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1. — İçimleri Bakanı Ferit Kubat'ın, ! 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv' İstan- | 
bul Milletvekili Kâzım Özeke ve Ankara | 
Milletvekili 'Suna Tural'ın 7 . 6 . 1972 ta-
rühli 9S> ncu Birleşimde yaptıMan gündem 
dışı demeçlerine cevabı. 271:274 

2. — Ankara Milletvekili Suna Tural 
ile Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
1005 sayılı Kanuna ek kanun tekliflerinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gün
deme alınmasına dair önergeleri. 274 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 274 
1. — Yatılı "bölge okullarında döner 

sermaye kurulmasına dair kanun tasarısı 
ve Maliye, Millî Eğitim Ve Plan komisyon
ları raporları (1/473) (S. Sayısı: 667) 274,319:320 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve ö arkadaşının, Konya Milletvekili Baha 

Sayfa 
Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu Millet
vekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, Tür
kiye Kızılay Derneği, Türk (Hava Kurumu 
ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bazı vergilerden, bütün harç ve resimler
den muaf tutulmasına dair kanun teklif
leri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plan 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kuru
lan 60 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/550, 2/560, 2/563, 2/565) (S. Sayısı : 
681) 274,321:322 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeni
den teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçle
rinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savun
ma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/659) (S. 
Sayısı : 682) 274:275,323:324 

4. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/606) (S. Sayısı :' 
561) 275:318 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Petrol kanunu tasarısının, havale edildiği 

komisyonlardan seçilecek üçer üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyondan görüşülmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Ko-
damanoğlu'nun önergesi kabul edildi. 

Yatılı bölge okullarında döner sermaye ku
rulmasına dair (1/473) (S. Sayısı : 667) ka
nun tasarnsı yeniden açık oya sunuldu. 

Trabzon Milletvekili Aihmet Şener ve 5 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Baba Müderris-
oğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Der
neği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun bazı vergilerden, bütün 
hare ve resimlerden muaf tutulmasına dair 
(2/559, 2/560, 2/565) (S. Sayısı : 681) kanun 
teklifi ile, 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh araç ve gereçlerinin yenileşti
rilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına 

gelecek yıllara geçici yüklemlere girişme yet
kisi verilmesi hakkında (1/659) (®. Sayısı : 
682) kanun tasarısının maddeleri kabul edi
lerek, tümleri açık oya sunuldu. 

Dernekler kanunu tasarısının (1/606) (S. 
Sayısı : 561) maddelerinin müzakeresine de
vam olumdu. 

Açık oylama işlemlerinin tasnifi sonucuna 
ıgtöre çoğunluk olmadığı anlaşıldığından, gele
cek birleşim oylamaların tekrar edileceği bil
dirildi. 

12 Haziran 1972 Pazartesi günü saat 16,00' 
te toplanılmak üzere, Birleşime saat 19,57'de 
som verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Fikret Turhangü Kenan Aral 
Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 
SORUIiAE 

Yazılı sorular 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar döviz re
zedelerimizin durumuna dair yazılı soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1085) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Hazine 
açığına dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1086) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar cari ka
mu harcamalarına dair yazılı soru önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1087) 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1088) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1089) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, Bakan

lığımız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayı
sına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1090) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, Bakan
lığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi mik
tarına dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1091) 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1092) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ithal edi
len ilâç hammaddesi ile ilâç miktarına dair ya
zılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1003) 

10. —' içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Bakan
lığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayı
sına dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1094) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt-
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çesine dair yazılı sora önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir (7/1095) 

12. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1096) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, bakan
lığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayı
şıma dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1097) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, Bakan
lığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısı
na dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1098) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi Adalet Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1099) 

16. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
çok partili bayata girdiğimizden bugüne kadar 
çıkarılan ve değiştirilen siyasî parti ve seçim 
kanunlarına dair yazılı soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1100) 

17. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Bakan
lığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayı
sına dair yazılı soru önergesi, İmar ve tskân Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1101) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, İmar ve iskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1102) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçe
sine dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1103) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Taran Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1104) 

21. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hastalık 
yüzünden ölen hayvan miktarına dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1105) 

22. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, Gençlik ve 
Spor Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1106) 

23. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1107) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ku
ruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesi-
na dair yazılı soru önergesi, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1108) 

25. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de ba
kanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi 
sayısına dair yazılı soru önergesi, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1100) 

26. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Ba
kanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi 
miktarına dair yazılı soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1110) 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluşundan 
bugüne kadar sigortalı işçi miktarına dair ya
zılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/11H) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığımız bün
yesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Köy işleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1112) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, Köy işleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1113) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'de kurulan kooperatiflere aair yazılı soru 
önergesi, Köy işleri ve Ticaret bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/1112) 

31. .— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar orman 
içi köylüsüne ödenen para miktarına dair ya
zılı soru önergesi, Orman Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1115) 

— 269 — 
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32. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, Orman Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1116) 

33. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığıma gön
derilmiştir. (7/1117) 

34. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hastalık
ların ve haşaratın ormanlarımıza verdiği zara
ra dair yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1118) 

35. — içel Milletvekili Celâl Karıgılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Ba
kanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi 
miktarına dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1119) 

36. — içel Milletvekili Celâl Karıgılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ülkemiz
de açılan yabancı uyruklu okullara dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1120) 

37. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önerigesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1121) 

38. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Ba
kanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi 
miktarına dair yazılı soru önergesi, Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1122) 

II. — GPELEN 

Tasanlar 

1. — Filmlerin çekimi ve kontrolü esasları
na aykırı hareketlerin cezalandırılması hakkın
da kanun tasarısı (1/674) (içişleri ve Adalet 
komisyonlarına) 

2. — Malhmutoğlu 1948 doşumlu Bor nüfu
suna kayıtlı Hikmet Mete hakkında özel af ka
nunu tasarısı (1/675) (Adalet Komisyonuna) 
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39. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, Millî Savun
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1123) 

40. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki bankalara ve mevduatlarına dair 
yazılı soru Önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1124) 

41. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1125) 

42. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bulgüne kadar Türkiye'de Ba
kanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi 
miktarına dair yazılı soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1126) 

43. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar üretilen 
ve ihracedilen fındık miktarına dair yazılı 
soru önerigesi, Tarım ve Ticaret bakanlıkları
na gönderilmiştir. (7/1127) 

44. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1128) 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair, yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığıma gönderilmiştir. (7/1129) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, Çalışma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1130) 

KÂĞITLAR 

TekUf 
3. — istanbul Milletvekili Orhan Cemal Per-

soy ve 74 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bazı hüküm
ler eklenmesi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce tescili spor kulüpleri adına tahakkuk 
ettirilmiş bulunan vergi ve cezaların terkini 
hakkında kanun teklifi (2/699) (Maliye ve Plan 
komisyonlarına) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Tufan Doğan Avşargil '(Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 103 ncü Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, hazır bulunan sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmak suretiyle yoklamaya katıl
malarım rica ediyorum. 

• i, — İçişleri Bakanı Ferit Kubafm, Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv, İstanbul Milletvekili 
Kâzım Özeke, ve Ankara Milletvekili Suna Tu-
ral'm 7.6. 1972 tarihli 99 ncu Birleşimde 
yaptıkları gündem dışı demeçlerine cevabı 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanının gün
dem dışı bir beyanları olacak, kendilerine söz 
vereceğim. 

Buyurun, Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Yüce Meclisin 7 . 6 . 1972 tarihli toplantı
sında Antalya Milletvekili Sayın ihsan Ataöv, 
İstanbul Milletvekili Sayın Kâzım Özeke ve 
Ankara Milletvekili Sayın Suna Tural'm gün
dem dışı konuşmalarında değindikleri konular 
hakkında Yüce Meclise bilgi arz etmek üzere 
huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Sayın ihsan Ataöv'ün değindiği konuda bil
gi arz ediyorum : 

22 . 5 . 1972 günü Aksu Öğretmen Okulun
dan tasdikname ile uzaklaştırılan bir öğrenci, 
Antalya il Jandarma Komutanlığına başvura
rak, Aksu Öğretmen Okulundaki aşırı solcu öğ
rencilerin faaliyetleriyle ilgili bazı belgeleri 
okulun bahçesine gömdüklerini, belgelerin gö
müldüğü yerin kendisince bilindiğini ve göste
rebileceğini ihbar etmiş, durumu Antalya Vali
sine haber veren il Jandarma Kumandanı aynı 
gün vazifelendirilerek olaya el koymuştur, ih
bar edilen yerde yapılan aramada toprağa gö
mülmüş bir durumda bazı hâtıra defterleri, 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

«Sosyalist Küba» isimli bir kitap ve Âşık Mah-
suni'ye ait bir plak ele geçirilmiştir. 

incelenen hatıra defterinde aşırı sol devrimi 
öven, Hükümet, zabıta kuvvetleri ve sıkıyöne
tim mensuplarını yeren yazıların bulunduğu 
tespit edilmiş, 27 öğrenci için soruşturmaya baş
lanmıştır. 

Antalya zabıtası tarafından yürütülen so
ruşturmanın sonuçlanması üzerine 29 5.1972 
günü 27 öğrenci mevcuden Antalya Cumhuriyet 
Savcılığına verilmişler ve aynı gün Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından haklarında düzenlenen dos
ya ile birlikte Adana Sıkıyönetim Komutanlı
ğına sevk edilmişlerdir. 

