşıya 
ise veyahut yataklık etme hali varsa bunlar 
'birer sakınca, gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerdir ve burada mülki âmir mükemmelen 
yazılı emir ile istendiği zaman bir memurunu 
kontrol için gönderebilir. Ama bunların olup 
olmadığını tespit bir endişe tevlidediyorsa, 
her zaman bunlar varmış gibi bir bahane kı
lınıp demek merkezine veya şubesinin idare 
yerine veya toplantı yerine giriliyıorsa bu, hak
kın bizim nazarımızda ileri derecede ihlâli
dir. Lütfederseniz eski kanunumuzun bize ya
ni halen mer'î olan kanunumuzun dernek hu
kuk ve hakkı açısından bize sağladığı büyük 
hürriyeti, tamamen deneyeyim ama, geniş de
recede daraltalım, yani millî güvenlik gibi 
ibüyük kayıplara bağlayalım, takdiri sadece 
gecikmede sakınca bulunan hallere inhisar 
ektirelim. Hiçolmazsa hâkim kararı kaydmı 
bu denetimin bir şartı olarak maddede yine 
tutalım. Bu, çünkü, bizim bugün hemen çıka
rıp veyabut hemen ilâve edebileceğimiz bir 
mesele değildir. Bugüne kadar tecrübelerle 
'birçok faydaları görülmüş bir haldir. Lüt
federseniz, önergeme iltifat ederseniz zanne
derim ki bu mahzur da ortadan bu maddede 
kaldırılmış olur. Teşekkkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Birler. 

İSMAİL HAKKI BlRLBR (Tokat) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarımn 
4*2 nci maddesi üzerinde arkadaşlarımın gö
rüşlerini dinledim. Konuyu Anayasanın 29 
maddesi bakımından ele almak ve fikirlerimi 
özetle sunmak istiyorum. 
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Hepimizin bildiği gibi, Anayamnm 29 ncu 
maddesinde yapılan son değişiklikle eklenen 
son fıkra, ki aynen okumama izinin izi rica 
ediyorum; «Dernekler Kanunun gösterdiği hal
lerde hâkim kararı ile kapatılabilir. Devletin 
ülkesi ve milleti ile bütünlüğünü, millî gü-
veniğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkm 
korunması bakımından gecikmede sakınca bu
lunan hallerde de hâkim kararına kadar ka
nunun açıkça yetkili kıldığı merciin emri 
ile faaliyetten alıkonulaibilir.» diyor. 

Bu 29 ncu maddenin bu değişikliği ile il
gili olan gerekçesini de okumama izninizi üca 
edeyim: «Derneklerin kapatılması konusu
nun Anayasada yeni bir düzenlemeye tabi tu
tulması zorunlu görülmüştür. Gerçekten top
luma kolayca sirayeit eden tehlikeli faaliv et
leri dolayısıyle bazı derneklerin mahkeme 
kararı olmaksızın ve bir tedbir olmak üzere 
faaliyetten alıkonulması gereğinin ortaya çık
ması 15 ve 16 nci maddelerin 2 nci fıkraları
na paralel Ibir ihükmün bu maddeye de ek
lenmesi ihtiyacını doğurmugtur. ilâve olunan 
/bu hükme göre dernekler kanunun gösterdi
ği hallerde hâkim kararı ile kapatılabileceği 
gibi, gecikmede sakınca bulunan hallerde 
de devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü
nün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve ge
nel ahlâkın korunması - amaçları ile kanunun 
açıkça yetkili kıldığı merciin emri ile hâkim 
kararma kadar faaliyetten alıkonulabilecık-
tir. Bu durumun tedibir niteliğinde olduğu 
gözönünde tutularak, mahkemelerce bu ko
nuların incelenmesinde gerekli sürati sağ
layıcı kanun düzenlemelerin yapılması ön
görülmüştür. Yeitkili merciin maihallî en bü
yük mülkî amir olması gerektiği - bu cümle
yi izninizle bir daiha okuyorum, yetldli mer
ciin mahallî en büyük mülkî amir olması ge
rektiği - ve tedibir niteliğindeki bu kararın 
malhkemece kapatılmama karan verildiği tıık-
dirde ve karar tarihinde yürürlükten kalkaca
ğı tabiidir.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım; Dernekler Ka
nunu bir ihtiyacın ifadesi sebebi ile olduğu ka
dar, Anayasamızda yapılmış olan değişiklikle
rin zorunlu bir sonucu olarak da bir tasarı 
hazırlayarak huzurunuza gefrilmis bulunmakta
dır. Getirilen tasarıda beni olarak sayılan hal
ler şunlar : 
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18 yaşından küçüklerin girdiği tespit olu
nur ise Bunun mahzuru nedir, her halde bir 
mahzur düşünülmüştür, bir arkadaşımız bu fık
ra üzerinde uzun uzun durdular, ben tekrar et
meyeceğim. Ama ben de bir vuzuha varmış ve 
sakıncasını anlayabilmiş değilim. 

2 nci bent, fuhuş yapıldığı, kumar oynandı
ğı veya gental ahlâka aylan hareketlerde bulu
nulduğu. Zaten bir dernekte fuhuş yapılması, 
kumar oynanması, genel ahlâka aykırı bir dav
ranıştır. Ve zaten Anayasamız mahallî en bü
yük mülkî amirin emri ile faaliyetten alıkonula-
bilme hakkını verirken, genel ahlâk sakıncasını 
zikretmiş. 

Sonra, uyuşturucu maddelerin her hangi bi
rinin kullanıldığı, sanıyorum bu gen si sağlık 
kadıar belki aynı ölçüde yine genel ahlâka uyan, 
giren bir husustur. 

4 ncü husus; kanunların, bulundurulmasını 
yasakladığı alet veya maddelerin bulunduğu ka • 
nunen suç sayılan faaliyette bulunulduğu. Ol
dukça muğlâk ve çekip uzatılabilecek bir deyini 
bu, 

Suçlulara yataklık edildiği Ama bu her iki
sini de, her iki bendi de yine hem millî güven
lik ve daha çok kamu düzeni deyimleri içerisine 
sokmak mümkündür. 

Binaenaleyh madde ile getirilen hususlar bir 
tadada girmiş, ama hangi konuda olursa olsun, 
bir tadadî durum bahis konusu olunca mutlaka 
unutulan şeyler vardır, olacaktır. Bu, eşyanın 
tabiatı icabıdır. O halde kanunlann tadadî sis
tem yerine genel hükümler vazetme ve ağyarını 
mani, efradını cami denilen eski deyimle, tümü 
içine alabilen, maksadı ne ise onu ifade edebi
len genellikte ve vuzuhta olması gerekir. Ka
naatimce maddenin metni, yazılış tarzı Anaya
saya paralellik sağlamak için getirilmiş olması
na rağmen, Anayasa hükmünü hattâ bir manada 
açıklayıcı, tefsir edici, tereddüde mahal bırak-
mayıcı mahiyette olması gerektiği halde, açık
layıcı değil, Anayasadaki metni daha da muğ
lâk hale getirici bir metin mahiyetindedir. Ka-
naatımca hem Anayasaya uygunluğu sağlamak, 
hem de ihtiyaca cevap vermek için Anayasanın 
29 ncıı maddesinin son fıkrasının; Devletin ülkesi 
ve milleti ile bütünlüğünün, millî güvenliğin, 
kamu düzeninin ve genel ahlâkın korunması ba
kımından gecikmede sakınca bulunan hallerde 
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şeklindeki umumî ifadesini aynen bu maddeye 
aktarmak ve bu ahvalde mahkeme karar verin
ceye kadar faaliyetten alıkonulma yetkisini, ki 
Anayasamız «Kanunun açıkça yetkili kıldığı 
merciin» demektedir, kanunun vazifesi bu yet
kili mercii açıkça göstermektir, yetkili kılmak
tır. Ama, zaten Anayasanın bu maddesinin ge
rekçesi, yetkili merciin kim olacağının da tered
düde mahal bırakmayacak şekilde söylemiş, gös
termiştir. O halde bu metnin son derece kısa, 
Anayasanın 29 ncu maddesinin son fıkrasına 
uygun, gerekçesindeki espriye uygun seklide 
kısa olarak kaleme alınması hem bazı şeylerin 
unutulmuş olması, tatbikatçılara güçlük çıkar
ması bakımından bir mahzur olmaktan kurtu
lur, hem de. hele son fıkrada tespit edilmesi 
halinde, bu hallerin, Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununun 8 nci maddesi hükümleri uygulanır, 
yani demek kapatılır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 29 ncu 
maddesinin son fıkrası ve onun gerekçesi mu
vacehesinde bu kapatma yetkisini'i polise bıra-
to.lmas?. mümkün değildir. Halen Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanununda mevcudolan yetki bu 
maddeye göre, 29 ncu maddenin son fıkrasına 
göre, esasen Anayasaya aykırı bir mahiyet ka
zanmışlar, değiştirilmesi, tebdili gerekir. Tebdili, 
değiştirilmesi gereken, Anayasaya aykırılığı sa
bit olan bir maddeye Anayasaya uygunluğu sağ
lamak için çıkarmak üzere olduğumuz bir ka
nunda atıf yapılması, sanıyorum ki, doğru bir 
hareket olmayacaktır, değerli arkadaşlarımın 
dikkatine sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Buldanh. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 42 nci madde 
üzerinde benden önce mütalaa serd eden de
ğerli arkadaşlarım 3 nokta üzerinde tereddüt 
izhar etmektedirler. 

1 ncisi; mezkûr maddenin Anayasaya aykı
rılık ihtiva ettiği. 

2 ncisi, mesken masuniyetini ihlâl mahiye
tinde olduğu. 

3 ncüsü, tekerrür olduğu, yani Polis Vazi
fe ve Salâhiyet Kanunu ile diğer bâzı kanun
larda tescil edilen maddelere tekerrür içinde 
bulunduğunu iddia etmektedirler. 

Bir defa kapama fiilî münhasıran polisin 
kendi indî mütalaa ve kararı ile vücut bulacak 

I değildir. Mevzuu mesele, evvelemirde, kendi 
kuruluş gaye ve maksadı hilâfına harekette bu
lunan, tüzüğünün emrettiği hizmetler dışında 
çalışan bir derneğin ihbar veya kuvvetli delil
lerle ihlâl ettiği, yani kendi kuruluş maksadı 
dışına çıktığı ihbar halinde veya delillerle tes
pit edildiği ahvalde en büyük mülkiye âmirinin 
hizmetinde bulunan, ister polis, ister jandarma 
olsun, vilâyet makamını işgal eden en büyük 
mülkî âmirin emrindedir, onun adına vazife 
görür. Binaenaleyh polisin yaptığı vazife mün
hasıran kendi keyfî iradesi ile değil, kanunun 
kendisine bahşettiği hukuk içerisinde cereyan 
eder, usul içerisinde cereyan eder. Aslında 
bu bir reaksiyon maddesidir. Yani 1960 yılın
dan 12 Mart Muhtırasının verildiği güne kadar 
cereyan eden hâdiselere bir reaksiyon olmak 
üzere düşünülmüş bir maddedir. 

Bir arkadaşımızın, özel meskenlere bile 
mahkeme kararı ile girilebileceği ve bunun özel 
şahıslardan meydana gelmiş bir mesken oldu
ğu, binaenaleyh bu meskene girilmesinin de 
mahkeme kararına vabeste bulunduğu iddiası 
yersizidir. Şu bakımdan yersizdir: Bu madde 
olmasa dahi Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu 
ile Jandarma Nizamnamesinin umumî zabıtaya 
verdiği vazife olarak, umumî ahlâkın ihlâl 
edildiği, umumî emniyet ve asayişin ihlâl edil
diği her ahvalde, en yakın mülkiye amirine ha
ber vermek kaydı ve şartı ile, zabıta kuvvet
leri derneklere girebilir, meskenlere de gire
bilir. 

Burada yapılan şey fiilleri tadat etmekten 
ibarettir. Yani vazife görecek polis ve jandar
manın tereddüde düşmemesini, daha sarih ha
reket etmesini temin bakımından maddenin ted
vininde suçlar teker teker sayılmıştır. 

Yine bir arkadaşımızın dediği gibi öyle bir 
dernek, 1 nci maddenin şümulüne giren bir 
dernek bilmiyorum buyurdular. Vardır muh
terem arkadaşlarım, böyle bir dernek vardır. 
Meselâ, Türk - Fransız Kültür Derneği, Türk -
Amerikan Kültür Derneği gibi umumî dernek
ler vardır. Bu dernekler üyelerine film oyna
tırlar. Kabul ediniz ki, müstehcen bir film 
oynatılmaktadır, bu müstehcen film 10 gün, 15 
gün üyelere oynatılır, işte burada bu 18 ya
şından küçük çocuklara müstehcen bir filmin 
oynatılmasına izin verilemez, cevaz verilemez, 
işte böyle bir dernek çıkar karşımıza. 
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Zabıtaya böyle bir ihbar yapılmışsa, mese
lâ, Türk - Alman Kültür Derneğinde müsteh
cen bir film oynatılıyor. Küçüklerin girmesi
ne kanunun cevaz vermediği bir mahaldir di
ye bir ihbar yapılsa polis bu ihbarı değerlen
dirmeyecek midir? O vakit işte bu madde yü
rür, bu madde işler. 

Arkadaşım diyor ki, oynadığına göre gay
rî ahlâki değildir. Dikkat ediniz televizyonda, 
Devletin televizyonda lütfen bu pasajı, bu filmi 
küçükler seyretmesin, diyor. Spiker bu fil
mi küçükler seyretmesin, diyor. Devletin ek
ranlarına kadar gelebilen müstehcen bir film, 
mutlaka diğer umumî bir dernekte de oynatıla-
bilir. işite bu maddenin kastettiği gaye buldur. 
Bu bir film misalidir, bu daha da çoğaltılabi
lir. 

Anayasaya aykırılık hususuna gelince; her 
meselede her arkadaş kendi mütalâasına göre 
Anayasaya aykırılık iddiasında bulunabilir. Bu
nun yeri her halde bizim Meclisimiz değil. Ana
yasa Mahkemesine gidilirse bu husus düşünüle
bilir. Benim arz etmek istediğim nokta şudur: 
Bir mesken masuniyetini ihlâl fiilî mevzuubahis 
değildir. Tekerrür olsa bile bu tip bir fiilin 
takibinde tekerrürde fayda vardır. O bakım
dan maddenin aynen geçmesinde fayda mülâha
za ediyorum. Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şevket Yılmaz. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Saym Baş

kan, saygı değer milletvekilleri, görüşülmekte 
olan Dernekler kanun tasarısının 42 nci mad
desi üzerinde şahsî görüşlerimi izaha çalışaca
ğım. 