Adana Sıkıyönetim Komutanlığında hakla
rında umumî hükümlere göre işlem yapılması 
gerekçesiyle 30 . 5 .1972 günü Antalya Cumhu
riyet Savcılığına iade edilen 27 öğrenci Cumhu
riyet Savcılığınca 31 . 5 . 1972 günü Antalya 
Sorgu Hâkimliğine sevk edilmişler ve yapılan 
sorgularını müteakip duruşmaları tutuksuz ola
rak yapılmak üzere serbest bırakılmışlardır. 

Antalya Jandarma Komutanlığınca adlî ko
vuşturma sürdürülürken Antalya Valisi 24.5.1972 
günü beraberinde Antalya Millî Eğitim Müdürü
nü de alarak Aksu'ya gitmiş, Öğretmen Oku
lunda öğretmenleri toplayarak aşırı sol ve aşırı 
sağın zararlarını anlatmış ve gençlere gösteri
lecek yegâne doğru yolun Atatürk'çülük yolu 
olduğunu belirterek gayretlerinin bu yolda sür*, 
dürülmesini öğütlemiştir. Bu arada Antalya Va
lisi ilgili öğretmenler hakkında soruşturma ya-
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pılması için Millî Eğitim Bakanlığından iki mü
fettişin gönderilmesini de istemeyi ihmal etme
miştir. 

Durum hakkında ayrıntılı bilgileri kapsa
yan 5 . 6 . 1972 gün ve 12 808 sayılı raporu 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. Vali 
ayrıca bir öğretmeni de işten el çektirmiştir. 

2 . 6 1972 günü Aksu halkından bazı kim
selerle birkaç köyün muhtarı Antalya Va
lisine başvurarak halikın galeyan halinde 
olduğunu, Aksu öğretmen Okulundaki bazı 
öğretmenler hakkında uygunsuz işlemUre 
girişeceklerini haber vermişler ve solcu tanı
nan öğretmenlerin derhal okuldan uzaklaş
tırılmalarını istemişlerdir. Vali, suçluları ya
kalayıp yetkili mercilere teslim etmenin za
bıtanın görevi olduğunu, ayrıca bu konuda so
ruşturmayı yapmak üzere Millî Eğitim Ba
kanlığından müfettiş istendiğini bildirmiş; 
bu kanuni yol dışında, kendilerine harekete 
geçer ve bir olaya sebebiyet verirlerse suç
lu duruma düşeceklerini anlatmış, bunun üze
rine, sözü edilenler tatmin olunarak valinin 
yanından ayrılmışlardır. Antalya Valisi bu 
duruma rağmen müessif bir olayın meyd&na 
gelmemesi için Aksu'da gerekli önleyici za
bıta tedbirlerini de aldırmıştır. Hükümet ola
rak da olayı ve gelişmelerini titizlikle izle
mekte olduğumuzu özellikle belirtmek ibte-
rim. 

İkinci olarak Sayın Kâzım özeke'nin ko
nuşmasında değindiği konu hakkında bilgi 
arz ediyorum: 

Trafiğin, bütün dünyada olduğu gibi, ül
kemizde de önemli bir sorun olduğu şüphe
sizdir. özellikle karayollarımızda meydana ge
len gelişmelere ve vasıta sayısında kaydedi
len hızlı artışlara paralel olarak trafik ka
zalarının da büyük can ve mal kayıplarına 
yol açtığı bir vakıadır. Trafik düzenin yeter
li bir şekilde sağlanması, kazaların asgarî 
hadde indirilmesi, çok yönlü tedbirlerin alın
masını gerektirmektedir. Bu tedbirler meya-
nmda yoldan yararlananların eğitimi, soru
nun geniş halk kitlelerine mal edilmesi bü
yük bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Birçok 
ülkede olduğu gibi memleketimizde de trafik
le ilgili resmî kuruluşlarla halkın yakın ilgi ve 
işbirliğini tesis etmek için düşünülen tedbir

lerden birisi de fahrî trafik müfettişliği mü
essesesidir. Devlete herhangi bir küJfet yük
lemeden trafik eğitiminde, bu işe gönül ver
miş ve önemini kavramış kimselerden yarar
lanılmasının düşünülmesi normal telâkki edil
mek gerekir. Bu mülâhazalarla, 1966 yılında 
bir tecrübe mahiyetinde olmak üzere Mer
kez Trafik Komisyonunun aldığı bir kararla 
müessese ihdas edilmiş ve zamanla bu mües
sesenin gelişime kaydettiği ve sorunun çö
zümünde yararlar sağladığı dikkete alınarak 
karşılıklı bir fikir alışverişine imkân hasır
lamak sorunları üzerinde tartışma yapabil
mek, trafiğin düzenlenmesi için alınacak ted
birler konusunda yoğun bir çalışma içirde 
bulunduğumuz bir sırada görüşlerini almak 
üzere ilgili kuruluşlar temsilcileriyle, fahrî 
trafik müfettişlerinden meydana gelen bir top
lanla. düzenlenmiş ve iki günde bitirilmiştir. 

Sayın özeke'nin sözünü ettiği gibi, müesse
se, kanunî bir kuruluş değildir. Bu müesse
senin kanunî bir mesnede dayandırılması lü
zumunu biz de kabul ediyoruz. Altı yıla va
ran tecrübeler bize bu kanaati vermiş bulun
maktadır. Bu sebeple, hazırladığımız yeni tra
fik denetleme kanunu tasarısında buna im
kan verecek hüküm getirilmektedir. 

Sayın Suna Tural'ın konuşmasıyle ilgili 
açıklamamı da sunuyorum: 

ıSeyyar satıcıların, halkımızın ihtiyacını 
duyduğu bazı gıda ve giyim maddelerini va
tandaşlarımızın meskenlerine kadar götür
mek suretiyle daha ucuz bir bedelle sattık
ları ve böylece pek çok ailenin bu yolda ge
çimini sağladığı muhakkaktır. Ancak, sey
yar satıcıların meşguliyet konuları değişik 
bir durum arz etmekte, giyim eşyasından hal
kımızın günlük ihtiyacına cevap verecek ek
meğe kadar çok geniş bir alanı kapsamak
tadır. ıSatışı yapılan maddelerin halkımızın 
sağlığiyle yakından ilgili bulunduğu bir ger
çek olduğundan, seyyar satıcılık mevzuatı
mızda bazı esaslara bağlı kılınmış, su ve süt 
ile, yıkanmadan yenen gıda maddelerini sa
tanlar için özel şartlar konulurken, balık ve 
sakatat gibi halk sağlığı yönünden ciddî bir 
kontrol altında bulundurulması gereken g:da 
maddelerinin satılması ise yasaklanmıştır. 

Meyva ve sebze satıcılarıyle, diğer gıda 
maddelerini satan esnafın faaliyetlerini ya-
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saklayacak bir büküm mevzuatımızda bulun
mamaktadır., Ancak, halkımızın sağlığını ya
kından ilgilendirmesi nedeniyle gıda mad
delerini satanların kişisel sağlık duranla
rının daima denetim altında bulundurulma
sı ve sattıktan maddelerin belirli esaslar için
de ve belediye sağlık zabıta yönetmeliğiyle, 
belediye zabıta yönetmeliğinde aranılan şart
ların yerine getirilmesi kaydryle satılmasın
da zorunluk bardır. 

Mevzuatın aradığı şartlan yerine getirme
den satış yapmaya teşebbüs edenlerle, bal
kımızın huzurunu bozacak şekilde faaliyet 
gösterenlerin, istasyonlarda, parklarda, cad
deler üzerinde ve meydanlarda balkı rahat
sız eden veya trafiği aksatacak şekilde satı
şa teşebbüste bulunanların faaliyetten men-
edilmesi belediye zabıtası görevlerindendir. 
Bu nedenle, seyyar satıcıların çalışmalarına, 
mevcut hükümlerin aradığı şartlan yerine 
getirmeleri kaydryle, mani olunmamakta. an
cak halkımızın huzur, sükûn ve sağlığını bo
zacak, zararlı olabilecek faaliyetleri görü
lenler menedilmektedir. 

Sayın Suna Tural'ın belediyenin diğer hiz
metleriyle ilgili açıklamalan üzerinde, bir ve
sayet organı durumunda olan Bakanlığımı
zın titizlikle durmakta olduğunu ve gelişme
leri yakından izlediğini belirterek bu konu
daki maruzatıma son verirken, Yüce Meclis 
Başkan ve üyelerini saygılarımla selâmlanın. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan beyanım bilflifma. yanlış anlaşılma ol
muştur; İçtüzüğümüzün 95 nci maddesine gö
re söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Haklısınız, ama mesele gün
dem dışı bir konu olarak gelmiştir, aynca.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, Meclis kürsüsünden beyanım hilâfına ifa

dede bulunulmuştur; İçtüzüğün 95 nci madde. 
sine göre konuşmama Başkanlığınızca ne za
man müsaade edilecektir? 

BAŞKAN — Siz, tecrülbeli bir üye olarak 
biliyorsunuz ki, gündem dışı konuşmalarda bu 
yol hiçbir zaman açılmamıştır. Kendimi, yeni 
bir uygulamayı ihdas etmeye yetkili görmü
yorum. Aksi halde, elimizdeki İçtüzüğe, mev
cut teamüle aykın bir davranış içine girmiş 
olurum. Meseleyi uzatmaya yetkili görülme
miz imkânsızdır. 

Diğer gündem dışı konuşma taleplerini 
bugün yerine getiremeyeceğim. Çarşamba gü
nü bu talepleri yerine getirmem mümkün ola
bilecek efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Size arz edi
yorum Sayın Başkan tutmuş olduğunuz bu 
yol, gündem dışı konuşmalarla birçok üye
nin beyanlarını aksi şekilde kürsüde ifade 
etmek ve bunlara cevap verilmemesi şeklin
de yanlış bir teamülü getirecek mahiyette
dir. Böyle hudutsuz, sorumsuz bir beyan bu 
kürsüden yapılamaz. Antalya Valisi hakkımda 
bir soruşturma yapmadan, yalnız valinin be
yanına dayanarak benim konuşmalarımı eer-
hetmek, İçişleri Bakanı için taraf olmak de
mektir. Olay mühim olaydır, benim beyanım 
dışında beyanda bulunmuşlardı^ valinin ağ-
ziyle beyanda bulunmuşlardır; meselenin tah
kiki gerekir. Bu itibarla 95 nci maddeye göre 
benim konuşma hakkım var. Eğer bu teamü
lü ihdas ederseniz bundan sonra gündem aışı 
konuşmalarda arkadaşlarımızın hukukunu ko
ruyamazsınız. 

BAŞKAN — Doğrusunuz, ama 95 nci mad
deyi açtığımız zaman bir nevi müzakereye 
girmiş oluruz. Halbuki, gündeme henüz geç
medim, bir müzakere açma olanağına, tak
dir edeceğiniz gibi, sahip değilim efendim. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 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) 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
5 arkadaşının, Konya Milletvekili Baha Müder-
risöğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızilmj Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bazı vergilerden, bütün hare 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plan 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 60 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/563,2/565) (S. Sayısı: 681) 

2. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 1005 sayılı Ka
nuna ek kanun tekliflerinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasına dair öner
geleri. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Suna 
Tural ve Sinop Milletvekili Sayın Hilmi işgü
zar'ın birlikte verdikleri bir önerge var, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vata

nî hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkında 1005 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
miz, içtüzüğün 36 ncı maddesindeki süre içinde 
komisyonlarca görüşülüp Genel Kurulun gün
demine girmemiştir. Mağdur ve muhtaç du
rumda bulunan şerefli gazilerimize önce verilen 
ve sonra firar veya kıtasına geç iltihak etti 
bahanesiyle kesilen maaşlarının icra yoluyla ta
kibine geçilmiş ve bu yüzden çok zor duruma 
düşürülmüşlerdir. 

Bu bakımdan ve işin önemine binaen kanun 
teklifimizin gündeme alınmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ankara Sinop 

Suna Tural Hilmi İşgüzar 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 
BULDANLI Muğla) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi 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 — Gündeme geçiyoruz. 
Bir önceki birleşimde çoğunluk sağlanama

dığı için bu birleşime kalan açık oylama işlem
lerini, kupaların önce sıralar arasında dolaştırıl
ması, bilâhare kürsü önünde bekletilmesi sure
tiyle yapacağız. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Buldanlı. 
MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 

BULDANLI «((Muğla) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Bir muhterem gazi hakkında maaş bağlan
ması için verilen kanun teklifinin Komisyonu-
muzdaki müzakeresi gecikmiştir. Gecikme ş••* 
bakımdan olmuştur. Mezkûr gazinin İstiklâl 
Madalyasına ehil olup olmadığı, İstiklâl Harbi
ne iştirak edip etmediğinin tespiti Millî Savun
ma Bakanlığında mevcut harb tarihindeki tet
kikten sonra anlaşılacaktır. Yazdığımız yazıla
ra Millî Savunma Bakanlığı müspet cevap ver
mediğinden, bu cevabın gelmesine kadar bu tek
lifin görüşülmesinde gecikme olacaktır, ilgili 
mercilerden cevap geldiği gün bu husus günde
me alınacaktır. 

Saygılarımla. 
SUNA TURAL (Ankara) — Söz istiyorum 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tural. 
SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
istiklâl Madalyası verilen ve verilmiş bulu

nan gazilere vatanî hizmet tertibinden şeref ay
lığı bağlanması hakkında 1005 sayılı Kanuna iki 
madde eklenmesi hususunda bir ek kanun tek
lifi vermiştik. Bunun ek 1 nci maddesi, millî 
mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendile
rine istiklâl Madalyası verilmiş bulunan Türk 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece va
tanî hizmet tertibinden bağlanan 300 lira aylı
ğın, her ne şekilde olursa olsun kesilemeyece-
ğine, verilmesinin önlenemeyeceğine ve 1005 sa
yılı Kanunun meriyetinden önce madalya alan
lara bağlanan aylıkların, firar veya kıtasına 
geç geldi iddiasıyle dahi kesilemeyeceği ve 
ıdenmeye devam edileceğine dairdir. 

Muhterem arkadaşlarım; insanların en bariz 
vasfı kadirşinaslık, en mümeyyiz sıfatı vefadır. 
İstiklâl ve hürriyetimize ve onu bize harp mey
danlarında varlıklarının ve kanlarının cömertçe 
verilmesiyle bahşedenlere bir vefa ve kadirşi
naslık borcumuz vardır. O bakımdan, İstiklâl 
Madalyalı gazilerden bazılarının firar, izin te-
^av"zü, hava değişimi tecavüzü ve bunlar gibi 
Mrtalıım suçlarının olduğu tespit edilmiş olan
lar varsa; Türk istiklâl Harbi gibi, her işin çok 
sıkı tutulduğu ve tespit edilmiş suçluların mut
laka bu suç karşılı cezalandırılmış oldukları da 
kssin bir hakikattir. Bu gibi insanlara, bir de 
aldıkları İstiklâl Madalyasını ve onun şeref ay
lığını elinden alarak, yeni (bir ceza tatbikine git
mek yersiz, haksız ve hizmetleri inkâr olacak
tır. 

"Bu itibarla firar, izin tecavüzü, kıt'aya geç 
TeV»e, diye iddia edilerek, İstiklâl Madalya ve 
şeref aylıklarının kendilerinden alınması, hem 
^u h'zmst erbabına, Ihem de gelecekteki nesil
lerin hizmet anlayışına bir darbe olacağından; 
M kanunun 1 nci ek maddesinin teklif ettiği
miz «şekilde kabul edilmesinde büyük zaruret 
vardır. 

2 nci ek maddeye gelince; 1005 sayılı Kanu
nun meriyetinden sonra, madalya alanlara va
tanî hizmet tertibinden maaş bağlanmış ve bi-
Bhara firarları tespit edilmiş olanlardan aylık-

[ lan kesilenlerin, Kanunun yayımı tarihine ka-
• dar ödenmiş aylıklarının geri alınmaması husu-

sundadır. 
Muhterem milletvekilleri; gazilerini icra yo

lu ile mahallî mal müdürlüklerince takibata ta
bi tutmak; yaşları 70 ve daha fazla olan bu in
sanları, bu şekilde hazin ve acı muamelelere 
maruz bırakmak, onların Devlet ve millet hiz
metine besledikleri saygıyı zedelemekte, kendi
lerini maddî - manevî hiç bir şekilde karşılaya
mayacakta zor bir duruma sokmaktadır. İs
tiklâl Mücadelesinde vatan sathına bağırlarını 
siper etmiş bu gazilere, hayatlarının son günle
rinde maddî ve manevî sıkıntı vermek, onları 
asla altından kalkamayacaklan bir duruma dü
şürmek, Türk Milletinin tarihi ile ve onu yara
tanlara karşı duyduğu kadirşinaslık ve bağlılık 
duygularıyle katiyen telif edilemez. 

Bu bakımdan, Kanunun madde ve ek madde
leriyle kabulü halinde, kaybedeceğimiz hiç bir 
şey olmadığını bilmelisiniz. Kaldı M, gazileri
mizi en müreffeh ve en rahat bir şekilde yaşat
mak, mazimize bağlılığımızın bir değer hükmü 
olacaktır. 

Bu yönden, kanun teklifimizin gerek 1 nci ve 
gerekse ek 2 nci maddesinin kabulünü istirham 
eder; şehitlerimize bağlılığımızın ışığı altında, 
fikirlerimizi kabul ederek, desteklemenizi saygı
larımla istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Suna Tural ve Sayın 
Hilmi İşgüzarln önergelerini Genel Kurul din
lediler. Bir kanun tekliflerinin Meclis günde
mine alınmasını istiyorlar. Bu konudaki be
yanları dinlediniz. 

Bu önergeyi Genel Kurulun tasviplerine su
nuyorum : Kabul edenler lütfen ibaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

4. — Dernekler kanunu tasarısı ve Anayasa, 
İrişleri ve Adalet komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 70 numarlı Geçici Komisyon ra
poru (1/606) (8. Sayısı : 561) (1) 

BAŞKAN — Dernekler kanunu tasarısının 
müzakeresine başlıyoruz. 