Evvelâ bu konu sureti mahsusada bir oy me
selesi, bir politik mesele değil; elbetteki öğ
renci hareketlerinden alınan derslerin ışığı al
tında hazırlanmıştır. Ancak 42 nci maddenin 
gerek 1 nci fıkrasında, «yanında veli veya va
sisi olmadan 18 yaşından küçüklerin bulundu
ğu» parantez içerisinde (yanında veli veya va
sisi olsun olmasın 18 yaşından küçüklerin gir
mesine mahallî mülkiye amirinin yazılı emri ile 
müsaade olunur.) Bir de 75 nci madde de bu
raya atıf yapmışız. O 'halde İzin verirseniz 275 
sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile değiştirilen 
'5 nci maddesine bir göz atalım. Görürüz ki 5 nci 
madde de «16 yaşından küçük çocuklar kanunî 
vasisinin yazılı muvafakatini aldıktan sonra 

I sendikalara, birliklere girme hakkı vardır.» Bir 
d3 tutuyorsunuz 75 nci maddeyi 42 nci mad-

I dey3 atıf yapmak suretiyle bu işin içerisine sa
yın 'S''-İE-3Ünüii, evvelsi gün müzakereler sırasın
da söylediği gibi, sendikaları da bunun içerisi
ne alıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım sendikalar hür ve de
mokratik rejimlerde vardır. İki tane sendikacı, 
us olduğu belli olmayan, maişetini sendikadan, 
üysnm sırtından çıkarmak için gayret sarf eden 

S şahıs için, 16 yaşından küçük olmasına rağmen, 
siz ki 18 diyorsunuz; esas yardıma muhtaç ka-
nnn himayesine, sığınması lâzımgelen şahısla
rdı 13İ7 sayılı Yasa ile sendikasına bıraktığınız 
teminatı elden alırsanız, yarın işe göndereceği
niz - hepimizin çocuğu milletvekili veya memur 
olacak değil, belki de çoğumuzunki işçi olacak-

j tır - çocuğumuza ihanet ediyoruz. 18 yaşından 
küçük çocuk volisinin muvafakatini aldıktan 

i sonra sendikaya girer. Ama ondan sonra siz bu 
arkadasın işten atılması nedeni ile olsun, her
hangi bir kanunî haksızlığa uğraması bakımın
da)?. olsun sendikaya girdiği zaman git validen 
müsaade al, git kaymakamdan müsaade al, on-

I dan sonra sendikaya gir diyeceksiniz. Bu böyle 
I değil. 
| r-EOtOÎ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
| CHMAL FEKİSOY (İstanbul) — Bununla alâ-
! kası yok bunun. 
| ŞEVKET YILMAZ (Devamla) — Alâkası 
! Nız TİM var Saym Başkan. Çünkü diyoruz ki, 
I varında velisi vsya vasisi olmadan 18 yaşından 
[ kücüklsrin bulunduğu; parantez içerisinde (ya-
! T».ında veli veya vasisi olan) olsun olmasm 18 
\ yaşından küçüklerin, çocukların girmesine mıa-
[ halli mülkiye âmirinin yazılı izni ile müsaade 
| olunan yerler hariç. Ama yukarıda siz bunu 
| rahatlıkla 18 yadından küçük çocukların o sen-
| d.i.kanm, o birliğin üyesi de olsa, oraya girme-
| sine mahallî mülkiye âmirinin iznini alacaksı-
• nız. Kaldı ki biz esasında tespit edilmesi halin-
| de Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 8 nci 
;' maddesin3 de atıf yapmışız. Hiç Ibir şekilde ne 

anarşiye, m memleketin kanunlarına, aykırı 
'hareket edenlerle ne hür nizama leke 'gelmesi 

. için gayret sarf edenlerle beraber olmamanın 
•huzuru içerisindeyim. Ama burada bu kisıtla-

! mayı A-stirdiğiniz takdirde çocuklarımıza iha-
ı ^ erW, Ç0''îuklar?mızm 'hakkını korumasına 
mani eluni'3. Esasında biz 1317 sayılı Yasanın 
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5 nci maddesine de biraz aykırı hareket ediyo
ruz. Burada zaten kolluk kuvvetlerinin tüm her 
çeşit etkenlerine mahallî mülkiye amirinin ya
zılı muvafakati dedikten sonra, zaten Türkiye'
de sendikacılığında sonunu getirmiş olacağız 
kanaatindeyim. Eğer 75 nci maddede 42 nci 
maddeye yapılan atıfı ortadan kaldırmaz ise
niz, burada rahatlıkla Türkiye'de sendikaların 
ortadan kaldırılacağını söyleyeceğim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Ba
kanı Fersoy. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FEBSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; biraz saym üyelerin yor
gunluğundan olacak, maddeleri anlayışta bazı 
'ihtilaflı hallere düşmüş gibi görünüyoruz. As
lında varit değildir. Bu madde bir kamu düzeni 
maddesidir ve bu madde dikkatls okunduğu 
takdirde tüzel kişiliğin faaliyetten alakonulma-
sı, dolaylı surette kap atı İması halini derpiş et-
nicz. Bu madde tüzel kişiliğin şahsiyeti bakidir. 
Tüzel kişilik faaliyetten alıkonulmaz bu madde 
ile. Tüzel kişiliğin faaliyetten alıkonulması 
maddesi 45 nci maddedir, Anayasaya göre dü
zenlenmiştir o. Şinıd] söz konusu olan husus, tü
zel kişiliğin birtakım falaiyetlerini icra ettiği 
merkezî veya ayrıntısı olan yerlerle ilgilidir. 
Burada fıkralar halinde yazılı olan ve kanun3n 
suç işlendiği haller bulunan mahaller a Polis Va
zife ve Salâhiyet Kanununun 8 nci maddesi uya
rınca da hareket edilmek suretiyle zabıtanın 
girmesi halidir bu. Yoksa tüzel kişilik bu girme 
halinde ne faaliyetten alıkonulacaktır, ns şu ola
caktır, ne bu olacaktır. Ama bu girmede suç de
lili, suçla ilgili herhangi bir belge veyahutta si
lâh şu, bu bulunur ise o halde kanunun 45 nci 
maddesi işleyecektir. Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununun 8 nci maddesini işletmek suretiyle 
tüzel kişiliklerin üzerine polisi yürütmek, Ana
yasanın 29 ncu maddesine aykırıdır beyanı yan
lış. Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 8 nci 
maddesini de okumak lâzım. 8 nci madde de 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun tatbika
tında gene en büyük mülkiye amirinin emri ile 
yapılacaktır bu. 29 ncu madde de bu gibi hal
leri en büyük mülkiy3 amirine bırakmıştır. Po
lis vazife ve salâhiyeti deyince; işi poliste bıra
kıp 8 nci maddede bu işi yürütmeye yetkili or
ganın, merciin kim olduğu meselesini ihmal et-
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mis oluyoruz. Değerli arkadaşlarımın yanında 
kanun bulunmayışından da bu hata neşet ede
bilir. O itibarla, Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun 8 nci maddesinin de en büyük mülki
ye amirinin emri ile olacağını hiçbir zaman ha
tırdan çıkarmayalım. O halde 29 ncu maddenin 
hükmü de mahfuzumuz oluyor. 

Konut ihlâli meselesi söz konusu mudur, de
ğil midir? Tüzel kişiliğin konutu ile kişinin ko
nutu arasındaki farklılığı hiç bir zaman gözden 
uzak tutmamamız lâzımgelir. Kişinin konutu 
aile mahremiyeti ile birlikte, çoluk çocuğu ile 
oturduğu, yerleşmek niyeti ile oturduğu yerdir. 
Kişinin konutunda tecemmu söz konusu değil
dir. Tüzel kişiliğin merkezinde, ikametgâhında 
tecemmu her halde söz konusudur. Tecemmuım 
olduğu yerde de kamu düzenini ihlâl haline kar
şı düzenleyici hükümleıi getirmek Anayasayı 
ihlâl anlamında tefsire müsait değildir. Kaldı 
ki, konut dokunulmazlığının Anayasada hangi 
acele hallerde hâkim iznine, mütekaddim izne 
muhtacolmadan aranılabileceği hususu da ayrı
ca 16 nci madde de derpiş edilmiştir. Her halde 
konuta izne hâkimle girilecektir diye bir genel 
kural Anayasamızın 16 nci maddesinde yoktur. 
2 nci fıkra okunduğu takdirde kamu düzeni ah
valinde gene Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 8 nci maddesine göre, yani en büyük mül
kiye amirinden izin istihsal edilmek suretiyle 
polis oraya da girer ki, kişinin konutu ile tüzel 
kişiliğin tecemmua müsait ve açık bulunan mer
kezi arasındaki farklılığı da biraz önce sayın ar
kadaşlarıma arz etmiştim. 

Şimdi, bu bir 18 yaşmdakilerin girme, gir
meme ve bunun da 'Sendikalar Kanunu ile ilgisi 
ve ilişkisi meselesine geliyorum. Burada da bir 
yanlış anlama oldu. Sayın Hiçerimez arkada
şım da buna dokundular. Zaten diyorlar; «18 
yaşından küçük olan kimse derneğe giremez M 
neye bu fıkra getiriliyor?» Şimdi, parantez içe
risindeki hükmü Türkçe gramer kurallarına da 
uygun bir şekilde hukukî terimlerle de karşı
laştırdıktan sonra okuyup değerlendirmek lâ
zım. Burada girme, derneğe veya sendikaya üye 
olma meselesi değildir. Girme, bir yere girme
dir. Yani kastedilen sıkıntısını çektiğimiz disko
tek rezaletleri, esrar tekkesi haline getirilmiş 
bulunan küçük çocukların sokularak herhangi 
kötü maksatla ahlâka mugayir hakle suiistimal 
ve istismar edildikleri v. s. yerlerdir. Yoksa=.. 
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A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Böyle 
yerlere cevaz veriyor muyuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — Böyle yerlere, 
diskoteğe kanun cevaz veriyor beyefendi şim
diye kadar. Bununla, sonra kulüp adı ile kuru
luyor. Şimdi- bize şey yapmayın, maddeyi anla
mamışsınız, fıkrayı iyi anlamamışsınız. Bütün 
mesele oradadır, üye olma meselesi değildir. 
Derneğin aynı ayrıntısında, derneğin yazlık bir 
mahalli olacak bu mahalde 15, 16, 17 yaşındaki 
yavru çocukları, 13, 14 yaşındaki çocukları 
maksadı meçhul bir ortam içerisinde gayrî ahlâ
ki Lir zemine iteceksiniz, itme tehlikesini bu 
madde önlüyor. Yoksa sendikaya 16 yaşında bir 
kimse üye oluyor, sendikanın lokaline v. s. ye
rine rahatça girer, çıkar. Bu o değil, bu üye ol
ma maddesi değil, yere, mahalle, mekâna gir
me maddesidir. Yer kaydı burada açıkça üye 
olma anlamını tazammun etmez. Bu yanlış an
lamı da izale etmek ve maddeye de bu •maruza
tımızla biraz daha açıklık getirmek nedeni ile 
yüksek huzurlarınıza geldim, saygılar sunarım ! 

efendim. i 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bir su

alim var Sayın Başkanım. i 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atagün. j 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Kumar 

meselesi Türk Ceza Kanununa formüle edilmiş 
idi. Nerelerde oynanınca suçtur, nerelerde oy
nanınca suç değildir? Şu maddeye, metne baktı
ğımız zaman «kumar oynandığı» kelimesi mev
cuttur. Burası Lir nevi üyelerin girip çıktığı 
yerlerdir, derneklerdir. Kumar oynandığı an
laşılırsa burada Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 8 nci maddesinin uygulanacağı metinde 
açıktır. 

Şu lıals göre Sayın Komisyon Balkanından 
sormak isterim : Herhangi bir kulüpte böy?e j 
bir hal tespit edildiği anda Polis Vazife ve Sa- ' 
lâhiyetleri Kanununun 8 nej maddesi uygula- ; 
pjrsa, acaba Ceza Kanunuyle bir ç3İişme teşkil 
-eder mi? Bir de bugünkü nizam içerisinde bir i 
anormallik yaratılır mı? 

GEGİOİ KOMİSYON BAŞKANI OEHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — Bir anormal
lik yaratmaz. Kumarın tarifi ve tavsifi mahke- \ 
mo içtihatlarıyl-) takarrür eder. Böyle yerlerin j 
ve merkezlerin Polis Vazife v > Salâhiyeti Karnı-" I 
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nuııun 8 nci maddesine göre aranma şartı, giı il
me şartı en büyük mülkiye âmirinin iznine bıra
kılmıştır. En büyük mülkiye âmiri kumar anla
yışı ile içtihadı karşılaştırmak suretiyle o yer 
hakkında it.İn verir veya vermez; Anayasada da 
merci olarak gösterilen yer... 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Bu 
bir teminat mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — En büyük mül
kiye amirinden anlam, idare hukukundaki an
lam, şudur : Devleti ve Hükümeti bulunduğu 
mahalde temsil eden kişi. Devleti ve Hükümeti 
bulunduğu mahalde temsil eden kişinin şahsiye
tinden, derecesinden, tecrübesinden şüphe ve 
tereddüt izhar buyurulduğu takdirde memleke
ti idare edecek şahsiyeti bulmamız mümkün de
ğildir. Vazifesini suiistimal eden hakkında ise 
kanunlar boş durmaz; kanunlar işler, cezası ve
rilir. Endişe buyurmayın efendim. 

BARKAN —• Sayın Ülker, soru. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim sa

yın Komisyon Başkanınmın beyanından şu ma
na çıkarılabilir mi; Ben öyle anlıyorum. Bu 
maddeye göre kapatma yoktur, faaliyetten men 
vardır. Kapatma 45 nci maddededir buyurdu
lar. Böyle mi anladık, doğru mudur? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — Ne kapatma 
var, ne men var. Beyanname gayet açıktır; her 
ikisi de söz konusu değildir. Kapatma maddesi 
de değildir bu, faaliyetten men maddesi de de
ğildir. Tüzel kişilik için konuşuyorum; şahsiyeti 
hükmiyenin tarifini soru soran Sayın Ülker ben
den çok daha yi bilir ve nazariyatı ile birlikte. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
Hiçerimez buyurun. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) —Sayın Baş
kanım; değerli Komisyon Başkanı konuşma
sında 18 yaşından küçük çocukların girmemesi 
gereken yerlerin derneklerin yan örgütü, yan 
çalışma yeri olan yerler olduğunu buyurdular; 
yoksa bu merkezlere girmeleri, üye olmaları ya
saklanmamıştır maddeyle dediler. Halbuki, 42 
nci maddenin «Kolluk kuvvetleri derneklerin 
merkez ve şubelerinin yönetim yerleri, müesse
seleri ve her çeşit eklentilerine» diyerek devam 
ediyor. Acaba, diğer fıkralar bu fıkradan ayrı 
mı mütalâa ediliyor? Komisyonca bunun açık
lanmasını rica ediyorum. 
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CEMAL FERSOY (Devamla) — Yan deme
dim; derneğin merkezi, şubesi veya tesisleri an
lamına maruzatta bulundum. Eğer bir noksan
lık yapmışsam bunu da ilâve ediyorum. Derne
ğin merkezi de dahildir. Çünkü merkezinin bir 
odasını lokanta salonu, diğer odasını oyun sa
lonu, diğer odasını esrar içme mahalli, diğer sa
lonunu diskotek olarak yapabilir bir dernek. 
Ayrıntı değil, geniş anlamıyle ifade edümişitir. 
Oralara, o yerlere girme meselesidir söz konu
su olan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş

kan 18 yaşından küçük çocuğun şikayeltini bir 
büroya, bir sendikaya bildirmek için validen 
müsaade alması lâzım mı, değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — 0,18 yaşından 
küçük dediğiniz mevzu yani Sendikalar Kanu
nuna göre sağlanmış olan haklar mahfuzdur. 

ISAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Yok me
tinde. 