•1> "Gi S. Sa -i!-ı burna 
Tutan ağının sonundadır. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

5 nci maddenin müzakeresine devam edi
yoruz. Söz sırası ıSaym Ocakcıoğlu'nda idi. Sa-
yın Ocakcıoğlu, buyurunuz efendim; konuşma 
s i t e : 10 flakika ile kayıtlıdır 

E7LÜ"1 OCAKvîOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım : 
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Dernekler kanunu tasarısı görüşüldüğü 
sürece, bir noktaya takılıp kalınmakta olduğu, 
dikkatimi çekmiştir. Bu husus, idare âmirleri
nin tasarruflarına karşı duyulan kuşku ve 
alerjidir. Bu kuşku, bir devrin acı hatıraları
nın kalmtısıdır. O devirler bir daha hortlama-
yacak şekilde geride kalmıştır. İdare yetkili
lerinin üzerinde tesir gösteren siyasal baskı
lar, artık endişe duyulacak ölçüsünü kaybet
miştir. Memurin Kanunu ve diğer yasalarla bu 
makamlar da teminat altına alınmış, istik-
lâliyete kavuşturulmuşlardır; daha da kavuş
turulacaklardır. Sayın Başbakan Ferid Melen'-
in yüksek dereceli memurların yerlerinde te
dirgin edilmeyeceği kararı, bu yolda atılan 
adımları pekleştirecektir. Bu ahval içinde, va
lileri ve kaymakamları müessir yetkilerle 
teçhiz eylemekte mahzurlar görmek, endişelen
mek anlamsızdır. Hadiselerle ilk karşılaşan, 
hadiseleri ilk göğüslemek durumunda olan 
mevkiler bunlardır. Valiyi, kaymakamı her ta
sarrufunda, hâkimin müdahalesiyle sınırlamak, 
bu yetkilileri hareketsiz hale getirmek, hattâ 
kompleksler içine düşürmek, hâdiselere el at
maktan alıkoymak gibi, hiç de verimli olma
yan sonuçlar doğurmaktadır, tatbikat böyle
dir. Valileri, kaymakamları, sair daire âmirle
rini d£*aa geniş yetkilerle teçhiz etmekte ülke 
yararı vardır. Ben bunun devamlı takipçisi 
olacağım. 

Madde üzerindeki görüşüme geçiyorum : 
Maddenin birinci ve ikinci fıkrası, dernek, 

federasyon ve konfederasyonun kapatılması ve 
her türlü faaliyetten menedilmesi hususunu 
mahkemelere tevdi etmektedir. Bu, bir Anayasa 
hükmüdür. 

3 ncü fıkrada, bir derneğin merkezinin 
faaliyetten alıkonulması kararının, şubeleri 
için de geçerli olduğu, emrini getiriyor. Buna 
büyük ihtiyaç vardı. Son sene içinde, hattâ 
12 Mart Muhtırasından sonra, faaliyeti, za
rarlı görülen bazı ocak ve derneklerin, An
kara, ya da İstanbul'daki merkezi faaliyet
ten menedildiği halde; sıkıyönetimin cari ol
madığı vilâyet ve kazalardaki, şubeleri her 
türlü zararlı faaliyetine, tahrik ve iftira kam
panyasına devam etti. İçişleri Bakanlığı, bu 
şubelerin zararlı faaliyetini, oralardaki şube
leri de menederek, önüne geçmek istedi ise 

de, kanunlarda sarahat bulamadığı için bunu 
yapamadı ve seyirci kaldı. Getirilen yenilik
teki isabet büyüktür. 

Yine bu üçüncü fıkrada; Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, ka
mu düzeninin ve genel ahlâkın korunması ba
kımından gecikmesinde sakınca bulunan hal
lerde, derneğin, federasyonun, konfederasyo
nun, ilgili valiliklerce faaliyetten allkonulabi-
leoeği kabul edilmektedir. Bu karar keyfî ol
mayacak, gerekçeli olacaktır. Maddede «ge
rekçeli olacağı» tasrih edilmiştir. Valilikleri-
mizdı&n keyfî karar beklenemez. Buna rağmen 
gerekçe istenmiş, teminata bağlanmıştır. Ka
mu düzeni, ülke yararı dikkate alınınca, daha 
hareketli ve süratli bünyesi olan valilikleri
mize bu yetkinin verilmesinde de isabet bü
yüktür. 

Vali faaliyetten alıkoyma kararını verecek. 
Düzenlenen evrak savcılığa tevdi edilecek, 
savcı da tetkikatını yapacak. ISavcı, olayda suç 
unsuru görür, dava açmak lüzumu kararma 
varırsa; ilgili mahkemeye dava açacak, o mah
keme davayı sürdürecek; sürdürme sırasında 
idarenin faaliyetten men kararının devamına 
lüzum olmadığını görürse, bu idare kararını 
her an kaldırabilecektir. 

Savcı, hâdisede suç unsuru görmeyerek, ade
mi takip kararı verdiğinde, gerçi bu karar nihai 
bir karar mahiyetindedir; ortada suç olmadığı 
sonucunu verir. «Suç vardır» diye verilen idarî 
men kararının da ortadan kalkması lâzımdır, 
gibi görülürse de; Anayasamızın getirdiği pren
sibe göre, dernek, federasyon, konfederasyon
ların kapatılması, ya da faaliyetten men kara
rında nihai merci mahkemelerdir. Bu sebeple, 
savcı ademi takip kararı verdiği, suçluluk zannı 
ortadan kalktığı halde; sadece idarenin faali
yetten men kararının ortadan kaldırılması, ya 
da devamı hususunun karara bağlanması için, 
dosya Asliye Ceza Mahkemesine sevkedilmek-
tedir. 

Bu hükümlerde hiçbir sakınca görmüyorum, 
isabetlidir. 

Yalnız bir husus zihnimi kurcalamaktadır : 
Asliye Ceza Hâkimi, savcılık takipsizlik ka

rarı verdiği halde, lüzum görürse valinin faali
yetten men kararını kaldırmayabiliyor; faali
yetten men kararı süresiz devam edebiliyor. Fa
aliyetten alıkonma kararı, aksine karar verilme-
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diği sürece geçerli olduğu madde metninde de
niyor. Asliye Ceza Hâkimi dilerse dosyayı rafa 
kaldırabilecektir. Dernek de var olduğu halde, 
süresiz çalışamayacak. Feshin, kapatılmanın 
hukukî neticesi yok. Ne olacak? Asliye Ceza 
Mahkemesi takipsizlik kararı ile kendisine ge
len dosyada tetkikat yaparak, ya idarenin alı
koyma kararının kaldırılmasına, ya da bu kara
rın tasdikine - ki bu bir kapatma kararı oluyor -
demelidir. Böyle bir sarahat, maddeye getiril
melidir. Komisyondan buraya bir sarahat ve 
katiyet getirmesini diliyorum. 

Bu hususta bir önerge hazırladım, iltifat edil
diğinde arz etiğim noktaya bir açıklık ve kati
yet getirilmiş olacaktır. 

Hepinize hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — İki sayın üye söz istediklerini 
ifade ettiler, grup adına söz isteyen var mı aca
ba?.. Yok. 

Buyurun Sayın Şevket Yılmaz. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Dernekler kanun ta
sarısının 45 nci maddesi kapatma veya faaliyet
ten alıkonulma maddesidir. Ancak burada, yu
karıdaki fıkralarda tadat edildiğinin hilâfına, 
son fıkrada, asliye ceza mahkemesi gerekli gör
düğü takdirde duruşma yapmaksızın dosya üze
rinde inceleme yaparak da karar verebilir, deni
yor. 

Şimdi burada tek taraflı tespitlerin yapıldı
ğını acaba Sayın Komisyon dikkate aldılar mı? 
Tek taraflı tespitler yapılmak suretiyle dosyaya 
konulan evrak üzerinde duruşma yapmadan ka
patma kararının verilmesi birçok sakıncalar do
ğuracaktır. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak 
için ve sözümü uzatmamak düşüncesi ile 45 nci 
maddenin sonuna, «asliye ceza mahkemesi du
ruşma yaparak karar verir, faaliyetten alıko
nulan dernek, federasyon ve konfederasyonlara 
maddî ve hukukî varlıklarının korunması için 
mahallî sulh hukuk mahkemesince kayyum tayin 
edilir» denmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, dernekler, kanuna ay
kırı hareketlerinden dolayı elbette kapanmalı
dır. Fakat, en azı 15 - 20 seneden beri devam 
eden bu derneklerin hiç olmazsa menkul ve gay
ri menkullerinin bir kayyum tarafından idaresi 
veya bu işi yürütenlere teslim edilmesi de tak
ririme iltifat gösterdiğiniz takdirde yerine ge-
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lecek, aksine duruşma yapılmaksızın dosya üze
rinde karar vermeden bir karar da hâkim tara
rından verilmeyecektir. Gayet hukukidir, de
ğerli arkadaşlarımın ve komisyonun meseleyi he
men «hayır» demekle değil, tetkik etmek sure
tiyle iltifat etmesini rica ediyor, saygılar sunu
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez, buyu

run efendim. 
(SAKIP HtÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım, bir evvelki 
toplantımızda bu maddenin aksayan yanlarına 
işaret etmiştim. Fakat o toplantıda bulunma
yan arkadaşlarıma bir uyarıda bulunmak ve ay
nı zamanda o toplantıda söyleyemediklerimi 
de bu toplantıda söylemek için söz almış bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bu maddenin ilk fık
rasının, hatta 2 nci fıkrasının Anayasa deği
şikliklerimize paralel Tbir ifade taşıdığını söy
lemek yerinde olacaktır. Ancak, ondan sonraki 
fıkralarda birtakım aksaklıklar, hatta bazı 
yerlerde hiç de hukukî görünmeyen hususlar 
var. Meselâ, olayı şöyle arza çalışırsak; «bir 
dernek ancak» başlığı ile başlayan fıkranın ge
reği bir tutum ve davranış içine girerse, yalhut 
ilgili valilik, böyle bir tutum ve davranış içine 
girdiği zehabına kapılırsa fau derneği kendi di
rektifi ile faaliyetten alıkoyacak ve en kısa za
manda bu işin mahkemece sonuçlandırılabilmesi 
için savcılığa intikal ettirecek. 