BAŞKAN — Saklıdır diyorlar efendim. Ken
di kanununda tabiî efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — O kanunun 
o maddesini yürürlükten kaldırmadık sayın 
üyeler. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun Sayın Doğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın Komisyon Başkanından bir sorum var, 
ben biraz maddeyi iyice anlayamadım. Şimdi, 
meselâ bazı yerlerde lise ve ortaokullarda okul 
aile birlikleriyle talebe velileri ve okul idareleri 
çocukların bu gibi yerlere gittiklerinden şikâ
yetçidirler. Bu husus mahallî zabıta ile, idare 
âmirlerinin takibine de mevzu olamıyor. Şimdi, 
bu maddeyle bunlar da menediliyor mu? Onu 
anlamak istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — Maddenin 
metni gayet açıktır. Dernek merkezlerine, der
nek ayrıntılarına, lokallerine, kulüp namiyle, 
aslında ıtüzel kişilik halinde kurulmuş olan her 
mahalle 18 yaşından üçük olan kişiler en bü
yük mülkiye amirinin izni bulunmadığı halde 
gitmeyecekler, girmeyeceklerdir, Eğitim v.s. gi

bi, sanat gibi gelişmeleri gerektiren yerler için 
hiç bir aklı başında mülkiye amiri, buralara da 
bunlar giremez diye bir hüküm vaz'edemez. Bu 
bir ahlâkî tahaffuz hükmüdür. 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu soru? 
SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Soru 

değil, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, teşekkür 

ederim. Sayın Ülker grup adına mı, şahsınız 
adına mı?.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere gelmiştir, 

sırada Hüsamettin Başer vardır, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 42 nci mad
de mülkiye amirine bu demeklerin zararlı faali
yetlerini önlemek için yetki vermektedir. 33 se
nedir taJtbikattan görülen aksaklıklarımız her 
nedense getirilen bu tedbirlerin, dernekleri kı
sıtladığını ileri sürdüler ve onların çalışmalarına 
mani olacağı şeklinde yorumladırlar metni. 

Derneklerin 1 nci maddede gayesi tarif edil
miştir ; gazetelerde tüzükleri ilân edilmiştir, tü
zel kişilik kazanmıştır; şu işi yapacağız, şu ga
yeleri tahakkuk ettireceğiz diye açık açık be
lirtmişlerdir ama maalesef bu gayelerinin arka
sında cemiyeti bozmak için gizli faaliyetlerde 
bulunmaktadırlar. Anayasa maddelerini zorlaya
rak, kendilerine gerekçe buhnak için Anayasa
nın bu mevzu ile ilgili maddelerini, gayelerinin 
tahakkukuna uygun bir tarzda yorumlamak doğ
ru değildir. Biz hepimiz burada kanun vazu ola
rak, cemiyetteki zararlı faaliyetleri asgari had
de indirmek için gayret sarf ediyoruz. Yoksa bu
nun arkasında her hangi bir maksadımız yoktur. 
Kolluk kuvvetleri istediği zaman girecek de
ğildir. Elbetteki bir şüphe »ezdiği zaman en 
büyük mülkiye amirinin yazılı emri üzeri
ne o yere girecektir. Gençler iyi yetişsin 
diyoruz, ahlâklı yetişsin diyoruz. Fakat, 
İstanbul'da, AnkaraNia, İzmir'de öyle der
nekler kuruluyor ki, gayesini bir tarafa bı
rakıyor, gençleri anarşist yetişftirmek için, ko
münist yetiştirmek için ne yapmak lazımsa ya
pıyor; hele arkasında bir de Rus yardımı varsa 
bu derneklerin, ki, görüldü bunlar büyük şehir-
lerimıizde, gençlerimizi koruyalım diyoruz. Fu
huş yapılıyorsa ki, cemiyetin ahlâkını, adabını 
bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Esrar tek
kesi haline getirmeye kimsenin hakkı yoktur. 
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Münferiden yapsın; ama bir derneğin arkasına 
Saklanarak bunları yapması doğru değildir. 

Bu bakımdan idareye yetki vermemizde fay
da vardır. Hepimiz burada hüsnüniyetli olarak 
bu tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Madde 
de her hangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 
'Dernekler aile ile de mukayese edilemez. Ailenin1 

kendine göre mahremiyeti vardır. Derneklerin 
kendine göre açıklığı vardır. 

ISaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 

okutuyorum efendim. 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Dernekler kanunu tasa

rısının 42 nci maddesi üzerinde kâfi derecede 
görüşme olmuştur. Kifayeti müzakereyi arz ve 
teklif ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde buyurun 
Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; kifayeti müzakere aleyhinde konuş
mak zorunda kaldım. Çünkü, Sayın Komisyon 
Başkanı gerek kendiliklerinden yaptıkları be
yanda, gerekse sorumuz üzerine verdikleri ce
vapta bu maddenin kapatma ile ilgili olmadığı
nı, faaliyetten alıkoyma ile ilgili bulunduğunu 
ifade ettiler. Şimdi, maddeyi okuyorum: 

«Suçlulara yataklık edildiği» evvelce okudu
ğum madde, «tespit edilmesi halinde Polis Va
zife ve Salâhiyet Kanununun 8 nci maddesi hü
kümleri uygulanır.» Orada da, yani atıf yapılan 
kanunda da onun da üst tarafını okumuyorum, 
«Polis, kati deliller elde ettiği takdirde, o yeri 
en büyük mülkiye âmirinin emriyle kapatabi
lir» diyor. Kapatabilir, yani atıf yaptığı mad
deye göre kapatabilir. «Kapatmayı mucip se
bepler suç teşkil ettiği takdirde tahkikat evrakı 
derhal adliyeye verilir. Mahkemeden aksine ka
rar verilinceye kadar bu kapatma devam eder. 
Kapatmayı icabettirecek sebep mahkemeye ve
rilecek hallerden değilse kapatma en çok 3 ay 
devam edebilir.» 

Görülüyor ki, bu madde, sayın Komisyon 
tarafından açıkça kapatma ile ilgili olmadığı 
söylendiği halde kapatma ile ilgilidir. Çünkü 
Polis Vazife ve Salâhiyeti Kanununda, atıf yap
tıkları kanunun 8 nci maddesinde kapatma yet

kisi vardır. Ben de ilk konuşmamda Yüce Mec
lise arz etmiştim ki, kapatma veya faaliyetten 
alıkoyma diye 45 nci madde vardır, bu madde
ye hiç yer yoktur. Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanunumda mevcudolan hükümler buraya ak
tarılmış, onun arasına da «veya kanunen suç 
sayılan faaliyette bulunulduğu» denmiştir ki, 
her şey girer arkadaşlar buna. 45 nci maddenin 
bile mânası kalmıyor bu ibarenin yanında. «Ka
nunen suç sayılan faaliyette bulunduğu.».Nedir 
bu? Türk kanunlarında hangi suç varsa hepsi 
bunun içerisine girer. O çocuk için söylenilen 
husus da tamamen doğrudur; bu o manaya gel-
miyormuş... Bu eski kanunun 29 ncu maddesi, 
yani bugünkü kanunun 29 ncu maddesi ne di
yor? 

«Zabıta, cemiyetlerin merkez ve müessesele
rine mahallin en büyük mülkiye amirince veri
len ve istenildiği zaman ibraza mecbur olduğu 
yazılı emri hamil olarak her zaman girmeye 
salahiyetlidir.» Bu madde doğru, başındaki kı
sım doğru. Ondan sonra konulan şey, dernek 
hakkını kısıtlıyor, çıkılmaz bir hale getiriyor 
dernekleri, Her hangi bir kanunî fiil vardır Mdi-
asıyle her dernek kapatılabilir bir hale getirili
yor. Bu aydınlanamamıştır, bu nokta kesin su
rette aydınlanmamıştır. 

Diskotek meselesine gelince: Değerli bir ar
kadaşım soru sordular, sanki diskoteği bu mad
de önlüyormuş gibi bir mana çıktı. Biliyorsu
nuz, diskoteği kulüp adıyla yapıyordu; kulüp 
diyor, geldiği zaman «sokmam içeri burası ku
lüptür.» diyordu. Ama, bugün bu kanunun muh
telif maddelerine konulan hükümlerle diskotek
lere girilmesi mümkündür; 45 nci m? ddeye göre 
de mümkündür, diğer maddelere göre de müm
kündür ve ceza yazılması mümkündür. Çift 
amaç, birden fazla amaç kullandığı için de ka
patılması mümkün hale gelmiştir. Binaenaleyh 
değerli arkadaşlarım burada sanki diskotek ka-
patılıyormuş, çok iyi bir şey getirilmiş diye dü
şünmesinler. 45 nci maddede kapatma var. Bi
naenaleyh kesin olarak kanun buradan çıkma
sı lâzım. Verilen izahat yetersizdir. 

Lütfediniz kifayeti müzakereyi reddediniz 
de üzerinde arkadaşlarımız da yeteri kadar ko
nuşsunlar. Ondan sonra Komisyon maddeyi mi 
geri alır, ısrar mı eder, kendi bileceği iştir. 

Bir de yorgunluktan bahsediyorlar. Bir yor
gunluğumuz var, ama hepimiz Parlamento üye-
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si olduğumuza göre bu yorgunluk Komisyonda 
da olur, bizde de olur. Bir komisyonun yor
gunluktan bahsetmesi, okunmamaktan bahset
mesini ben alışılmış usullere aykırı buluyorum, 
Çünkü, Komisyon bizden ayrı bir şey değil, 
bizim namımıza burada konuşan bir heyetten 
ibarettir. Bize saygılı olması mutlaka lâzımdır, 
şimdiye kadar böyle olmuştur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş takrirler vardır, 
hepsini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Pernekler kanun tasarısının 42 nci madde

sinin aşağıda sunulan şekilde değiştirilmesini 
saygı ile arz ederim. 

Bitlis 
Kenan Mümtaz Akışık 

Madde 42. — Kolluk kuvvetleri, derneklerin 
merkez ve şubelerinin yönetim yerlerine, mües
seselerine ve her çeşit eklentilerine hâkim ka
ran ile her zaman girebilir. 

Ancak, gecikmesinde sakınca bulunan hal
lerde mahallî mülkiye amirinin yazılı emriyle 
de her zaman girebilir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dernekler tasansının 42 nci maddesinin 1 nci 

fıkrasından gerisinin maddeden cıkanlmasım 
öneririm. 

C. H. P. Sözcüsü 
istanbul 

Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 42 nci mad

desinin (1) rakamı ile ifade edilen fıkrasının 
madde metninden cıkanlmasım arz ve teklif 
ederim. 

Saygılanmla. Ankara 
Sakıp Hiçerimez 

Sayın Başkanhğa 
Görüşülmekte olan tasarının 42 nci madde

sinin 1 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare
nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Sakıp Hiçerimez 

Ancak, derneklerin merkez ve şubelerinin 
yöneticilerinin bu girişte hazır bulunmaları 
şarttır. 

Sayın Başkanhğa 
Dernekler kanunu tasansının 42 nci mad

desine bir (6) nci fıkra ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

6. Mahallin en büyük mülkiye amirinin iz
ni olmadan alkollü içki kullanıldığı; 

Afyon Karahisar 
AH ihsan Ulubahşi 

Sayın Başkanhğa 
Dernekler kanun tasansının 42 nci madde

sinin sonuna «Sendikalar Kanununun hükümle
ri saklıdır.» in ilâvesini arz ve rica ederim. 

Adana 
Şevket Yılmaz 

BAŞKAN — Aykınhk derecesine göre tak
rirleri tekrar okutup oylarınıza arzedeceğim. 

Sayın Kenan Mümtaz Akışık'm teklifi en 
aykırıdır, okutuyorum. 

(Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık' 
in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİ

Rİ BAHATTİN ABLUM — Katılmıyoruz. 
(C. H. P. sıralarından 4 milletvekili ayağa 

kalktı.) 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Ekseriyet yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kaç kişisiniz? 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

5 kişiyiz. 
BAŞKAN — 4 kişisiniz; yeterli sayı sağla

namamıştır efendim. 
Takririnize Komisyon ve Hükümet katılmı

yor, Sayın Mümtaz Akışık, buyurun. 
REŞİT ÜLKER' (istanbul) — Mecliste ek

seriyet yok Sayın Başkan; sayınız. 

BAŞKAN — Usulü uyguluyoruz efendim. 
Meclisi çalıştınp çalıştırmamak da bir kişinin 
görevi değil tabiî Sayın Ülker. Zatıâlinizin ar
zusuna göre değil. Yeter sayıyı bulsaydınız 
usulü uygulardım. 
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REŞİT ÜLKER (istanbul) — Benim arzu-
. ma göre olmaz. Meclis usulüne göre çalışır Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Usulüne göre çalışıyor Meclis. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın baka

lım kaç kişi var; ben sayıyorum. 
BAŞKAN — Siz sayın efendim. Siz sayma

ya yetkili iseniz sayın. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yetkiliyim 

tabiî. -
BAŞKAN — Yetkili değilsiniz. Yetkiniz; 5 

kişi olup «Çoğunluk yok.» demektir. Onun da 
biri olabilirsiniz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Mecliste 43 
kişi var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akışık. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞÎK (Bitlis) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Çok kısa arzedeceğim. Toplantıda çoğunlu

ğun olup olmadığı tartışmasının yapıldığı bir 
sırada konuşuyorum. 

BAŞKAN — Onunla ilgisi yok efendim. Sia 
takririnizi izah edin, 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Mesele şuradadır: Biz maalesef seneler senesi 
- son zamanlar buna dahil - kendi kendimizi 
kandırır bir mantık içine girdik. Türkiye'de 
kanunların günahı yoktur. Bunu büyük yetki
lilerin dikkatlerine bilhassa sunmak isterim. 
Kanunlar, ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılaya
cak bütünlüktedir; fakat bizim ıstıraplarımız bu 
kanunların uygulanmamasmdadır. 

Şimdi kanunlara uygulanma yahut dinamizm 
getirelim, diye kanunların bütünlüğünü, hukuk 
düzsni, hukuk esası içindeki sistemini bozuyo
ruz. Bu bozgunlar bazen böyle dernek kurma 
haklarına, şahsî haklara ve bunların tamumla 
yıcısı olan özgürlüklere kadar yürütüldüğü za
man bunun sonunda fazla bir şey beklemeye
ceğiz. istirham ediyoruz, burada Sayın Komis
yon Sözcüsünün müsamahalarına sığınarak arz 
edeyim. Söyledikleri, benim şu âna kadarki hu
kuk bilgilerimin tamamen zıddına düştü. Bir 
kahvehane ile bir derneği aşağı yukarı bir ara
ya getiren bir hukuk anlayışı ile biz burada bu 
topluma faydalı olamayız. Lütfetsinler, bugüne 
kadar elimizde olan maddelerin hangisi uygu
landı da, hangisi hâkim kararı ile tahdidedildi-
ği için mahzurlu sonuç verdi de, hangisi bu 
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kalktığı zaman daha iyi olacaktır? Bunu artık 
anlayışla karşılasınlar. İşin içine bu açıdan nü
fuz etmeye çalıştığımız zaman bu Devletin za
bıtasına mı sitem ediyorsunuz, adliyesine mi si
tem ediyorsunuz, Hükümetine mi sitem ediyor
sunuz gibi feryatlarla... 

BAŞKAN — Sayın Akışık, takririnizi izah 
etmek üzere söz verdim; Komisyona cevap ver
mek üzere değil. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Karşılaşıyoruz; ıstırabımız buradadır. 

Biz burada hâkim teminatında şahsın dernek 
kurma hakkını mahrum bıraktığımız zaman bu 
kanunun uygulaması bize daha mı fayda geti
recek? 3 saat içinde 5 defa bir derneğe giren bir 
zabıta memurunun, hele dernekle kahvehaneyi 
aynı anlamda ele alacak bir zabıta memurunun 
uygulaması bize fayda getirmez. Sorumluluğu 
vebali bizim üzerimizde kalır, istiyoruz ki, bun
lara meydan vermeyelim. Eğer elimizde bir güç. 
varsa, mevcut kanunların son hükmüne kadar, 
son noktasına kadar uygulanmasını temin ede
lim. Yoksa bir zamanlar yaşandığı gibi... 

BAŞKAN — Sayın Akışık, sözünüzü kestim. 
Takririnizi izah etmek için söz verdim. 