'Buradaki «en kısa zaman» deyimi maalesef 
bize bir zaman olarak görülmemektedir. «En kı
sa zaman» bazen bir ay, bir gün, bazen iki sene 
de en kısa zaman içine girebilir. Bir olayın 
Anayasanın ilgili 11 nci ve diğer maddelerine 
aykırı olduğunu tespit eden foir valinin, bir yet
kilinin onun belgelerini de o kadar kısa bir sü
re içinde temin etmesi mümkündür. Çünkü bu
nu daha önce tespit etmiştir, sadece belgelen
dirmek kalmaktadır. Bunun belgelendirilmesi 
ve muamele ile ilgili geçecek zamanı da dikka
te alacak olursak foir haftalık süre kanımca faz
ladır bile. Binaenaleyh, bu «en kısa zaman» 
deyiminin bir hafta olarak değiştirilmesinde 
büyük fayda vardır. 

Dava açıldığı takdirde ne oluyor? İki altar-
natif getirilmiş. Birisinde; dava açılırsa, yani 
mahkemeye devam edilmesi ihtiyacı doğarsa, 
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diğerinde, hayır böyle bir keyfiyet yoksa... Her 
iki halde de mahkemenin devamını sağlayan 
bir fıkra ile devam ediyor madde, şöyle : Dâva 
açılmasına mahal görülmediği takdirde mahallî 
aslî ceza mahkemesine intikal ettiriliyor. Yani, 
mahkeme açılmasına bir karar verilmemesi ha
linde dahi asliye ceza mahkemesine dâva götü
rülüyor. 

Diğer keyfiyeti söylemek zaten zait. Çün
kü, mahkeme açılacaktır, neticesini beklemek 
lâzımdır. Fakat ondan sonra yine muğlak, bir 
fıkra veya bir cümle ile karşı karşıya kalıyo
ruz : «Faaliyetten alıkonma kararı aksine bir 
karar verilmediği sürece geçerli olur» deniyor. 
Kararı, yani faaliyetten alıkonma kararını va
linin verdiğini dikkate alırsak, aksine kararın 
da yine oradan gelmesi gerekir, «faaliyetten 
alıkonma kararı» deyiminin hemen sonunda 
«mahkemece» ibaresini koymadığımız takdirde. 
Binaenaleyh buraya da bir «mahkemece» ibare
sinin konulmasında mutlak zaruret vardır. Mah
keme lehte veya aleyhte devam etse, aksine ka
rarlar dahi alsa merci olan valiliğin durdurma 
kararı, faaliyetten alıkoyma kararı devam edi
yor demektir. Böyle bir ifade burada bulmak 
mümkündür. 

'Son paragrafta, «faaliyetten alıkonulan der
nek, federasyon ve konfederasyonla maddî ve 
hukukî varlıklarının korunması için mahallî 
sulh mahkemelerince kayyım tâyin edilir» de
niyor. Bu da kanımca çok yanlış bir cümle. 
Olsa olsa «dernek, federasyon ve konfederas
yonların» demek lâzım, bir (m) eki alması lâ
zım, çünkü konfederasyon kayyım olmaz, onlar 
için kayyım tâyini, söz konusu olabilir. 

Değerli arkadaşlarım; şöyle toparlamamız 
mümkün; Anayasa değişikliği muvacehesinde 
Türkiye'de, ileride kötü birtakım icraatta bu
lunacak dernekler olabilmesi ihtimaline karşı" 
getirilmiş bir tedbirdir ki, biz, bu tedbirin de 
lüzumuna inanmıyoruz. Çünkü, diğer yasaları
mız bunu 'önleyici çok güzel tedbirler getirmiş
tir, ama mademki Dernekler Kanunudur, müey
yideler de bunun içinde mündemiç olması lâ
zımdır. Bu noktadan kabul etmekse dahi burada
ki prosedür, burada takibedilen yol, dernekle
ri cesur çalışmalardan, fikirlerini özgürce söy
lemekten menedici bir hüviyet taşımaktadır. Ni
tekim, daha sonraki 56 ncı maddede göreceğiz, 

bu kanunun, başlangıçta da söylediğim gibi, 
Anayasaya aykırı maddeleri yanında bir terör 
yaratıcı, antidemokratik tarafı da vardır. 

Çok değerli arkadaşlarım; buraya kadar 
yaptığım izahatımın ışığı altında lütfeder - tak
rirlerim de var - «en kısa zamanda» deyimini 
«bir hafta içinde» ve «faaliyetten alıkonma ka
rarı» deyiminden sonra «mahkemece» ibaresini 
metne ilâve eder ve zannederim ki, bir yanlış
lık olmuş, baskıda «mahallî askerî ceza mah
kemesine» denmiş, askerî mahkeme değil aslî 
ceza mahkemesi olması lâzım, onu tashih eder ve 
federasyon ve konfederasyonlar» kelimesi ye
rine de «konfederasyonların» demek suretiyle 
(in) ekini ilâve edersek bu maddeyi biraz da
ha makul hale getirmiş oluruz kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 'Sayın Atagün, buyurun efen

dim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; müzakeresi
ni yapmakta olduğumuz 45 nci madde kanaa-
tımca umumî hükümlerle çelişki içindedir. Mat-
lap, «kapatma veya faaliyetten alıkonma» dır. 
Umumî hükümleri gözönünde bulunduracak 
olursak hiç bir zaman bir federasyonu veya-
hutta bu nevi teşekkülleri kapatma meselesi as
liye ceza mahkemelerinde görülmez. Bunda bü
yük bir yanlışlık var. Bu iş, hukuk mahkeme
lerinde görülür. Yani, faaliyetten men mesele-
si cezayı müstelzim değilse, faaliyeti, tüzüğü
ne aykırı bir hareket ise, burada kapatma ka
rarını verecek olan mahkeme asliye ceza mah
kemesi değildir. Bendeniz bu maksatla söz al
mış bulunuyorum. 

Bu nevi müesseseler, ammenin faaliyeti içe
risinde bulundukları için, amme intizamı bakı
mından da hukuk mahkemelerine bu nevi da
valar Cumhuriyet bavcıları marifeti ile açılır. 
Bu yönden evvelâ meselenin üzerine eğilmek 
gerekir. 

İkinci husus da şudur; muhterem arkadaş
lar, metni aynen okuyorum : «Faaliyetten alı
konulan dernek, federasyon ve konfederasyon
lar hakkında, bu kararı gerekli kılan hallerden 
dolayı derhal başlayan soruşturma kısa zaman-
ma sonuçlandırılarak mahallî Cumhuriyet Sav
cılığınca, dâva açıldığı takdirde görevli mahke
meye» dâva açacak. Bu birinci kısım - ikinci kı
sım ise «dâva açılmasına mahal 'görülmediği 
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takdirde» savcılık böyle bir dava açmayı lüzum
lu görmüyor - «mahallî asliye ceza mahkemesi
ne intikal ettirilir» 

Muhterem arkadaşlar, bunu kim intikal et
tirecek? Bizim ceza 'hukukumuz ve tatbikatı
mızda usul şudur : Müşteki savcılığa bir dilek
çe verir ve bu dilekçe üzerine lâzımgelen tah
kikat yapılır ve bu tahkikat sonunda deliller 
mevcut değilse takipsizlik kararı verilir. Bu ta
kipsizlik kararı üzerine bizim ceza muhakeme 
usulünde gidilecek yolumuz vardır, müşteki, 
suçtan zarar görmüş olan kimse bu takipsizlik 
kararının kaldırılmasına dair müracaatta bulu
nur, en yakın Asliye ceza mahkemesi de delil
leri toplar, dava açılmsını gerektiren bir husus 
varsa dava açılır. Dava açılmasını gerektiren 
bir husus yoksa itirazı reddeder. 

Burada bu meseleyi asliye ceza mahkemesi
ne kimin intikal ettireceği belli olmadığı gibi, 
ceza mahkemelerinde cereyan eden bir davada 
çok ayrı ve şimdiye kadar eşine rastlanmamış 
bir şekilde yeni bir hüküm getirilmektedir. Bu, 
umumî hükümlere aykırı düştüğü gibi, ceza hu
kukunun umumî prensiplerine de aykırı düşer. 
Ancak, eğer komisyon veya hükümet, savcılığın 
takipsizlik kararma karşı bir itirazda bulun
ma keyfiyetini duyuyorsa, o zaman, buna karşı 
idare amirinin bir itiraz hakkına dair bir hük
mü maddeye koymakla fayda sağlanabilir. 
Ama, böyle bir 'hükümle meselenin içinden çık
tığımızı düşünüyorsak kanaatımca yanılıyoruz. 
Bunu kim intikal ettirecektir? 

Sonra asliye ceza mahkemesi gerekli gördü
ğü takdirde duruşma yapmaksızın dosyada in
celeme yaparak da karar verebilir. 

Bu hükmü okuduğunuz zaman dava açılsa 
da, dava açılmasa da her iki halde de bir nevi 
dosyamn üzerinde asliye ceza mahkemesinin bir 
karar vereceği anlamını taşır ki, bu hüküm, as
liye ceza mahkemelerinde böyle bir şey mevzuu 
bahis değildir. Şayet ceza mahkemelerinde böy
le bir yürütülmek isteniyorsa, Hükümet ve 
Komisyon, kerem etsin hiç olmazsa buna 
«Sulh Ceza Mahkemesi» desin ve evrak üzerinde 
karar veren ve bu nevi incelemeleri yapan bir 
mahkeme olarak o zaman hiç olmazsa bir nebze 
olsun derde deva olabilir bir hal yaratır. 

Bunu şu maksatla söylüyorum; tatbikatta 
büyük aksaklıklar yaratacaktır. Ben, bu aksak

lığı, tatbikattan gelen bir arkadaşınız olarak, 
gördüm ve bu nevi bir kusura gönlüm razı ol
madı da şimdi gözüme çarptığı için söz almış 
bulunuyorum. 

özetle şunu ifade etmek istiyorum : 

1. Kapatma kararının, prensip itibariyle bir 
ceza mahkemesinde değil, hukuk mahkemesinde 
düşünülmesi icabeder. 

2. Şayet ceza mahkemesinde böyle bir hu
sus düşünülüyorsa, savcılığın takipsizlik kararı 
üzerine dosyayı kimin asliye ceza mahkemesine 
intikal ettireceği mevcudolmayan bu hükümde; 
ancak ve ancak usul yönünden idarî makama 
bir itiraz hakkı tanımak suretiyle metne dercet-
mekte fayda vardır. 

3. Bu nevi soruşturmanın veyahut bir hu
susun karara bağlanması keyfiyetini Hükümet 
ve Komisyon eğer, muhakkak surette ceza mah
kemesinde bir karara bağlamak istiyorsa, bunu 
lütfetsinler, asliye ceza mahkemesinde değil, 
sulh mahkemesinde hal cihetini düşünsünler. 

Teşekür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
45 nci madde, getirilen yenilikler arasında 

önemli bir durum arz etmektedir. 
Dernekler kurulduktan sonra faaliyete ge

çer. Bu dernek bir müddet sonra zararlı faali
yete başladığı zaman, idare amirleri derhal bu
nun faaliyetine el koyar, tahkikatını yapar, işi 
mahkemeye intikal ettirir. Bu maddede, idare 
ve mahkeme beraber, birlikte çalışıyor demek
tir. Yani bir taraftan idareyi yetkilendiriyoruz, 
öbür taraftan da mahkemeye verdiğimiz yetki 
ile bunu kapattırıyoruz. Burada, «Asliye ceza 
mahkemesi», yeni bir görüş olarak getirilmiştir. 
Bundan Önceki Cemiyetler Kanununda buna as
liye hukuk mahkemesi bakmakta idi ve dava
lar âdeta senelerce uzamakta idi, Dev - Genç 
Mahkemesi Ankara 8 nci Hukuk Mahkemesin
de görülürken, bu davaya bakan hâkim, 3 sene 
karar vermekten imtina etmiştir. Bunun tatbi
katı görüldü. Usulde değişiklik yapılarak, bu 
asliye ceza mahkemelerine bu madde ile görev 
olarak verilmiştir. Öyle zannediyorum ki, bun
da endişe edecek, sakınılacak bir şey yoktur. 
Bağımsız olan mahkemeler elbetteki, bir derne
ğin zararlı bir faaliyet içinde midir, değil mi-
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dir, evrakları üzerinde veyahutta tahkikatı baş
ka yönden genişletmek suretiyle meseleyi eni
ne-boyuna tartışacaktır. 

Bu bakımdan, maddede her hangi bir sakın
calı durum yoktur. Bir taraftan idareyi görevli 
kılarken, diğer taraftan da derneklerin kapatıl
masını mahkemelerin teminatı altına bırakmış
tır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efen

dim. 
GECiOt KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Madde, bazı yönlerden tereddüt izharına 
muciboldu, o bakımdan açıklamada bulunmak 
üzere yüksek huzurlarınıza geldim. 

Bu maddenin tanzim tarzı ve şekli. Anaya
sanın muaddel 19 ncu maddesine paralel şekil
de meseleyi müeyyidelendirme ve tatbikata 
koyma hususudur. 

Şimdi, derneğin faaliyetten alıkonulması, bir 
kamu düzeni meselesi olduğu halde, en büyük 
mülkiye âmirinin tasarrufu ile gelişen bir işlem
dir. Bunu biraz tekit işlemi ile kıyaslarsak, me
selenin kolay yürüyeceğini, evrak üzerinde as
liye ceza hâkiminin tetkikat yapmasının müm
kün olduğunu, o tarikten daha kolay kavramış 
oluruz. Saniyen, derneğin hukuku açıkta ve mu
allâkta kalmıyor. Derneğin hukukunu son fık
rada kayyum vasıtası ile siyanet ve devam et
tirmek teminata bağlanmıştır; onu da yetkili 
hâkim tâyin edecektir. O itibarla, maddenin ay
nen geçmesini arz edeceğim. Yalnız, Sayın Sa
kıp Hiçerimez'in, gramer bakımından ifade bu
yurdukları, «konfederasyonlar» - son fıkrada -
«konfederasyonların» olacaktır. Bunun dışın
da, madde endişeyi mucip ve tatbikatta güçlük 
yaratacak bir madde niteliğinde değildir, kolay 
yürür, saygılarımı arz ederim. 

REŞtT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
sorum var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bir 

dakika efendim. Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Komis

yondan, konuşmam sırasında bir soru sormuş

tum : Böyle bir derneğin, mahallin en büyük 
mülkiye iamirinin emri ile faaliyetten alıkonul-
du, savcılığa evrak verildi. Savcı suç buldu, 
gönderdi, suçu anlaşılıyor. Suç bulmadı; yine 
Asliye Ceza Mahkemesine gönderiyor, bunun se
bebi nedir, onu anlamak istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (Devamla) — Şimdi, suç bul
madığı halde Asliye Ceza Mahkemesine gönde
rilmesi şöyledir: idare amirinin bir tasarrufu var 
üzerinde, faaliyetten men, alıkoyma kararı var. 
Onun hakkındaki muameleyi intaç bakımından 
mahkemeye intikal etmiş oluyor; dosya üzerin
den inceleme suretiyle... Bu bir teminat unsuru
dur. 

BAŞKAN — Başka sorunuz var mı efendim?. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) —- Soru değil, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 

Aybar. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Bir 

idarî tasarruf mevzuubahistir. Vali, derneği fa
aliyetten menetmiş, savcı suç görmemiş, Asliye 
Hukuk Mahkemesine yolluyor, idarî bir tasarruf 
üzerinde karar ittihaz etsin diye. Bu, mevzuatı
mıza aykırı bir keyfiyettir. Adlî kaza ile idarî 
kaza arasında bir tedahül meydana getiriyor; 
bu hususun aydınlatılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (Devamla) — Efendim, Ana
yasa en büyük mülkiye amiri vasıtası ile faali
yetten alıkoyma hükmünü kabul etmiş, dernek
lerin akibetini de, yargı organının takdirine bı
rakmış ve burada bir telifçi yola gidilmiştir. 
Anayasanın tatbikatı için bu madde bu şekilde 
tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atagün. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Cezai 

bir durum taşımayan bu halde, Komisyon bunu 
asliye ceza mahkemesi değil de; derneklerin ka
patılması, kayyım tâyini, umumî hükümler ve 
özel yetkilerle hukuk mahkemesinde olduğuna 
göre; acaba «Asliye Hukuk Mahkemesine» den
mesinde bir mahzur görür mü? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (Devamla) — Efendim, şim
di, derneğin faaliyetten alıkonulması halı, çok 
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özel bir haldir. «Devletin, ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğünün, millî güvenliği, kamu düzenini 
ve genel ahlâkın korunması bakımından,» diye 
sayılan unsurlar meydana geldiği takdirde bu 
madde işler. Diğer infisah halleri, yani hukuk 
mahkemesine intikal edecek hükümler, ilerde 
tanzim edilmiştir. Onlarda da Cumhuriyet Sav
cısı huzuru ile infisah hükümlerinin yürütülece
ğine dair hüküm getirilmiştir. Burada, söz ko
nusu olan, doğrudan doğruya, Anayasamın has
sasiyetle üzerinde durduğu, kamu düzeni ve ge
nel ahlâktır, ona aykırı hareket halinde söz ko
nusu tedbir niteliğnide olmak üzere, faaliyet
ten alıkonmadır. Feshi gerektiren diğer husus
lar, o, yine asliye hukufc mahkemesine intikal 
edecektir. Burada, Devletin bütünlüğü, genel ah
lâkın korunması... Yani, derneğin organları ma
rifetiyle adının arkasında suç işlenmesi halidir. 
Diğerleri, organlarının işleyişinde noksanlık or
ganlarının ademimevcudiyeti, organların üyele
rine karşı olan görevlerini yerine getirmeyişi gi
bi hukukî nedenlerle, yani genel hukuk anla
mında olan hallerde derneğin fesih ve infisah 
hükümleri, doğrudan doğruya asliye hukuk mah
kemesine terk edilmiş, bırakılmış. O hükümler, 
ilerde müzakere edildiğinde görülecektir. Bu, ce
zaî olan, yani bir nevi, «dernek arkasında suç 
işleme» haline münhasır bir maddedir, arz ede
rim, efendim. 