Buyurun takririnizi izah edin. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Bitiriyorum efendim. Bitiriyorum. 
BAŞKAN — Takririnizi izah edin efendim. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Evet efendim. 
Son cümle olarak arzedeyim; bu mantık, 

«aksine davranış mucibi idamdır.» mantığının 
bir sonucu olur. Fakat uygulanmadığı zaman 
v;Allah'ını seversen, Peygamberini seversen bu 
kanunu tatbik et» sonucunu verir; fakat hiçbir 
şey bize fayda getirmez. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Akışık'in takririni okut

tum, Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını 
beyan ettiler. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arzediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Reşit Ülker'in takririni okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİ

Rİ BAHATTİN ABLUM — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Sayın Ülker, takririnizi izah edecek misiniz? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Takririn dikkate alınıp alınma

ması hususunu oylarınıza arz edivorum. Dikkate 
alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sakıp Hiçerimez'in 1 nci takririni oku
tuyorum. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri
mez'in, 42 nci maddenin, (1) rakamı ile ifade 
edilen fıkrasının metinden çıkarılmasını isteyen 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ HUKUK MÜŞAVİ

Rİ BAHATTİN ABLUM — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, izah buyura

cak mısınız? 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Ekseriyetin olmadığı bir celsede takririmi izah 
etmeyeceğim.. 

BAŞKAN — Lütfedin, izah edin efendim. 
Hakkınızı kullanın. Orası bize ait size ait değil 
efendim, çok rica ederim. O halde içtüzüğe öyle 
bir hüküm konmazdı. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) -
Sayın Başkan, konuşma takdiri bana ait, size 
ait değil. 

BAŞKAN — Peki efendim. Peki; ama şartlı 
beyanda bulunuyorsunuz, biz°, de müdahale edi
yorsunuz... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) -
Zabıtlara geçsin diye... 

BAŞKAN — Geçsin efendim, geçsin. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor, takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Kendisi 5 kişi 
bulamıyor, ondan sonra Meclisi itham ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, çok rica ederim 
efendim... 

Sayın Sakıp Hiçerimez'in 2 nci takririni oku
tuyorum. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri
mez'in, 42 nci maddenin 1 nci fıkrasının sonuna 
bir ibare eklenmesine dair önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA

VİRİ BAHATTİN ABLUM — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yor, takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Afyon Milletvekili Ulubahşi'nin önergesini 
okutuyorum. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Ulu
bahşi'nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

J E M A L FERSOY (İstanbul) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA

VİRİ BAHATTİN ABLUM — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor, Sayın Ulubahşi'nin takririnin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) Filhal katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz'in önerge
sini okutuyorum. 

(Adana Milletvekili Şevket Yılmaz'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Sayın Başka
nım. 

Beyanımda da açıkladığım veçhile, Sendika
lar Kanununun bununla ilgili hükümlerini yü
rürlükten kaldırmış olmadığımız için katılmıyo
ruz. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkahı, Sen
dikalar Kanunundaki hükümleri kaldırır bir 
hüküm yoktur, bu sebeple katılmıyoruz diye 
ifade buyuruyorlar. 

Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA

VİRİ BAHATTİN ABLUM — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, takririni
zi izah etmek üzere buyurun. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Sayın Komisyon Başkanı biraz evvel açıkla
malarında ve arkadaşlarımızın sormuş oldukları 
suallere cevap verirken bu konuyu, hazırladığım 
takrir yolunda izahta bulunduğu için cesaret 
alarak bu takriri verdim. 

Esasen burada hissî olmaya hiç sebep yok. 
Kaş yaparken göz çıkarmayalım. 

1317 sayılı Kanunun 32 nci maddesi sarihtir. 
32 nci maddesindeki sarahat halen devam ettiği
ne göre, bu fıkranın buraya ilâvesine Komisyo
nun katılmamasını anlamak biraz zor olur. 

Arkadaşlarımdan rica ediyorum; bu bir işçi 
meselesi değil. Bu bir kanun meselesidir. 1317 
sayılı Kanunun 32 nci maddesinde bu atıf var. 
Demiyorum ki; ne sendikası, ne derneği, ne ce
miyeti kanunsuzluklar içerisinde yürüsün, bil
mem nereye hizmet etsin. Memleketsever olsun, 
memleket şartlarına uygun hareket etsin. 

ilâvesinde bir mahzur olmasa gerek. Değerli 
arkadaşlarımın iltifat göstermesini rica ediyo
rum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmadıklarını ifade ettiler. Takrir sahibi Sa
yın Yılmaz takrirlerini kısaca izah etiler. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz tadil şekliyle oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VIII 
Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi 

Fesih : 
Madde 43. — 1. Genel kurul karariyle fe

sih; 

I Dernek genel kurulu, her zaman, derneğin 
feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek 
için tüzüğe göre, genel kurula katılma hakkına 
sahibolan üyelerin en az üçte ikisinin toplantı
ya katılması şarttır. 

Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, 2 nci 
defa toplanmak için 19 ncu maddeye göre üye
ler çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye
ler sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşü
lebilir. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bu
lunan üyelerin 3/2 çoğunluğu ile alınır. 

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 
5 gün içinde en büyük mülkiye amirine yazı ile 
bildirilir. 

2. Mahkeme kararı ile fesih; 
a) 9 ncu madde gereğince yetkili merciler

ce yapılan yazılı isteme rağmen, 30 gün içinde 
dernek tüzüğündeki noksanlıklar tamamlanmaz 
veya kanuna aykırılıklar giderilmezse, 

b) 13 ncü maddede belirtilen süre içinde 
dernek genel kurulu toplanmaz veya kanunen 
teşkili zorunlu organlar seçilmezse, 

c) Olağan genel kurul toplantısı üstüste iki 
defa yapılmazsa, 

Dernek merkezinin bulunduğu yer mülkiye 
amirinin yazılı bildirisi ve Cumhuriyet Savcılı
ğının talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesin
ce derneğin feshine karar verilir. Bu konuda 
açılan davaların duruşmaları Cumhuriyet savcı
larının huzuru ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?... Buyurun Sayın Hiçerimez. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Görüşülmekte olan 43 ncü maddenin ikinci 
fıkrasındaki bir ibareye dikkatinizi çekmek 
üzere fıkranın tamamını aynen okuyorum. 

«Bu suretle çoğunluk elde edilmezse, ikinci 
defa toplanma/k için 19 ncu maddeye göre üye
ler çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler 
sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebi
lir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan 
üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.» 

13 ncü maddenin müzakeresi sırasında ısrar
la komisyondan 13 ncü maddedeki nisap mese
lesinin bu fıkraya uygun şekilde tanzim edilme
sinin realiteye ve çalışma düzenine uygun ola
cağını söylemiştik. Fakat nedense o zaman ko-

I misyon huzurunuza çıkmış, bunun derneklerin 
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genel kongrelerinin belli bir azınlık tarafından 
yapılmaması için bulunmuş formül olduğunu 
söylemişlerdi. 

Biz de âdet olarak o zaman demiştik ki, siz 
bununla bir formül getirmiyorsunuz, aksine da
ha az kişilerle genel kurul yapılmasını sağlıyor
sunuz. örneğin; üç kişilik bir yönetim kurulu, 
üç kişilik bir denetim kurulu ile altı; iki katı 
ile genel kurul yapılabilecek, 12 kişi bir araya 
geldiği zaman bir genel kurul olabilecek, demiş 
idik. 

Halbuki burada bütün bunlar unutulmuş, 
orada temin edilmek istenilen çoğunluk mesele
si unutulmuş, bir genel kurulda aşağı yukarı 
yapılacak işlerin yeni bir seçimden başka bir 
şey de olmamasına rağmen, bir derneğin feshi 
ile ilgili konuda üyeleri ilk toplantıya çağıra
caksınız yarıdan bir fazlası, varsa toplantıyı aça
caksınız. Eğer ikinci toplantıda bu nisabı bula
mazsanız, 13 ncü maddedeki katılma usulüne 
de dikkat etmeyeceksiniz, içerde ne kadar üye 
varsa, o kadar üye ile iktifa edip derneğin fes
hini temin edeceksiniz. 

Bir kere, kanun tedvininde birbiriyle bu ka
dar çelişen, birbirinin bu kadar tersine hüküm
leri bir araya getirmek ne derece mümkündür; 
bunu anlamak güçtür. Düşünün ki ilk genel ku
rulu yapacak, dernek kurulduktan altı ay son
raki bir toplantısı için yönetim kurulunun ve 
denetim kurulunun iki katında bir kurul 
teşekkül etmezse dernek beshediliyor, ama 
derneğin feshi için yapılan bir toplantıda 
bu nisap dahi aranmıyor, yani oraya bir 
kişi de, iki kişi de gelse onunla derneği 
feshedebiliyor. Evvelâ bu çelişkiye dikkat
lerinizi çekmek istedim. Ya bu maddeyi de 
13 ncü maddeye benzetelim, yahut 13 ncü mad
deyi buna benzetelim. 13 ncü madde geçtiğine 
göre, hiç olmazsa bu maddeyi de 13 ncü mad
denin paralelinde bir madde haline getirelim, 

ikinci söylemek istediğim husus; mahkeme 
karan ile yapılacak fesih işlemi ile ilgili husus
ta 13 ncü maddeye atıf yapılmış, 13 ncü madde 
gereğince genel kurulun teşekkül ettiremeyen 
derneklerin mahkeme kararı ile kapatılacağı söy
leniyor. 

Bir madde içinde iki ayrı genel kurul top
lama usulü, nisap usulü... Bu da bir evvelki sö
zümüzün teyidi mahiyetinde olsa gerek. 

Bir de ikinci bendin (a) fıkrası var; «9 ncu 
madde gereğince yetkili mercilerle yapılan ya
zılı işleme rağmen, 30 gün içinde dernek tüzü-
ğündeki noksanlıklar tamamlanmaz veya kanu
na aykırı hususlar giderilmezse.» deniyor. 

Tatbikatta çok bulunmuş bir arkadaşınız 
olarak ifade ediyorum; derneklere bakan em
niyet masalarında, dernek tüzüMerindeki ak
saklıklar, aynı dernek tüzüğündeki aksaklıklar 
iki senedir tamamlanamıyor. Bir maddeyi dü
zeltiyorsunuz, gönderiyorsunuz, üç gün sonra 
bir başkasını gönderiyorlar, onu bir başkası ta-
kibediyor; bir de bakıyorsunuz M, kendisinin 
ilk değiştirttiği maddeyi tekrar eski haliyle, 
«Tashih et, bunu yanlış yapmışın.» diyor. 

Şimdi, bu kadar değişik tatbikatın mev-
cudolduğu yerde 30 gün sayısını nasıl tespit ede
ceğiz? Bir yazı geldi size, deniyor ki, «Tüzüğü
nüzde şu yazı eksik.» 30 gün içinde tanzim et
tiniz, gönderdiniz. 0 30 günlük sürenin bittiği 
sırada yeni bir yazı geldi, şu da eksik, dendi. 
Yeni bir 30 gün başlayacak mı? Sarahat yok. 
Eğer yeni bir 30 gün başlamayacaksa, o dernek 
tüzüğünü tanzim edenlerin iyi niyetle, hüsnüni
yetle ve farkına varmadan atladıkları bir husus 
yüzünden, vaktinde de uyarılmadıkları için fe
sih muamelesine, dolayısıyle mahkeme karanyle 
kapatılmasına gidilecektir. 

Olağan genel kurul toplantısını üst üste iki 
defa yapmazsa... Olağan genel kurulların der
nek genel merkezinde yapılmasının mecburüi-
ğine dair bir madde geçti. Biz, o zaman bu mad
deye itiraz ettik ve dedik ki, bu geçerli bir mad
de değil, müteakip maddelerle beraber mütalâa 
edilirse, bu madde tatbikatta büyük güçlükler 
ve madde aleyhine sonuçlar verir. Bir de örnek 
verdik ve dedik ki; «Bir âfet olabilir, zelzele 
olabilir, sel felâketi olabilir, benzeri bir tabiî 
afet olabilir. O ilde böylesi toplantıların yapıl
ma imkânı ortadan kalkabilir, örfi idare ilan 
edilir, o vilâyette, o ilde genel kurul yapıl
ması imkânı mevcudolmayabffir. O zaman bu 
madde işleyecek ve, «ne yapalım, sen genel 
kurulu toplayamadın, ben seni kapatıyorum» 
denecek. 

Bir madde tedvin edilirken, hazırlanırken 
bunun ilerde nasıl ve hangi şartlarla tatbik 
edileceğini de dikkate almak lâzımdır. Bir 
maddede, genel merkezinden başka yerde ge
nel kurul yapamaz, denecek, bir maddede iki 
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yıllık süreyi asamaz, denecek; ama buraya da 
iki yıllık süre içinde iki defa üst üste yapa
madan ben senin derneğini kapatırım, de
necek. Bunlar kolay bağdaştırılacak hususlar 
değildir. 

Burada yine belki bazı arkadaşlarım bi
zim ileri sürdüğümüz fikirlere karşı, memle
kette anarşi yaratanlar, memleketi komünizme 
götürenler, memleketi Markist, Leninist, Maoist, 
bir ortama sürükleyenler derneklerdir, bun
ları önlemek için bu fıkraları getiriyoruz» di
yeceklerdir. 

Bıeyler, bu tarz bir kanun dışı çalışmayı 
gözönüne almış olan insanları bu gibi fıkra-
ralarla önleyemezsiniz. Bu gibi fıkralar ve bu 
gibi kanunlar iyi niyetli, dürüst, vatanperver 
insanların bir araya geldiği ve bu kanunlar 
aracılığı ile rahatça demokrasinin nimetlerin
den istifade edip fikirlerini kendi üyelerine 
ve kamuoyuna duyurmak isteyen insanlar için 
yapılır. Bu tarz, yukarda arz ettiğim suçlular 
için de Türk Ceza Kanununda ve diğer ka
nunlarda ilgili maddeler vardır. Toplumdaki 
dürüst ve namuslu milyonlarca insanın 
yararına çıkartılmak istenen bir kanuna iki
de birde Marksistler, Leninistler, Maoistler, 
anarşistler, komünistler bunlardan yaralana
cak, gibi bir ifade tarzını kullanmak yanlıştır 
ve yine bir arkadaşım burada ifade ettiler, de
diler ki; onların, yani Markistlerin Leninistle-
rin hedefi muteber olan, itibarlı olan, halkın 
sevdiği birtakım müesseseleri, halkın indinde 
küçük düşürür, yıpratırlar, bundan yararla
nırlar. 

Bu kürsüden de milletvekili hüviyeti taşı
yan bir arkadaşımın çıkıp, bu memleketin iti
barlı sendikalarını, derneklerini, gençlik kuru
luşlarını, memur kuruluşlarını bu şekilde va
sıflandırma gayreti içinde bulunmaları, onla
rın beğenmedikleri bir tatbikatı bizzat kendi
lerinin yapması anlamına gelir. 

Onun için maddeleri tetkik ederken, uya
rılarımızın hüsnüniyetle telâkki edilip, bizle
rin de tatbikattan gelmiş ve bu memleketi en 
az sizler kadar seven kimseler olduğumuzu 
dikkate alarak tedvin etmenizi rica eder, say
gılar sunarım. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Siz
ler bizler ne demek? Anarşiyi keselim artık 
memlekette, hâlâ onun peşindesiniz, ayıp ayıp. 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, buyurun 
efendim. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Aziz 
arkadaşlarım; bu madde muhtevasında telâş
lanacak bir cihet göremiyorum. Bir cemiyet, 
bir dernek kurulduğu zaman, ondan beklenen 
iyi niyetli bir çalışma ve ciddiyet olmalıdır. 
Üç - beş kişi bir dernek kuruyor, bir iki top
lantı yapıyor, ondan sonra feshi için lâzımge-
len ekseriyet bulunmuyor. Derneği kuranlar 
dahi bunun faydasız olduğuna, çalışmadığına 
kanaat getirdikleri halde bir türlü feshedile-
miyor ve sürüp gidiyor, nihayet 41 bine gel
miş derneklerden birisi olarak sürp gidiyor. 