BAŞKAN — Başka soru?.. Buyurun Sayın 
Çolakoğlu. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, faaliyetten alıkonulan derneğin fe
derasyon ve konfederasyonları hakkında, bu ka
ran gerekli kılan hallerden dolayı derhal baş
layan soruşturma niteliğindedir. Bu soruşturma 
faaliyetten alıkoyan vaü tarafından mı, yoksa 
Cumhuriyet Savcılan tarafından mı derhal ya
pılacaktır?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (Devamla) — Efendim, ev
velâ, idare derhal soruşturmasını yapacak; zaten 
tasarrufu, faaliyetten alıkoymadır. Bu, en bü
yük mülkiye amiri tarafından yapılıyor. Hazır
lık soruşturmasını derhal yetkili mercii yapa
caktır. «Derhal» isabetli bir terimdir, '/hemen 
başlanacak» anlamına gelir. «En çabuk» da, tat
bikatta sıkıntı yaratmamak gayesizedir, öyle 
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bir geniş soruşturmaya girmişsinizdir M, üç gün, 
beş gün deyince, bu sefer birtakım noksan in
celeme nedeni olur, ama süratli bir tempo ile de 
intacedilecek anlamına gelir. Burada, gün... 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Yani, 
vali tarafından mı? Orasım anlayamadım. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Komisyon, lütfen 
bu, 4 ncü fıkra oluyor. 

4 ncü fıkra: «Faaliyetten alıkonulan dernek, 
federasyon ve konfederasyonlar hakkında, bu 
karan gerekli kılan hallerden dolayı derhal 
başlayan soruşturma en kısa zamanda sonuçlan-
dmlarak, mahallî Cumhuriyet Savcılığınca..» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — Evet, madde
nin metni sarih efendim.. Belli. 

BAŞKAN — «intikâl ettirilir.» 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (Devamla) — Evet, evet. 
BAŞKAN — Soruşturmayı idare mi yapmış 

oluyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (Devamla) — Evet, idare 
yapmış oluyor; ondan sonra mahallî Cumhuriyet 
Savcılığına intikâl ettirilmiş oluyor efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Atagün. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Açık

lığa kavuşturmak bakımından arz ediyorum. 
Savcı, suça muttali olduğu ve kamu dâvası aça
cağı zaman acaba idarî bir tahkikattan önce 
kendisi tahkikat yapabilir mi, yapmaz mı? Yani, 
buna mani bir hal getiriyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (Devamla) — Cumhuriyet 
savcılarının suça muttali oldukları her halde 
kamu davası açmalarını kısıtlayan bir hüküm 
söz konusu değildir, o hüküm daima mahfuz
dur. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim?.. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı... 

Sayın Ülker, söz istemişsiniz, buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın arka-
daşlanm, bundan evvelki toplantıda, bu madde
deki durumu kısaca inceleyerek şunu arz etmiş
tim. Esas itibariyle derneklerin kapatılması, 
Anayasanın emri gereğince, mahkeme karan ile 
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oluyor. Onun yanında Anayasada yapılan yeni 
bir değişiklik gereğince; Devletin, ülkesi ve mil
leti ile bütünlüğünün, millî güvenliğin ve sair 
sebeplerden dolayı da, idarenin, yani valiliğin 
gerekçeli kararı ile derneklerin faaliyetten alı-
konması bahis mevzuu oluyor. Bunun, anaku-
rala göre, yani derneklerin mahkeme kararı ile 
kapatılması kuralına göre, bir istisna olduğunu 
ve Anayasanın, bunu tecviz ettiğini, buna izin 
verdiğini, fakat, Anayasanın istisnai bir işe izin 
verirken; çok dikkatli davranılması lâzımgeldi-
ğini ve ihtiyaçla sınırlı olarak tatbikatının yapıl
ması lâzımgeMiğini ifade etmiş ve bir noktaya 
takılmıştım. Şimdi, Sayın Komisyon Başkanı 
arkadaşımız cevap verdiler. 

Dernek kapatıldı, yani gecikmesinde sakınca 
b l:nan bir hal oldu. Bu, Devletin ülkesi ve 
n'Iletin bütünlüğü ile alâkalı oldu ve gerekçeli 
karar verildi; acele hal diye faaliyetten alıkon-
du. 

Şimdi, alıkonduktan sonra yapılan iki mua
mele var: Biri, derhal savcılığa veriliyor. Sav
cılık, bu işi inceliyor, - o da karıştı şimdi, onun 
da üzerinde duracağım - sonra ceza dâvası açıl
masına lüzum görürse mahkemeye sevkediyor. 
Bunda bir şey yok, tabiî.. 

İkincisine gelince; savcı inceliyor, ceza 
davası açılmasını gerekli bir durum görmü
yor. Savcı, yani adaleti temsil eden, iddiayı 
temsil eden, Devletin adalet mekanizmasının 
yetkilisi dava açılmasına lüzum görmezse ak
la gelen şey,' o derneğin faaliyetinin devamı
dır. Şimdi bu halde de asliye ceza #mahkeme-
sine sevkediliyor. Bir defa esas bakımından, 
o gün de sormuştum, bunu anlayamıyorum. 
Bunun sebebi nedir? Bugün Sayın Başkan ifa
de ettiler, «Mahkeme kararı ile kapatma olur». 
Kapatma iddiası yok. Asliye Ceza Mahke
mesi neyi tetkik edecek? Kapatma iddiası ol
madığına göre Asliye Ceza Mahkemesinin 
önüne gelecek hiçjbir şey yok; mahkemelerin 
yapısı bakımından, iddia olmazsa karar vere
ceği de bir husus yoktur. 

Şimdi değerli arkadaşım biraz evvel ko
nuştular, katılmamak mümkün değil. Ben o 
noktasını görmemiştim, yani o açıdan görme
miştim. Ceza Mulhakemeleri Usulü Kanunu 
da Asliye Ceza Mahkemesine sevkedilecek bir 
§ey yok. Asliye Ceza Mahkemesinin bakaca-

H ğı bir şey yok. Değerli arkadaşımın yaptık-
J lan ikazdan sonra o bölüm de bir aydınlığa 

kavuşuyor. 

Şimdi ayrıca, yine bir karışık nokta çjk-
tı, içinden. Değerli arkadaşımız bir sual sor
dular. «Delilleri kim toplayacaktır?» Delile
ri valilik toplayacak diye ifade edildi, yan
lış anlamadımsa. Tabiî ilk anda böyle sakın
calı durumu valilik tespit edecek. Onda şüp
he yok. Fakat sonra savcının yapacağı da bu 
maddeden anlaşılıyor. Ben valiliğin tekrar 
bu işe devam edeceği kanısında değilim. Bel
ki savcıya yardımcı olarak polisi böyle bu 
manada alıyorlarsa bir mânâ taşıyabilir. Ama 

I onun dışında valiliğin tekrar işe devam etme-
I si mümkün olamaz. îstirham ediyorum, bura-
• daki ikinci şık çıkarılmalıdır. Komisyonun da 

verdiği izahattan sonra, doğan duruma gö
re, savcı bir suç görmediği halde, derneğin 
kapatılmasını istemediği halde, tekrar Adi
ye Ceza Mahkemesine sevketme bir nevi der
neğe ceza tertibetmektir. Çünkü Asliye Ceza 
Mahkemesine gidecek iş, sürüncemede kala
cak. Halbuki savcı anlamıştır artık bir şey 
olmadığını, yetkili merci anlamıştır, buna rağ
men mahkemeye sevketmek işi sürüncemede 
prosedürüne uygun olmayan, - savcının kara
rından sonra, ortada bir iddia da yok id
diasız bir iş hakkında mahkemeden bir k^rar 
vermesini istemek olur. Ben, o bakımdan 
komisyondan istirham ediyorum, maddsyi 
lütfetsinler, geri alsınlar, belki bizim söyle
diklerimiz de eksik olabilir, konuşulsun mad
deye uygun bir şekil verilsin. Yoksa, aksi 
halde, bu maddeyi biz bile bile burada yanlış 
çıkarmış olacağız. 