Bir kere, burada bu madde içerisinde anarşi 
ile filân ben ilgi kuramadım. Bu madde içe
risinde anarşiye taalluk eden bir taraf göre
miyorum. Nedir? 

«Dernek genel kurulu, her zaman, derneğin 
feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek 
için tüzüğe göre, genel kurula katılma hakkı
na sahibolan üyelerin en az üçte ikisinin top
lantıya katılması şarttır. 

Bu suretle çoğunluk elde edilmezse, 2 nci 
defa toplanmak için 19 ncu maddeye göre 
üyeler çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak 
üyeler, sayısı ne olursa olsun, fesih konusu 
görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar, ha
zır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.» 

Fesih için lâzımgelen çoğunluğu meydana 
getiremeyen bir dernek üyelerinin çalışmasın
dan biz ne fayda göreceğiz? Bu çeşit faali
yet gösteremeyen, yalnız bir adette artı te
min eden bir cemiyetin, hiç olmazsa aklı başın
da üyelerden beş - on kişinin bir araya gele
rek bu cemiyeti kapatmaları lâzımdır. Diğer 
ikinci fıkradaki hususları da yerinde görüyo
rum. Bu maddenin kabulüne şahsen ta
raftarım. Hakikaten çalışmayan, ciddiyet gös
teremeyen, zararlı hale gelmiş bulunan cemiyet
lerin mümkün olduğu nisbette kolaylık içeri
sinde kendi kendilerini feshedip, hiç olmazsa 
şu 41 bin adedin içerisinden çekilip gitmeleri 
lâzımdır. Bu kanaateteyim. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, buyurun. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; her halde tatbikatta 
pek bulunulmadığı içindir ki, bazı aksaklık gö
rüyorum. 



M. Meclisi B : 102 9 . 6 . İ97â O : 1 

Bu çokça olan derneklerin, kanuna uygunlu- I 
ğumutam sağlamak İçin, burada üyelerin üçte 
iki ekseriyeti tabiri konulmaktadır. Düşünün ki 
15 bin kişilik bir teşkilât var karşımızda. Ka
nunu madem ki, böyle çıkardınız; bana 15 bin 
kişiyi alacak bir salon bulun, ben de bu teşkilâ
tı feshedeyim derse ne diyeceksiniz? Her ne 4 
kadar tüzüklerinde yazılı bulunduğu şeikildeki 
üyeler deniliyorsa da, ondan sonra yine «üyeler» 
tabiri ortaya konulduğu içindir ki, esas gaye
den uzaklaşmış olacaktır. O halde ne demek lâ
zımgelir? Kanaatim itibariyle; «üye veya dele
geler» demek lâzımgelir. Hiç olmazsa bu şekil
de üye ve delegelerle toplantı yapacak olan te
şekküllerin, delegelerle kongre yapışını ortadan 
kaldırmış oluruz. Üyelerle toplantı yapma hali 
mümkün değildir denilirse; kanunu siz üye için 
çıkardınız, diğerleri için bahis konusu değildir 
der ve delege ile de kongre yapmayabilir. O 
halde, «üyeler ve delegeler» demek suretiyle 
meseleyi bir çıkar yola getirmek lâzımgelir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, 43 ncü maddenin birinci fıkrasında bir 
maddî hata var. 

BAŞKAN — Efendim, hangisi? 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — «Ge

nel Kurula katılma hakkına sahibolan» olması 
gerekirken, «hakkında» diye yazılmış. 

BAŞKAN — «Hakkına» diye okuduk, «hak
kında» diye okumadık efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Sayın Başkan, 
bir tabı hatası daha olmuş, «3/2» yazılmış o da 
«2/3» olacak efendim. 

BAŞKAN — «Üçte iki» olarak düzeltilmiş
tir. 

Maddeyi, düzeltilen bu şekliyle oylarınıza 
- zapta da geçirmek suretiyle - arz ediyorum. 
Maddeyi kabul buyuranlar lütfen işaret etsin
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İnfisah : 
Madde 44. — Dernekler aciz haline düştüğü 

veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurul
masına imkân kalmadığı yahut 21 nci maddede 
belirtilen yeter sayının bulunamaması sebebiyle 
üstüste iki olağan genel kurul toplantısının ya- j 

pılamadığı hallerde infisah eder. infisah hali
nin tespiti dernek merkezinin bulunduğu yerin 
en büyük mülkiye amirinin kararıyle olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Sayın Komisyon Başkanı, «aciz» midir, 
«acz» midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL PERSOY (istanbul) — «Aciz» dir 
efendim, Medenî Kanundaki terimin aynıdır. 

BAŞKAN — «i» harfli, Medenî Kanundaki 
terimin aynını kullanıyorsunuz, peki efendim. 

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

Kapatma veya faaliyetten alıkonulma : 
Madde 45. — Bu kanunda ve diğer kanun

larda gösterilen hallerde dernekler, federasyon 
veya konfederasyonlar temelli olarak ancak 
mahkeme kararı ile kapatılabilir. 

Mahkeme, davanın her safhasında talep üze
rine veya re'sen dernek federasyon veya konfe
derasyonların her türlü faaliyetlerini yasakla
yabilir. 

Ancak, Devletin ülkesi ve milleti ile bütün
lüğünün, millî güvenliği, kamu düzenini ve ge
nel ahlâkın korunması bakımından gecikmesin
de sakınca bulunan hallerde dernek, federasyon 
veya konfederasyonlar ilgili valiliğin gerekçeli 
kararı ile faaliyetten alıkonulabiilr. Alıkonma 
kararı derneklerin şubeleri için de geçerlidir. 
Bir derneğin yalnız şubesi için alman faaliyet
ten alıkonulma kararı sadece o şube için uygu
lanır; şubenin bağlı bulunduğu derneği etkile
mez. 

Faaliyetten alıkonulan dernek, federasyon 
veya konfederasyonlar hakkında, bu kararı ge
rekli kılan hallerden dolay* derhal başlayan so
ruşturma en kısa zamanda sonuçlandırılarak, 
mahallî Cumhuriyet Savcılığınca; dava açıldığı 
takdirde, görevli mahkemeye; dava açılmasına 
mahal görülmediği takdirde, mahallî askerî ce
za mahkemesine intikal ettirilir. Faaliyetten 
alıkonma kararı, aksine karar verilmediği süre
ce geçerli olur. Ancak mahkeme, dernek, fede
rasyon veya konfederasyonun kapatılmamasına 
karar verildiği takdirde, bu karar, hüküm tari
hinde yürürlükten kalkar. 

Asliye ceza mahkemesi gerekli gördüğü tak
dirde duruşma yapmaksızın dosya üzerinde in
celeme yaparak da karar verebilir. Faaliyetten 
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alıkonulan dernek, federasyon ve konfederas
yonlar maddî ve hukukî varlıklarının korunma
sı için mahallî sulh mahkemesince kayyım tayin 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen?... Sayın Ülker, buyurun. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sa
yın Başkan, «askerî ceza» deniyor, «asliye ceza» 
olmayacak mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
tashih takririmiz var efendim. 

BAŞKAN — Biz «asliye ceza» olarak oku
duk. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — «As
kerî ceza» olarak okudunuz. 

BAŞKAN — Biz «asliye ceza» diye okuduk 
efendim, tashihli okuyoruz beyefendi. Yani, 
matbaa hatalarını biz burada tashih ediyor öy
le okuyoruz; «askerî ceza» diye okumadık. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın arka

daşlarım; maddede imlâ hataları var, bilmiyo
rum onlar da düzgün okundu mu, hızlı okundu
ğu için farkedemedim.. 

Sözlerime üçüncü fıkradan başlamak istiyo
rum. 

«Ancak, Devletin ülkesi ve milleti ile bütün
lüğünün, millî güvenliği...» «güvenliğin» olacak 
«güvenliği» değil, Anayasadaki ibareye göre 
«güvenliğin» olacak. 

«Kamu düzeninin» olacak buradaki «kamu 
düzenini» ve «ve genel ahlâikın korunması» diye 
devam ediyor. Bunların Anayasadaki ibareye 
uydurulması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; burada, demin konuş
tuğumuz 42 nci maddedeki işin bir aynısı mev
cut. Fakat asıl yeri burası. Yani, «Kapatma ve 
faaliyetten alıkonulma» diye maddenin yeri bu
rada. Öbür tarafta konulmuş maddenin ikinci 
fıkrasından İtibaren bir anlamı yok. Çünkü, ka
patma ve alıkonulmayı burada resmen ifade 
etmişiz. 

Değerli arkadaşlarım; burada bir Anayasa 
değişikliğinden sonra bu madde tedvin edilerek 
getirilmiş bulunuyor. Yani, Anayasa değişikli
ğinin ruhuna uyarak bir değişiklik yapmak ge
rekiyor. O değişiklik; Anayasanın 28 nci mad
desindeki «dernekler, kanunun gösterdiği hal

lerde hâkim kararıyle kapatılabilir.» Bu kural. 
«Devletin, ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahla
kın korunması bakımından gecikmede sakınca 
bulunan hallerde de hâkim kararına kadar ka
nunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle fa
aliyetten alikonulabılir.» 

Şimdi, bu espri içerisinde, bu ruh içerisinde 
bu maddeyi tedvin etmemiz lâzımgelir. O da ne 
olacak? Kapatmaya ve faaliyetten alıkoymaya 
karar verirken dikkat edeceğimiz şey; «Devle
tin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî gü
venliğin, kamu düzeninin» çok geniş bir deyim
dir bu., «ve genel ahlâkın korunması bakımın
dan gecikmesinde sakınca bulunan hallerde..» 
dendiğine göre; gecikmede sakınca bulunan hal, 
bir kuraldan istisna olduğuna göre biz bu istis
nayı fevkalâde bir hal, olağanüstü bir hal - nor
mal hale göre olağanüstü bir hal - olarak Ana
yasada gördüğümüze göre, burada da getirece
ğimiz hüküm, olağanüstü, yani gecikmesinde sa
kınca bulunan hal niteliğine uygun tedbirleri 
almamız lâzımgelir. Eğer, alacağımız tedbirler 
olağanüstü halin dışına taşar da olağan halde 
de tatbik edilirse, o zaman Anayasanın emretti
ği maksadın dışına çıkmış oluruz ve hürriyetin 
özüne, dernek kurma hürriyetinin özüne dokun
muş oluruz. Binaenaleyh, ölçüsü bu olması lâ
zımgelir. Şimdi bu madde bu ölçüye uymakta 
mıdır? Onu incelememiz lâzım. 

Değerli arkadaşlarım; «Sakınca bulunan hal
lerde dernek, federasyon veya konfederasyon
lar ilgili valiliğin gerekçeli kararı ile faaliyet
ten alikonulabilir.» denmektedir. Bu, bir nevi 
teminat oluyor. Böyle bir gecikmesinde sakınca 
bulunan bir hal olacak, Anayasanın emrettiği 
millî bütünlüğün, millî güvenliğin, kamu düze
ninin ve genel ahlakın korunması gerekecek, 
onun yanında bunun gerektiği de valiliğin ge
rekçeli kararı ile olacak. Bu bir nevi, bir kısım 
teminat hükmü oluyor. Yani bir usule uygun 
olarak geliyor. «Alıkonulma kararı, dernekle
rin şubeleri için de geçerlidir. Bir derneğin yal
nız şubesi için alınan faaliyetten alıkonulma ka
rarı sadece o şube için uygulanır; şubenin bağlı 
bulunduğu derneği etkilemez.» Bizi şu anda il
gilendirmiyor. 

«Faaliyetten alıkonulan dernek, federasyon 
ve konfederasyonlar hakkında, bu kararı gerek
li kılan hallerden dolayı derhal başlayan soruş-
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turma en kısa zamanda sonuçlandırılarak,» De
ğerli arkadaşlarım, burada gerekçeli oluyor. Va
lilikten almıyor; fakat buraya geldiği zaman 
«en kısa zamanda» en kısa zaman, Anayasada 
istisnaî bir hal olarak kullanılan bir yetki oldu
ğuna göre, en kısa zaman gibi gayet elastikî, is
tediğiniz kadar uzatılabilecek bir deyim burada 
uygun değildir. Bunu burada tescil etmek lâ
zımdır ve bunun yerine, yani şu hadisenin ola
ğanüstü hale gelmemesi için, gecikmesinde ma
zarrat bulunan hali olağan kapatma yetkisi gi
bi kullanmaya müncer kılmamak için, bu neti
ceyi vermemek istiyorsak, en kısa zaman ibare
sinin yerine makbul bir zaman konmalıdır; eğer 
suiistimali önlemek istiyorsak, ki Anayasa ruhu 
itibariyle böyle istisnai bir halde elbette ki 
bunu isteyecektir. 

Ben, makul bir zaman olarak «en kısa za
manda» yerine «en geç bir ay içinde» diyorum. 
Tabiî daha makulünü bulan, 15 gün, 10 gün di
yen olabilir. Daha fazlasını da söyleyen olabilir. 
Bana daha fazlası yersiz geliyor, uzun geliyor. 
Takıldığım noktalardan bir tanesi budur. 

Yine devam ediyoruz; «soruşturma en kısa 
zamanda sonuçlandırılarak mahallî Cumhuriyet 
savcılığınca; dava açıldığı takdirde görevli 
mahkemeye, dava açılmasına mahal görülmedi
ği takdirde...» yani soruşturma yapılacak, Ana
yasanın emrettiği bütün unsurlar var, gecikme
sinde sakınca bulunan bir hal var; kamu düzeni 
var, millî güvenlik var, ne ise, hangisi varsa 
mahkemeye verdi, ona bir diyeceğimiz yok. 
«.. Dava açılmasına mahal görülmediği takdir
de mahallî asliye ceza mahkemesine intikal et
tirilir.» Yani savcı bir şey yapıyor, o takdirde 
de mahkemeye havale ediyor. Ben bunun sebe
bini anlayamadım. El konuldu, yapıldı, açıldı; 
açıldığı takdirde suç vardır mahkemeye sevk 
edilir. «Münhal görülmediği takdirde mahallî 
asliye ceza mahkemesine intikal ettirilir, faali
yetten alıkonma kararı, aksine karar verilme
diği sürece geçerli olur.» 

Şimdi, Anayasa burada istisnaî bir yetki ver
diğine göre, istisnaî yetkiler daima kural ola
rak, sınırlı olarak kullanılması gereken yetki
lerdir. Çünkü esas kuraldan uzaklaşılmıştır. öy
leyse onun sınırını da çizmek lâzımdır. «Faali
yetten alıkonma karan, aksine karar verilmedi
ği sürece geçerli olur.» diyor. Yani mahkemeye 
gitti, mahkeme bir karar vermezse öyle durur. 

Yani dosya geldi, kapalı duruyor. Lüzum gör
medi... Lüzum görmediği takdirde mahkemeye 
sevk etti. Mahkemede de duruyor... Böyle anla
şılıyor. Yani suçtan dolayı dava açmışsa onu 
okuduk. Bu ikinci şık; lüzum görmemiş, fakat 
mahkemeye sevk etmiş, dosya orada duruyor. 
Durmamalı, bitmeli bu biran evvel. 

«Ancak mahkeme dernek, federasyon veya 
konfederasyonun kapatılmamasına karar verdi
ği takdirde, bu tedbir de karar tarihinde yürür
lükten kalkar.» diyor. Onun için değerli arka
daşlarım, buraya da bir hüküm konmalıdır. Her 
halde biz bunu yaparken Polis Vazife ve Salâhi
yet Kanununun demin yüksek huzurunuzda 8 
nci maddesinde, ki üç ay müddet tanınmıştır, 
okuduğum fiiller fuhuş ve saire gibi ağır, cemi
yetin huzurunu ihlâl eden ağır fiillerdir. Haki
katen el konulması lâzım. Onda dahi üç aylık 
bir süre konulduğu halde, burada; hakkında 
dava açılmadığı takdirde asliye ceza mahkeme
sine sevk edilecek ve bir müddet de yok, bu de
vam eder... 

Bunun tatbikatı şu olacaktır arkadaşlar : Bu 
bir yetki, idarenin elinde Anayasanın dışına çı
kan bir yetki gibi görünecektir, tatbikatı öyle 
olacaktır ve bundan dolayı pek çok vatandaşı
mız zarara uğrayacaktır. Dernek kurma hakkı 
Devlete yardımcı olmak amacını, topluma yar
dımcı olmak amacını güden bir haktır. Ne ka
dar çok dernek kurulursa bir memlekette, o 
dernekler vasıtasıyle devlet gücünün, hükü
met gücünün yanında bu dernek gücü, insan
ların bir araya gelerek daha büyük işler yap
mak gücü ve kudretiyle çok iş yapılır. Bugün 
Anadolusuyle, Rumelisiyle bütün vatanı dü
şündüğünüz zaman dernekçiliğin nasıl bir tatbi
kat olacağını gözünüzün önüne getirin. Bu yet
kiyi verdiğiniz zaman, mmtakalarda mahallî çe
kişmeler oluyor, hizipler oluyor, adam tutmalar 
oluyor, tutmamalar oluyor, ara açıklıkları olu
yor, şunlar oluyor, memur kulüpleri oluyor, bil
mem ne kulüpleri oluyor ve bu yetkinin nasıl 
tehlikeli bif yetki olduğu ortaya çıkıyor. 

Bundan dolayı, bunun suiistimal edilmemesi 
için, çünkü gidecek, kanun yetki vermiş, ben 
yetkimi kullandım, kapattım. Gönderdik savcı
lığa. Savcılık dava açmadı, asliye ceza mahke
mesine gönderdi. Asliye ceza mahkemesinde 
bekleme süresi için de o dernek perişan olup gi
decek. 
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Bunun kargılığında da eğer komisyonun bu 
söylediklerimizin dışında bir maksadı varsa, 
ben 45 nci maddenin gerekçesine dikkatle bak
tım, 42 nci maddeye atıf yapıyor, umumî gerek
çeye atıf yapıyor, onlardan tam çıkaramadım, 
karışık gözüküyor. Eğer çok ciddî bir sebebi 
varsa elbette ki, üzerinde durmayız, ama şu an
daki metne göre bunun üzerinde durmak lâzım-
gelir. Onun da «savcılıkça dava açılmadığı tak
dirde asliye ceza mahkemesi bir ay içinde karar 
verir» şekllnda olması lâzım. Böylece bir ay 
Öbür tarafa tanıyoruz, bir ay da bu tarafa tanı
yoruz, iki aylık bir süre oluyor, iki aylık bir 
süre Anayasanın dernek kurma hakkıyle ilgili 
yeni getirdiği istisnaî bir hükmün tatbikatında 
geniş bir zaman ölçüsüdür. Bazan bu iki ay bir 
derneği mahveder, yok eder, ortadan kaldırır. 
iki ay kapatılan bir dernek mahvolur gider. 

O bakımdan iki tane önerge veriyorum, ilti
fatınızı istirham ediyorum, 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurun. 
Açık oyunu kullanmamış sayın milletvekili 

var mı efendim?... Yok. Açık oylama muame
lesi bitmiştir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Derneklerin kapatılması veya faaliyetten alı
konulmasına dair 45 nci madde üzerinde kişi
sel görüşlerimi kısaca arz etmek isterim. 

Burada bazı kısıtlayıcı hükümler getirilmiş
tir. Biz bunun, Devletin bilhassa görevi olarak 
kabul ettiğimiz kamu düzenini temin etmek, 
hakların kullanılmasında uygulanacak şekil ve 
usulleri kanunda gösterir kaydına uygun ola
rak ele alındığını görüyoruz. 

Kanunlar, bilindiği üzere, Devletin, ki bu
rada görülüyor, ülkesi ve milletiyle bütünlüğü
nün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel 
ahlâkın korunması maksadıyle sınırlar getire
bilir. Bu Anayasal bir hükümdür. 

Demek oluyor ki, Devlet insanların temel 
hak ve hürriyetlerini korurken, toplumun inanç 
ve saygı duyduğu ahlâk kurallarına da saygı 
göstermeyi, onları zedelememeyi esas kabul et
miş bulunmaktadır. 

Devlet aynı zamanda temel hak ve hürri
yetleri korurken; kamu düzenini, Devletin em
niyet ve asayişini, fertlerin münasebetlerinde 
huzur ve ahlâk kaidelerine uygun yaşama im-
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kânlarını sağlayıcı müessese ve kaideleri de 
vazetmeye mecbur olduğu için, buna paralel 
olarak getirilen bu maddede yer alan kısmı biz 
yadırgamıyoruz. Çünkü, insanların korkusuz 
yaşamaları, cemiyette bir değer olarak hürmet 
ve saygı görebilmeleri için kişilerin, kendileri
ne tanınan temel hak ve hürriyetlerini hiçbir 
şekilde Devletin ülkesi ve milletin bütünlüğünü 
sarsıcı, millî güvenliği zedeleyici, kamu düzeni 
ve genel ahlâkın korunması imkânlarını orta
dan kaldıracak şekilde kullanması da mümkün 
değildir. 

Burada birinci fıkra üzerinde durmuyorum, 
çünkü Anayasaya göre yargı organları, bağım
sız ve karar verme yeteneğini haiz olan, kuv
vetler ayrılığı prensibine dayalı en büyük or
ganlardan biridir. Bu gibi dernekler olduğu 
takdirde kapatılmasını bu organlara tevdi et
miştir ki, bu bir teminattır. 

ikinci kısmında valilere, idare amirlerine ve
rilen yetkiyi şimdi arz ettiğim sebepler dolayı-
siyle, bendeniz yerinde görüyorum. Çünkü, 
şehrinde mazarrat umulan, sakınca görülen hal
lerde elbetteki o beldeyi temsil eden en büyük 
mülkî âmir, hiçbir şekilde, hiçbir partinin etkisi 
ve tesiri altında olmadan idare amiri olarak ça
lışırken, memleketin gerçeklerini görüp hareket 
etmek durumundadır. Kaldı ki, bunların yolları 
kapanmamış, mahkeme yolu da açık tutulmuş
tur. Yalnız, derneklerin faaliyetten menedilme-
si keyfiyetini gerekçeli bir karara bağlaması 
burada öngörülmüştür ve gerekçe gösterilmesi 
de mecburî kılınmıştır. O halde, bu madde ye
rindedir. 

Yalnız benim üzerinde durmak istediğim iki 
nokta var. Bunlardan bir tanesi, dernekler hak
kında soruşturma açılmasını öngören bu me
tinde, bu işin çok çabuk neticelendirilmesi ileri 
sürülmüştür. Bir arkadaşımızın da ifade buyur
dukları gibi, bu süre burada gösterilmemiştir. 
Savcılığın tahkikatını zamanında bitirebilmesi 
için bir sürenin konmasında çeşitli faydalar 
vardır. Eğer bu süre konulmazsa, zaman mese
lesinin takdiri tamamen savcıların kendi zaman 
anlayışı içinde, işlerine göre yürütülecek de
mektir. Bu bakımdan üç hafta içerisinde (21 
gün olarak) bunun neticelendirilmesinde fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Mahallî savcılıkça dava açıldığı takdirde za
ten görevli mahkemeye bu tevdi edilmektedir, 
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ama dava açılmasına mahal olmadığına dair bir 
karar verildiği takdirde, aynen sorgu hâkimle
rinin maznunlar hakkında vermiş olduğu lehte 
ve aleyhte kararın mahallî asliye ceza mahke
meleri tarafından tasdikten sonra bir hüküm 
ifade edeceğinin Ceza Muhakemeleri Usulünde 
yer almış olmasına paralel belki de savcılar için 
de böyle bir şey getirilmiştir; bunun için de, üç 
hafta içerisinde kendisine tevdi edilen bu dosya 
hakkında karar vermesi için asliye ceza mahke
melerine bir zaman sınırının getirilmesinde de 
fayda görüyoruz. 

Yalnız şunu arz edeyim ki, bu asliye ceza 
mahkemesine gönderilmesinin kamu yararına 
lehte ve aleyhte bazı noktaları vardır, Çünkü, 
savcı delil topladıktan sonra mahkemenin açıl
masına mahal olmadığı hakkında karar verdiği 
takdirde, onun tasdiki mahiyetinde olan asliye 
ceza mahkemesi delilleri takdir ederken, kendi 
açısından bir karara varacaktır. Binaenaleyh, 
delillerin toplanmağı, delillerin takdiri hukuk 
anlayışı içinde, kanunların çerçevesi içinde ba
zen değişikliğe maruz kalabilir, Öyle olmasa bir 
mahkemenin beraet ettirdiğini Yargıtay boz
maz, veyahut da bir mahkemenin mahkûm 
ettiği kişileri Yargıtay onaylamaz, ya da boz
maz, Bu bakımdan bu hususun, delil takdiri 
yönünden yerinde olduğu kanaatini taşıyoruz. 

Yalnız son fıkrasında yeralan, asliye ceza 
mahkemeleri gerekli gördüğü zaman duruşma 
yapmaksızın dosya üzerinde karar verme keyfi
yetini biz yerinde görmüyoruz. Çünkü, Anaya
sanın 135 nci maddesi mahkemelerin bağımsız 
olması yanında, duruşmaların aleniyet ve açık
lık içinde cereyan edeceğini amir olduğu gibi, 
esasında mahkemelerin en büyük hususiyetlerin
den biri duruşmalı ve alenî oluşudur. Duruş
mayı kaldırdıktan sonra, aleniyet ortadan kal
dırılmıştır. Bu şüphe; sanığın lehine prensibine 
uygun lehte karar verildiği takdirde bir mah
zur teşkil etmeyebilir. Ama aleyhte olduğu tak
dirde, derneğin aleyhinde olduğu takdirde bu 
sakıncalıdır. Mutlaka duruşma yapılmalıdır. 
Duruşmada, dosya üzerinde düşülmesi muhte
mel hataların giderilmesi için çeşitli ikazların 
ve müdafaanın yapılması yönünden mahkeme 
mutlaka duruşmalı olmalıdır. 

Bendeniz bu iki noktaya temas etmek için 
söz aldım. Dinlediğiniz için çok teşekkür eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurunuz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kapatma 
ve faliyetten alıkonma ile ilgili 45 nci maddenin 
özellikle «ancak» diye başlayan «Devletin ül
kesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenli
ğinin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın korun
ması bakımından gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde dernek, federasyon ve konfederasyonlar 
ilgili valiliğin gerekçeli kararıyle faliyetten alı-
konabilir, alıkonma kararı derneklerin şubeleri 
için de geçerlidir. Bir derneğin yalnız şubesi 
için alman faaliyetten alıkonma kararı sadece 
o şube için uygulanır, şubenin bağlı bulunduğu 
derneği etkilemez.», şeklindeki tanzim ediliş şek
li, Anayasanın değişik 29 ncu maddesine çok 
uygundur. 

Ancak, burada bdirtilen bütün kusurlar ve 
hiç birimizin tasvip etmediği hususlar, biran için 
bir idare amirinin takdiriyle tespit edilecektir. 
Bu takdirden sonra yine Anaysanm amir hükmü 
gereğince konu yargı organına gideceğine göre, 
dernek o noktada sanık olacaktır. Bir sanağın 
da peşin olarak suçlu olacağını kabul etmek 
mümkün değildir. Bu sanık ya beraet edecektir, 
yahut da mahkûm olacaktır. Her iki halin de 
varidolduğunu dikkate alacak olursak, bu der
neğin faliyetten alıkonulduğu sürenin başlangı
cından mahkeme kararının lehte veya aleyhte 
tecelli edeceği âna kadar geçen zamanın müm
kün mertebe kısa olmasına dikkat etmek lâzım
dır. 

Bir örnek verelim, diyelim ki, bir Fenerbahçe 
Spor Kulübü olsun, bu kanuna tabi olacaktır. 
Kulüp tam ligin kendisini şampiyonluğa götüren 
bir devresinde kulübün yönetici kadrosunun bir 
tutum ve davranışı mülkî amirin takdiri açısın
dan «ancak» diye başlayan fıkramıza benzer 
olsun. Bu takdirde, derhal yetkisini kullanacak, 
anayasal yetkisini kullanacak; bu kulübün, der
neğin faaliyetini durduracaktır. Şimdi şampi
yon olmak üzere olan, milyonlarca liranın söz 
konusu olduğu, bir sürü milyonlarca taraftarı
nın söz konusu olduğu bir kulüp faaliyetten alı-
konmuştur ve büyük bir zararla karşı karşıya
dır. 

Şimdi dava bakın nasıl, uzun bir prosedüre 
tabi tutuluyor : 
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«Faaliyetten alıkonan dernek, federasyon 
ve konfederasyonlar hakkında bu kararı gerekli 
kılan hallerden dolayı derhal başlayan soruştur
ma en kısa zamanda»; «en kısa zamanda» de
yiminin karşılığını bulmak mümkün değildir za
man bakımından. Bir hadiseyi incelemek için 
iki sene en kısa zamandır, bir hadiseyi inceleye
bilmek için iki dakika, iki gün, iki saat yeterli 
zamandır. O halde buradaki olayı dikkatimizi 
çekerek, bunun zamanını da bulmak mümkün
dür. Evvelâ ilgili mülkî amir diyor ki, «Bu tu
tum ve davranış Anayasanın ve bu kanunun 
«ancak» ile başlayan metnine aykırı bir tutum 
veya davranıştır.» Tespit etti, bir tespit var. 
Sadece delillendirmek kalıyor. Delillendirmeyi 
de her zaman mülkî amirinin bizzat yapması 
mümkün değil. Savcılığa intikal ettirir, delil
lendirmeyi de orası yapar. Demek ki, derhal 
bunun intikal ettirilmesi lâzımdır. Bu «der
hal» e veya bu işleri, bu tespiti delillemesi için 
bir haftalik zaman, bana kalırsa, uzun da bir 
zamandır. «Bir hafta» diye bir önerge verdim, 
bu «en kısa zaman» m değerlendirilmesini isti
yorum. 

Eğer teklifim kabul edilirse, meselâ bir haf
ta içinde sonuçlandırıldı. Evet, bir hafta için
de sonuçlandırılarak mahallî cumhuriyet savcı
lığına dava açıldığı takdirde, bir kere, iki za
man getirilmiş : Birisi ya dava açılacak veya 
açılmayacak. Dava açılmayacaksa, yani ademî 
takip kararı verilmişse artık burada muamele
yi kesmek lâzım. Ama bitirmiyor Komisyon bu
nu. Diyor ki, «bayır.» O 'halde?.. «Daha ben 
bunların takibatına devam edeceğim.» Dölayı-
siyle mülkî amirin vermiş olduğu faaliyetten 
alıkoyma kararı yürürlükte. 

«Görevli mahkemeye» yani dava açıldığı 
takdirde görevli mahkemeye, «dava açılmasına 
maJhal görülmediği takdirde» ki, mantığımın al
madığı budur, «dava açılmasına mahal görülme
diği takdirde mahallî asliye ceza mahkemesine 
intikal ettirilir.» 

Bir an için bunu da kabul edelim, ki kabul 
etmek mümkün değil, «faaliyetten alakonma 
kararı aksine bir karar verilmediği sürece ge
çerli olur.» İşte çok muğlak ve tatbikatta çok 
sürtüşmeye müsait bir deyim. Çünkü faaliyetten 
alıkoyma kararını mülkî amir vermişti. Aksi-

I ne bir karar ya mahkemece çıkacaktır, yahut 
bizzat yine mülkî amir tarafından çıkacaktır. 
Şimdi buraya, «faaliyetten alıkonmıa kararı 
mahkemece aksine bir karar verilmediği süre
ce» der isek böylece hem hukuk mantığına, hem 
hukuk kaidelerine, hem de burada derneğin 
aleyhine süregidecek bir uygulamayı durdur
muş oluruz. 

«Ancak mahkeme, dernek, federasyon ve 
konfederasyonun kapatılmamasına karar veril
diği takdirde, bu karar hüküm tarihinde yürür
lükten kalkar.» 

Demek ki mahkeme için ayrı bir hüküm 
konmuş, ama mülkî amir için olanı veya olma
yanı muğlak bırakılmıştır ve böylece mülkî 
amirin verdiği kararın ta mahkeme hitamına 
kadar, mahkeme arada aksi bir karar verse da
hi, geçerliliği sağlanmak istenmiştir. 

Bu bakımdan buraya (bir açıklık getirmek 
ve faaliyetten alıkoyma kararı» deyiminden 
sonra, «mahkemece» kelimesini ilâve etmek za-

I ruretivar. 
«Asliye ceza mahkemesi gerekli gördüğü tak-

J dirde duruşma yapmaksızın dosya üzerinde in-
I celeme yaparak da karar verebilir.» deniyor. 
I Bunu Sayın Hilmi İşgüzar arkadaşımız çok gü

zel dile getirdiler. Bu, mahkemenin aleniyeti 
I keyfiyetine aykırı bir keyfiyettir. Binaenaleyh, 
I eğer olacaksa bu mahkeme safahatı içinde ol

malıdır. 

«Faaliyetten alıkonulan dernek, federasyon 
I ve konfederasyonlar» foen metni aynen okuyo

rum, «maddî ve hukukî varlıklarının korunma
sı için mahallî sulh mahkemesince kayyım tâ
yin edilir.» Bir tüzel kişiliği kayyım tayin et
mek her halde mümkün olmasa gerek. Onlar 
için bu kayyım tayin edilmesi söz konusu ola
bilir. Bunun için de bu «dernek, federasyon ve 
konfederasyonların» demek suretiyle bir «m» 
ekinin metne ilâve edilmesi gerekir. Bu takdir
de, belki bu söylediğim, ilâvesini istediğim bir -
iki kelimenin ilâvesi ve bir kelimesinin de «m» 
eki alması suretiyle maddenin hepimizin arzu 
ettiği bir madde haline gelmesi mümkün olacak
tır. 

(Saygılar sunar, takrirlerimizin de bu arada 
kabulünü bilhassa istirham ederim. 
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BAŞKAN — Çalışana süre saatimiz bitmiş
tir. Açık oy sonuçlarını arz ediyorum. 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuk
lara mahsus okullarda döner sermaye kurulma
sına dair kanun tasarısının açık oylamasına 190 
saym üye katılmıştır; 189 kabul, 1 çekinser oy 
çıkmıştır. Yeterli sayı sağlanamamıştır, tekrar 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kuru
mu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bazı vergilerden, bütün (harç ve resimlerden mu
af tutulmasına dair kanun teklifinin açık oyla
masına 136 sayın milletvekili katılmış; 133 ka
bul, 2 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Yeterli sayı 

sağlanamamıştır, ayrıca açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

Türk (Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyle Millî ISavunma Bakanlığına ge
lecek yıllara geçici yüklemelere girişme yetkisi 
verilmesi baklandaki kanun tasarısının açık oy
lamasına 80 sayın milletvekili katılmış; 80 ka
bul oyu çıkmıştır. Yeter sayı sağlanamamıştır, 
gelecek birleşimde açık oylarınıza tekrar arz 
edilecektir. 

12 Haziran 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,57 
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Tatili bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda döner sermaye kurulmasına dair 
kanun tasarısına verilen açık oyların sonucu: 

(Olgunluk yoktur) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı ı 
A. Sakıp Hiçcrim.cz 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Oetngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler :" 190 

Kabul edenler : 189 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 251 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin. 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özsbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ-
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışmaı 
Naci Gaciroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu. 
Mehmet Kılıç 
Erdem Oeak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi. Söylemez 

GİRESUN 
M. Emin TurgutaJp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa- Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
ismail Hakiki Tekin el 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Üllkeı 
Mehmet Yardımcı 
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IZMÎR 
"Şevket Adaları 
Ali Nadld Erdemi 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagöz'oğlu 
Keımıal önder 
Ali NaM Üner 

KARS 
Datif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiıboğılu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHÎR 
Mustafa Keımıal Crüneş 

KOCAELİ 
Cevıat Âdemoğlu 

KONYA 
Necati 'Kalaycıoğlu 
•Sadi Koçaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
ismet inönü 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Kâımil Şahin oğlu 

MARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 

RlZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalçmer 

StlRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet AK Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müffcüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinser] 

İSTANBUL 
Mehmet Ali A vb ar 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 
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Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı vergi
lerden, bütün harç ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifine verilen oyların sonucu: 

(Çoğunduk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğhı 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Hüsamettin Usilu 
Ş«yikeft Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeka Adıyaman 
AFYON KARAKtSAR 
MeJhımet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamldi Hamamcıoğlu 
AM thaam Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusıoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
iSüleyman Çalıoğlu 
Rafet Eker 
Hasam Ali Gülcam 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 13G 

Kabal edenler : 133 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : '1 
Oya katılmayanlar : 305 

Açık üyelM'er : 9 

[Kabul 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akıgık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

edenler] 
Sabahattin Savcı 
Nafiz YıMınm 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Ras&mi CKniali 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 

Fertihulikih Taşlbesenliıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç ı 
Erdem Ocak 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Ştvket Adalan 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Naki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğıaa 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu; 

KniKLARELl 
Mehmet Atagiin 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş. 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlui 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
ismet inönü 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Küıgad 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nh 
izzet Oktay 
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MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kaıun Emr« 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltatn 
Mustafa Timisi 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

[Reddedenler] 
TOKAT KASTAMONU 

Hüseyin Abbas Mehmet Seydibeyoğlu 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 

[Açık üyelikler] 

Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

Hatay 1 
Kocaeli } 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 9 

TUNCELİ 
Kemal Aral 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müffcüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

»>••« 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden töfküâtlanması, Silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
a/macıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi veril

mesi hakkında Kanun tasangma verilen oylann sonucu: 

(Çoğuniluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza GüMüoğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHÎSAR 
Melhımet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamameıoğlu 
Ali İhsanı Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
TT Al* n"l 
Hasan Alı Gulcaın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
M. Şükrü Kiykıoğiu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
BarTas Küntay 

Üyte iSayıısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
'Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
80 
80 

0 
0 

361 
9 

[Kabul edenler] 
Kasım. Önadım 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nıırptıtın Ok" 

D E N İ Z L İ 
Mehmıet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Seyfi öztürk 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 

Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 
Hasan Türkay 
Reışit Uliker 

İZMİR 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 

KAYSERİ 
M. Ştrket Doğan 
Vedat Âli )Özka,n 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Eraoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Ahmet Karaaslan 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

N1VŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 

SAMSUN 
Nihat Kalp 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

(10) — 264 
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Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

[Açtk üyeliklerJ 

1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 

— 
Vekûn 

(10) — 265 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

102 NCİ BİRLEŞİM 

9 . 6 . 1972 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Yatılı bölge okullarında döner ser

maye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Ma
liye, Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları (1/473) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi: 
8 . 5 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinioı yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 40 No. İn Ge
mici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tariki : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve ıbu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinia kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun İS 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
((b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezıgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko

misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu ( l /ölü, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 32 . 4 . 1(972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Marnş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4.1972) 

x 4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
5 arkadaşının, Konya Milletvekili Baha Müder-
risoğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bâzı vergilerden, bütün 'hare 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulun 60 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/563, 2/565) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 . 1972) 

x 5. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve içişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 . 12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatiee-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nei.ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkındıa kamun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. dayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. •— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
mn, Türk Ceza Kanunumun değişik 449 ucu 
maddesinin 2 ned bendinim tadüi hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet'Komisyonu raporu (2/449) 

(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 v,e 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

J0. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasınun değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. —• Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 
nei maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . Î972) 

13. — Cumhuriyet (Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci. eik) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu -(2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 
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16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıikrasmm değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kadran teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi :• 16. 2.1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Taıı-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci ma'ddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının. 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanım teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) ^ 

20. — Nevşehir Milletvekili (Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının geri 
gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

22. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 

(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

23. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1972) 

24. — T. B. M .M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) '(Dağıtma tarihi : Q . ^6 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarımdan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırana, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 
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4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinıiın Ibiriııci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı t 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikinci dağıtma tarihi : 29,11.1971) 

5. _ 14 . 7 . 1965 tarihli ve 057 sayılı Dev 
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanımla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevgehir Milletvekili Esat Kıratlı 
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı -.362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Bıırhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 rıci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma vo 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 41.2 ve 412 ye 1 rıci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, elit 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yaraa'nın ölüm cezalarına çarptırılmalar] 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 197.1 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ranoru (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 

Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
In, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci etk) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

11. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, M.ehme'toğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Allım Güm üş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu. Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — istanbul ilinin Sarıyerilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm eczasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 35:2 ve 352 ye 1 nci ok) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon' raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı: 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza-



laııdırıimalan hakkında kanun tasansı ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 1076 sayılı Yedek sufoay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunum 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştiriknesine dair 
kanun teklifi, ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayılan : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasuz-
oğlu'nun, 5442 sayılı îl idaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Mil î Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş/in ölüm cezasına çarptı

rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilkıe kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık teskeresi ve Adaleft 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51(1) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, içişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

26. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

' X 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili ihsan Ataöv ve. 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

28. — Arşiv kanunu tasarısı ve içişleri Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşınım, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (S. Sayısı : 6612) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karardyle) 

X 30. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 



Maliye ve P]an komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

31. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
ta lan Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyonlarından 4 
er üye seçilerek kurulan 66 No. hı Geçici Ko
misyon raporu (1/604) (S. Sayısı : 664) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

X 32. — 29 . 7 .1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

X 33. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/623) (S. Sa
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

34. —> Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

35. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerimin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

36. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

X 37. — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karineleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko
misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 38. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınması ve tenfi-

zine ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1972) 

X 39. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1972) 

X 40. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto
kolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli 
ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/82) (S. 
Sayısı : 679) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 41. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilatlanması, silâh araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları 
(1/659) (:S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1972) 

42. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- iskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

43. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 44. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

45. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Angm'ın, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 



ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

47. — Askerî Yargıtay hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plan komisyon
larından seçilen 5 er üyeden kurulu 74 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/613) (S. 
Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1972) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanım tek-
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lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
î (2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
| 2 . 6 . 1972) 
I 49. — 15 . 12 . 1934 tarih v e 2615 sayılı As-
j kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re-
! virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak

kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 
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Dönem : 3 
Toplantı : 8 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden Teşkilâtlanması, silâh, araç ve 
gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları 

raporları (1 /659) 

T. C. 
.Başbakanlık \9^- : 4.5.1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saıjı : 71 -1446/4544 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunıma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisime arzı Bakanlar 
KuınıliMi/oa 28 • 4 . 1975. tarihinde 'kararlaştırılan «Türk. Silâhlı Kuvv eti erinin Yeniden teşlki-
latüanımıası, silâh, araç ve gere çilerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savunma Bakanlığına ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi haikkmda kanun tasarısı'» ve gerek
çesi ilişik olarak sunulKmuştur. 

• Gereğinin yapılmasına saygıyla «arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan V. 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNİN YENİDEN TEŞKİLÂTLANMASI SİLÂH, ARAÇ VE 
GEREÇLERİNİN YENİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLE MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINA GE
LECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞME YETEKİSİ VERİLMESİ HAKKIN

DA KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

1. Dünya dengesindeki değişmeler, jeopolitik durumumuz, yurdun her tarafından maruz 
kaldığı tehditler, Silâhlı Kuvvetlerimizin halihazır durumu, harb konseptilndekii büyük geliş
meler savunma gücümüzü artırma zorunda bırakmıştır. 

Bu yeri stratejik uygulama karşısmJa nükleer 'silâhların kullanılamıyacağı, geleceğin savaş
larının daha ziyade konvamsiyönel salâhlarla başliyaeağmı göstermektedir. Bu nedenlerle Si
lâhlı Kuvvetlerimizin yenliden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereklerimin çağdaş teknolojiye 
uygun olarak yenileştirilmesi gerekli ve zorunlu olmuştur. 

Silâhlı Kuvvetlerilnı'izkı yeniden teşkilâtlattiım ası ve sıilâh, araç ve teçhizatımın yenileştirilmesi 
suretiyle hareket kabiliyeti ve atış gücü yüksek ve modern bir kuvvet halline getiriılıerek 
müesısiriyetimin arıtırılmıası için Genel Kurmay Başlkamlığımca Yüksek Askerî Şûranın tasvibi 
alınmak 'suretiyle yeıni bir plan hazırlanmıştır. 

Bu planın keındi öz kaynafklaırıımiizdan karşılanacak birinci kısmı 16 milyar Tl. o]arak lıe-
saplamımıştır. 

Hazırlanan plan ve pragramım geri kalan kısmının da, sağlanabilecek dış yardım imkânlarıyle 
gerçdkleışeıhilmeısi öngöriillimüştür. 

16 milyar Tl- lık bu planın yıllara isabet miktarınıaı Savunma Bütçesine ilâveten özel bir 
kaınıuın'la tahsisi gerekmiştir. 
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Bu kanun tasarısının; 
a) Maili portesi (bugünkü fiyatlara göre) 16 iinilyar liradır. 1973 malî yılından itibaren 

her yıl (1.6) milyar lira tahsis eldilımek soırotiyle em çok (10) yılda gerçekleştirilmiş olacak
tır. Kredili alumıliar için bu süre 'kayda tabii değildir. 

b) Yurdumuzun geneli ekoınıoımik imkân ve şartları iç ve dış genel fiyat seviyeleri! kıaır-
şıısnnıda Silâhlı Kuvvetleriiıniiizıe taıbsdis edilen savunma bütçeleri her yıl bir artış kayıdetıtneskııe 
rağmen bir üldame bütçesi niteliğimden öteye gidomomektedir. Bu nıeıdenle Silâhlı Kuvv etleri
miz yenliden teşkilâtlandırılma ve yenileştirilım e ihtiyaçlarını, 'kadro ımalzemesdmin taimıaimlainima-
sımın, çeşitli istek 'seviyelerinin harekat ihtiyaçla nam karşılayacak bir . düzeye uılaştırıfllmaısını 
sağlamak amacıylıe nıortmal bütçe ödemekleri dışında özel bir öıdeııeye ihtiyaç buluınıduğu tıesbiıt 
oluınmuışitur. 

2. Silâhlı Kuvvetlerimizin yenileştirilme ve yeniden teşkilâtlandırılma işleri bir yılda gerçek
leşemeyecektir. Yürürlükteki kanunla ancak gelecek bir malî yıla geçerli taahhüde girişme yetkisi 
verdiğinden belli bir plan döneminde 'gerçekleştirilmesi zorunlu olan faaliyetler finanse edilemeye
cektir. Bu nedenle Millî Savunma Bakanlığına 16 ımilyar liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girme yetkisi verilmesi ve bunun yıllara isabet eden 'miktarının bütçelere konulması ön
görülmüştür. 

Yeniden doğan hizmetlerin tedarik akımını aksatmadan yürütebilmek ve uzun zaman alan 
formalitelerin güçlüklerini ortadan kaldırmak maksadıyle gerektiği zaman kredi ile alım yapılması 
zorunlu olacaktır. 

3. Silâhlı Kuvvetlerin bünyesinde hizmetlerin süratle yapılması zorunluğu vardır. Aksi taktir
de yapılan hizmetler hiçbir anlam taşımayacaktır. Halbuki yürürlükteki 1060 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanunu, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu, normal şartlarda dahi hizmetleri 
tahdideden ve geciktirme hükümleri taşımaktadır. 

Yurdumuzda, NATO Müşterek Enfrastrüktür Programı çerçevesinde inşa ve imâl edilen NATO 
tesıis ve cilhaızları ımiaihalllî kolaylıklar 6095 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca tespit edilen usullerle yürütülmektedir. Bundan daha önemli olan ve süratle gerçekleşti
rilmesi zorunlu olan hizmetler için de buna paralel bir metot kullanılması yerinde 'olacaktır. 1060 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi olunmaması, Sayıştay denetiminden vareste tutulma
sını gerektirmemektedir. 

4. Silâhlı Kuvvetlerimizin yenileştirilmesi ve yeniden teşkilâtlandırılmasında lüzumlu silâh, 
araç ve gereçlerin bir kısmımın yurt dışından sağlanması gerekmektedir. Askerî yardım programı 
dışında kalan bu malzemenin fiyatları gümrük resim ve vergileri hariç tutulmak suretiyle hesap
lanmıştır. 

5. Kanunun süratle yürürlüğe konulmasında hizmete öncelik verme bakımından büyük millî 
yararlar görülmektedir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 18 . 5 . 1972 

Esas No. : 1/659 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amaciyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
haikkmda kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere olundu. 
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. 1 2 . 5 . 1972 Cuma günü saat 10,00 da Genelkurmay Başkanlığı Brifing salonunda tasarı ile 
ilgili brifinge katılan Komisyonumuzun üyelerine daha detaylı bilgi verilmişti. 

Gerek bu bilgiler ve gerekse tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve ilâveten tem
silcilerin verdikleri mütemmim malûmatı uygun ve yerinde'gören Komisyonumuz tasarıyı pren-
si'bolarak kabul etmiş ve maddelerin tetkikine geçmiştir. 

Değişen dünya koşulları, komşu devletlerin aleyhimizdeki kuvvet dengesini düzeltmek, Tür
kiye'mizin jeopolotik jeosıtratejik durumu itibariyle âcil ve şiddetli bir ihtiyaç olarak Silâhlı Kuvvet
lerinizin yeniden teşkilâtlanması ve silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi suretiyle hareket ka
biliyeti ve atış gücü yüksek modern bir kuvvet haline getirilerek müessiriyetinin artırılması ga
yesiyle kendi öz kaynaklarımızdan karşılanacak birinci kısım için 1973 malî yılından itibaren her 
yıl için 1,6 milyar lira tahsis edilmek üzere 10 yılda 16 milyar lira geçici yüklenmelere girişmek 
üzere Millî Savunma Bakanlığına yetki verilmesi ve bu hususun Millî Savunma Bütçesine ilâvesi 
Komisyonumuzca kabul edilmiş ©İmasına rağmen: 

a) Atılmış olan bu adımın kâfi ve bütçe imkânlarımızla ancak 16 milyarlık yüklenmelere gi
rişilmesinin yeterli olmadığı miktarın artırılması zorunluluğu şiddetle duyulması ve 10 yılın çok 
fazla görülmesi, 

b) Bu yetki miktarının, meydana çıkacak lüzum ve şartlara göre Bakanlar Kurulu kararı ile 
% 15 nispetinde artırılması da fiyat artışları ve muhtemel devalüasyon neticesi büyük bir mâna 
ifade etmiyeceği hattâ kafi gelmeyeceği, 

c) Türk Silâhlı Kuvvetlerini modernleştirmek, • günün şartlarına göre silâh, araç ve gereçlerini 
tamamlamak, acı tecrübeler neticesi mutlaka dışa bağlılıktan kurtulup millî harb sanayimizi kur
mamızın gerektiği, 

d) Geleceğin savaşlarının nükleer silâhların kullanılmasından 91 gün sonra konvansiyonel si
lâhlara yerini terk edeceği görüşü karşısında basit elektronik cihazlarla, hafif konvansiyonel si
lâhların Türkiye'de imalinin gerekliliği, ancak Hava Kuvvetlerimizin uçak ve roket ihtiyacının 
dışardan karşılanırken silâhlara' (her hangi bir devletin patenti altına 'girmeden) standardizas-
yona gitmek zorunluğu karşısında Silâhlı Kuvvetlerimiz için memleketimizde gerekli yatırımları mı 
yapmamız yoksa dış ülkelerden mi sipariş yapacağımız hususlarının tasarıda derpiş edilmediği, 

e) İsraftan, lüksten tasarrufa dönüldüğü imajının millete verilmesi gerektiği ve gerek cari 
masraflar ve gerekse askerî insangücü kııvvveti bakımından tasarrufa gitmek gerektiği ve nüve 
birliklerin bir kısmından vazgeçilmesi lâzımgeldiği ve çağımızın savaşlarının silâh, araç ve gereç
lerin kudreti kadar insan moralinin disiplin, eğitim ve öğretiminde ne kadar gerekli olduğunun an
laşılması, 

Hususlarını temenni olarak kabul eden Komisyonumuz tasarıyı bu bakımlardan şümullü bulma
mıştır. Silâhlı Kuvvetlerimiz ve Parlâmentomuz elele vererek memleketimizin geleceğini güven 
altına almak için elinden gelen fedakârlığı esirgemeyeceğine şüphemiz yoktur. 

Malî mülâhazalar ihtisas Komisyonu olan Plan Komisyonunda nazarı itibare alınması temenniye 
şayan görülmüştür. 

Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 6 ncı maddesinde yurt dışından sağlanacak her çeşit silâh, araç, gereç ve malzeme 

için normal ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi verileceği hükme bağlanmıştır. Döviz 
tahsisi (verilmez) «yapılır» bu bakımdan düzeltilmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük maddesi olan 7 nci madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının yürütme maddesi olan 8 nci madde ise kanun tasarısının ruhuna uygun değildir, 

tenazuru sağlamak için «Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.» şeklinde değiştirilmiş ve bu şek
liyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Konunun önem ve müstaceliyetine binaen havale buyurulduğü Plan Komisyonunda öncelikle 
görüşülmesi temennisiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bursa 

M. Tayyar 

Bingöl 
M. Bilgin • 

İstanbul 
/. Sancar 

Sözcü 
Samsun 
t. Kılıç 

Giresun 
H. İpek 

Maraş 
Z. Kürsad 

Adana 
C. Oral 

İstanbul 
0. Kabibay 

A. 

Ankara 
'Ş. Özdenoğlu 

istanbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Orkunt 

Muğla 
Buldanh 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
.Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/659 
Karar No. : 164 

22 . 5 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Millî Savunma Komisyonunun raporu, Millî Savunma ve Maliye Ba
kanlığı yetkililerinin de katılmasıyle incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı, gerekçesi ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcisinin verdiği genel açıklama ve sorulara 
verilen cevaplardan, dünya dengesindeki değişmeler, jeopolitik durumumuz, yurdun her ta
raftan maruz kaldığı tehditler Silâhlı Kuvvetlerimizin halihazır durumu, harp konseptindeki 
büyük gelişmeler, yeni stratejik uygulama karşısında nükleer silâhların kullanılamayacağı, gele
ceğin savaşlarının daha ziyade konvansiyonel silâhlarla başlıyacağını göstermektedir. 

Bu nedenlerle Silâhlı Kuvvetlerimizin 
1. Yeniden teşkilâtlandırılması, 
2. Modern araç, gereç ve silâhların süratle temin ve imali, 
3. Komşu devletlerin silâhlanması karşısında memleketimizin müdafaa gücünü takviye etmesi. 
Çağdaş teknolojiye uygun olarak yenileştirilmesi suretiyle hareket kabiliyeti ve atış gücü yük

sek ve modern bir kuvvet haline getirilerek müessiriyetinin artırılması için Genelkurmay Başkan
lığınca Yüksek Askerî Şûranın da görüşü alınmak suretiyle 16 milyar liralık bir plan hazırlan
mıştır. 

Bu planın kendi özkaynaklarımızla karşılanacak ilk kısmın 16 milyar lira olduğu hesaplanmış, 
geri kalan kısmının da sağlanacak dış yardımlarla gerçekleşmesi öngörülmüştür. 

10 yılda gerçekleşebileceği hesaplanan bu 16 milyar liralık planın gerçekleşmesi için 1973 yılı 
bütçesinden itibaren 1,6. milyar liralık ödeneğin Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine ilâveten özel 
bir kanunla tahsisinin zorunlu olduğu, 

Yurdumuzun genel ve ekonomik durumu, iç ve dış fiyat seviyeleri karşısında, savunma büt
çesinin her yıl artış kaydetmesine rağmen idame bütçesi niteliğini taşıdığı, bu nedenle Silâhlı Kuv
vetlerimizin yeniden teşkilâtlanması çeşitli stok seviyelerinin hareket ihtiyaçlarını karşılaya-
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cak bir düzeye ulaştırılması için normal bütçe ödenekleri dışında özel ödenek ihtiyacı bulundu
ğu, yürürlükteki kanunlarla da ancak bdr yıllık geçerli taahhüt yetkisi verdiğinden, hazırlanan 
planın gerçekleştirilmesini sağlayacak gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesinin zorun
lu olduğu 1050 sayılı Mııhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunları
na tabi olunmaması »keyfiyetinin de Sayıştay denetiminden vareste tutulmamasmı gerektirmedi
ğinden, ayrıca bu planın 3 ncü 5 Yıllık Kalkınma Planının (1973 - 1977) stratejisinde tespit edi
len esaslara da uygun olduğu anlaşıldığından Komisyonumuzca fevkalâde olumlu karşılan
mış ve Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 

Tasarının 1 nci 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen, 4 ncü madde, madde metnindeki kanunlara 
açıklık verilmek için kanun başlıkları ilâvesiyle değiştirilerek, 

5 nci madde aynen, 6 nci madde Millî Savunma Komisyonunca (döviz tahsisi verilir) ibaresi 
(döviz tahsisi yapılır) şeklinde değiştirilerek, 

Tasarının 7 nci maddesi aynen, Millî Savunma Komisyonunun 8 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, modern araç, gereç ve silâhların süratle 
temini ve imali, komşu devletlerin silâhlanması karşısında memleketimizin müdafa gücünün tak
viye edilmesi için, Tasarının biran önce kanunlaşması gerekçesi ile Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 
Afyon K. 

H. Hamamcıoğlu 
İzmir 

K. önder 
Manisa 

H. Okçu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 
T. Toker 
İzmir 

A. N. Üner 
Niğde 

N. Kodamanoğlu 

Sivas 
E. Kangal 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaasları 
Aydın 

N. Menteşe 
Kayseri 

M. Yüceler 
Rize 

S. Z. Köseoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adana 
S. Kılıç 

Diyarbakır 
S. Savcı 
Konya 

B. Müderrisoğlu 
Sakarya 
N. Bay ar 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ye
niden teşkilâtlanması, silâh, 
araç ve gereçlerinin yenileşti
rilmesi amaciyle Millî Savun
ma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması, silâh, araç ve ge
reçlerinin modern teknik ge
lişmelere uygun şekilde yeni
leştirilmesi için Millî Savun
ma Bakanlığına 16 milyar lira
ya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmiştir. 

Bu yetki meydana çıkacak 
lüzum ve şartlara göre Bakan
lar Kurulu kararı ile % 15 nis
petinde artırılabilir. 

MADDE 2. — Birinci mad
de gereğince yapılacak yük
lenmelere karşılık Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinde 
«Silâhlı Kuvvetlerimizin yeni
den teşkilâtlanması, silâh, araç 
ve gereçlerinin yenileştirilme
sine ait her türlü alım ve gi
derler» adı altında açılacak 
özel bir bölüme 1973 yılından 
itibaren her malî yıl için 10 yıl 
süre ile (1.6) milyar liralık 
ödenek konulur. 

Birinci madde gereğince ya
pılacak % 15 oranındaki artış 
karşılığı da aynı şekilde her 
yıl bütçesine ödenek konulur. 

MADDE 3. — Hizmetin de
vamlılığını sağlamak amaciyle 
yılı içinde harcanmayan öde
nekler gelecek yıllar bütçeleri
ne devren ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ye
niden teşkilâtlanması, silâh, 
araç ve gereçlerinin yenileşti
rilmesi amaciyle Millî Savun
ma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ye
niden teşkilâtlanması, silâh, 
araç ve gereçlerinin yenileşti
rilmesi amaciyle Millî Savun
ma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nej maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Hükümetin teklifi' 

MADDE 4. — Ödeneklerle 
yapılacak alım, yapım ve hiz
metler 1050 ve 2490 sayılı ka
nunların hükümlerine tabi de
ğildir. Yapılacak alım, yapım, 
onarım ve hizmetlere ait alım 
usulleri Bakanlar Kurulunca 
tespit edilir. 

MADDE 5. — Yurt içinden 
temin edilemeyen ihtiyaçlar 
yurt dışından peşin veya kredi 
usulü ile sağlanır. Kredi ile ya
pılacak alımlar ve yaptırılacak 
hizmetler için ayrı bir ödenek 
ve 10 yıllık süreyle bağlı kalma
mak kaydiyle ayrı bir ödeme 
planı yapılabilir. 

MADDE 6. — Yurt dışından 
sağlanacak her çeşit silâh, 
araç, gereç v« malzeme için 
normal ithal kotası dışında ön
celikle döviz tahsisi verilir. Bu 
silâh, araç ve gereçler gümrük 
ve her türlü vergi, resim, hare 
ve ardiye ücretlerinden muaf
tır. 

MADDE 7. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu 
Millî Savunma, Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürü
tür. 

28 . 4 . 1972 

Başbakan V. 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
A. î. Göğüs 

Devlet Bakanı 
/ . Karaöz 

Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 4, — Tasarının 4 
ncü maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yurt dışından 
sağlanacak her çeşit silâh, araç, 
gereç ve malzeme için normal 
ithal kotası dışında öncelikle 
döviz tahsisi yapılır. Bu silâh, 
araç ve gereçler gümrük ve 
her türlü vergi, resim, harç ve 
ardiye ücretlerinden muaftır. 

MADDE 7. — Tasarının 7 
nci maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe Plan Komisyonunun 
cleğiştirişi 

MADDE 4. — ödeneklerle 
yapılacak alım, yapım ve hiz
metler 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye ve 2490 sayılı Artır
ma ve Eksiltme ve ihale ka
nunları hükümlerine tabi de
ğildir. Yapılacak alım, yapım, 
onarım ve hizmetlere ait alım 
usulleri Bakanlar Kurulunca 
tespit edilir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Millî Savun
ma Komisyonunun 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Mülî Savun
ma Komisyonunun 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
İ. Özîrak 

Adalet Bakanı 
8. Büğe 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H. Bay ülken 
Maliye Bakanı 

8. N. Ergin 
Millî Eğitim Bakanı 

/. Arar 
Bayındırlık Bakanı 

M. Öztekin 
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Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 
C. Ayhan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Tarım Bakanı 
M. 0. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

Sanayi ve Tekno. Bakanı 
M. Erez 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
İV. Devres 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
E. Y. Akçal 

İmar ve İskâiL Bakanı 
S. Bingöl 

Köy işleri Bakanı 
N. Sönmez 

Orman Bakanı 
S. İnal 
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