Sözlerimi bitirirken her iki halde de. -
iki hal yok benim iddiama göre ama olur ki 
komisyon ve Yüce Meclis takdirini böyle kul
lanır - ister savcı sevk etsin Ceza Mahkemesi
ne, isterse - bu bizim kanaatimize göre yersiz, 
fakat Yüce Meclisin veya Komisyona izafe-

| ten Meclis karar verirse - Asliye Ceza Mah-
I kemesine gitsin, yahut değerli arkadaşımın 

dediği gibi Sulh Ceza Mahkemesine gitsin 
o zaman istirham ediyorum, iki önerge ver
dim bunları süreli yapalım. Bir ay birisine ta
nıyalım, bir ay birisine tanıyalım. Çünkü mak-

' şadımız, millî güvenliği, ülkenin bütünlüğünü 
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korumaktadır; demekleri zarar • dide etmek I 
değildir, zarara sokmak değildir. Savcı açar- I 
sa davayı bir ay içinde bunun hakkında bir 
karar verilsin. Eğer biz uygun bulmadığımız j 
halde giderse, Asliye Ceza Mahkemesi illâ ; 
bakacak denirse onun için de bir ay müddet 
tanınsın ve böylece Anayasanın emrine uyul
sun. Yani bir perhizden tam perhizin zıddı olan 
bir işi yapmış olmayalım. Eskiden bu yok
tu, şimdi getiriyoruz en geniş anlamı ile geti
riyoruz. Halbuki bunu getirmemizin sebebi \ 
millî güvenliğimizi, millî bütünlüğümüzü, ül
kenin bütünlüğünü korumaktır. O ihtiyaçla sı
nırlı olsun, onun dışına taşmasm diyorum. 
önergelerimize iltifat etmenizi istirham edi
yorum. Eğer komisyon lütfedip de maddeyi 
geri alır, yeni bir şekil verirse yahut üzeı in
de düşünürse çok daha iyi olacağını zannedi
yorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Dernekler kanunu tasarısının 45 nci mad

desi üzerinde yeterince görüşme yapılmıştır, 
müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederini. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Yeterince, Dahilî Nizamname
nin emrettiği miktarda konuşma olmuştur. 
Okunmuş bulunan kifayet önergesini tasvip
lerinize sunuyorum... Kabul edenler... Etme
yenler.. . Kabul edilmiştir. 

Madde ile ilgili bulunan önergeleri okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gerekirse şifahen arz edeceğini mucip se

bepler dikkate alınarak, yeniden düzenlenmek 
üzere, tasarının 45 nci maddesinin Komisyo
na iadesine karar verilmesini öneririm. 

Ankara j 
Şinasi özdenoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dernekler Kanununun 45 nci maddesinin 

4 neti fıkrasındaki «kısa zamanda» ibaresinin 
yerine «en geç bir ay içinde» ibaresinin eklen
mesini öneririm. 

îstanbul 
Reşit Ülker j 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 45 nci 

maddesinin 4 ncü fıkrasındaki «en kısa zaman-
i da» ibaresinin « bir hafta içinde» ibaresi ile 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygıla-
j. rımla. 
I Ankara 
j A. Sakıp Hiçerimez 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 45 nci maddesinin 4 ncü fıkra

sındaki «askerî» deyiminin «Asliye» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

70 No. lu Geçici Komisyon 
Başkanı 
İstanbul 

Orhan Cemal Fersoy 

Sayın Başkanlığa 
Madde 45'in 4 ncü fıkra, 3 ncü satırda; «da

va açılmasına mahal görülmediği takdirde» 
İbaresini takiben «faaliyetten alıkoyma kara
rının kaldırılması ya da kapatma kararı nite
liğinde devamına karar verilmek üzere» cüm
lesinin ilavesini diliyorum. 

Niğde 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ISaym Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 45 nci mad

desinin 4 ncü fıkrasındaki, «faaliyetten alıkon-
ma kararı» şeklindeki ibareden sonra «Mah
kemece» kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Ankara 
A. Sakıp Hiçerimez 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dernekler Kanunu tasarısının 45 nci mad

desinin 4 ncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cüm
lenin eklenmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Savcılıkça dâva açılmadığı takdirde Asli
ye Ceza Mahkemesi bir ay içinde karar ve
rir». 

İSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dernekler kanunu ta

sarısının 45 nci maddesinin son fıkrasının aşa
ğıdaki' yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adana 
Şevket Yılmaz 
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Asliye Ceza Mahkemesi duruşma yaparak 
karar verir. Faaliyetten alıkonulan dernek, 
federasyon ve konfederasyonlar maddî ve hu
kukî varlıklarının korunması için mahallî Sulh 
Mahkemesince kayyım tayin edilir». 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre 
önergeleri işleme koyuyorum. 

(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyona bu önergeye ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım, gerçekten 
45 nci madde tasarının en önemli bir maddesi
dir. Madde bu hali ile geçerse bize öyle geliyor 
ki, idare ile adaleti, idare makamları ile adalet 
mercilerini karşı karşıya getirmiş olacağız. Hal
buki kanun koyucu olarak görevimiz idare ile 
adalet arasında tam bir armoni, ahenk yarat
mak olmalıdır. Mevcut ahengi de iyileştirmek 
olmalıdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, gerçekten aslın
da bu kanunun felsefesini, hedeflerini şahsen 
olumlu karşılıyorum. Türkiye'de derneklerin 
bir yerde bir hadde kadar başıboş, her türlü 
disiplinden uzak çalıştıkları bir gerçektir. Bu
nu tespit etmeğe mecburuz. Toplumun şu veya 
bu kesimlerinde faydalı olmağa mecbur olan 
dernekler maalesef bir kargaşalık içerisinde, ne 
yaptıkları belli olmayan, neyi temin ettikleri 
belli olmayan bir yürüyüş içerisinde zaman za
man kamu nizamını da ihlâl ederek gitmekte
dirler. Gerçekten bu görüşü benimsiyorum. Ama 
değerli arkadaşlarım 45 nci madde üzerinde bü
yük bir titizlikle durmağa mecburuz. Aslında 
45 nci madde bu tarzda geçerse demin buradan 
kendisini istifade ile dinlemiş olduğumuz de
ğerli arkadaşımız da takdir buyururlar ki, bir 
hukukçu haysiyeti ile; adaletin bu memlekette 
kurulmuş olan normal prosesleri, usulleri bir de
receye kadar yıkılmış olacaktır. Nasıl? Sayın 
Ülker de ifade etti, ben de ifade etmeye mecbu
rum. Üç safhası var hadisenin değerli arkadaş
larım. Vali derneği kapatıyor, federasyonu ka
patıyor. Yetkisidir. Bu takdir hakkını tanıya
lım. kabul ediyorum. Ama Sayın Fersoy demin 

kesinlikle ifade etmedi yahut ben alayamadım. 
Arkadaşlarıma sordum onlar da vuzuhla anlaya
mamışlar, valinin bir derneği kapattıktan sonra 
ki safhalarında görevi devam edecek midir? 
Yetkisi devam edecek midir? Tahkikatı bizzat 
yaptıracak mıdır? Elbette vali yapmayacak ama 
vali emrindeki memurlarla, emniyet müdürü ile, 
defterdarla, vali muavini ile her ne ise bir tah
kikat açtıracak mıdır bilfiil, bizzat? Bu nokta 
karanlıktır değerli arkadaşlarım. Aslında ceza 
usulüne göre böyle bir proses yoktur. Suç işle
nir ve suça muttali olan savcı el koyar. Bizim 
ceza sistemimiz budur, ceza geleneğimiz budur. 
Şimdi bunu herhangi bir mucip sebep, herhan
gi bir hukuk dayanağı olmaksızın ortadan kal
dırılması mümkün değildir. O zaman ceza usu
lünde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
bir değişikliğe gitmek gerekecektir. Şimdi bunu 
getirdiğiniz zaman, 45 nci madde böyle çıktığı 
takdirde Ceza Muhakemeleri Usulü ile açık bir 
tezada düşülmüş oluyor. O takdirde ya bunu 
böyle çıkarmayacaksınız, ya da Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununu değiştirmek zorunda 
kalacaksınız. Vali kapatıyor, tahkikatı bizzat 
yaptıracak mıdır? Bunu tespit etmek lâzım, yap-
tıramamak lâzımgelir. Aslında kapattıktan son
ra evrakı, dosyayı Cumhuriyet Savcısına tevdi 
etmesi gerekir. Hukuk kaidelerine göre, bizim 
ceza usulünün ilkelerine göre böyle olmak lâzım 
değerli arkadaşlarım. Peki tahkikatı kim yapa
cak? Buraya sarahat getirmeye açıklık kazan
dırmaya mecburuz. Yarın tatbikat bakımından 
son derece önemlidir. Ne olacak? Vali el koya
cak, müddeiumumi el koyacak şu durumda. 
Aralarında eski deyimle «icabi ihtilâf» dediği
miz anlaşmazlık başlayacak. Bu da, zaten mem
leketimizde öteden beri basit olaylarla karşı 
karşıya gelmekte olan adalet ile ida
reyi bir kez daha karşı karşıya geti
recektir. idarenin otoritesi vardır, koru
maya mecburuz. Adliyenin kanundan doğ
ma yetkisi vardır, onu da korumaya mecburuz. 
Öyleyse 45 nci maddeye açıklık getirmeye mec
bur olduğumuzu her halde Sayın Fersoy da ka
bul ederler. Demin, Sayın Ülker de değindi. De
ğerli arkadaşlarım, şu ibare ile bu madde geçer 
mi? İnsafınıza sığınmak istiyorum. Ne diyor : 
«Dava açılmasına mahal görülmediği takdirde» 
Kim görmediği takdirde? Cumhuriyet savcısı 
tabiî... 
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Dikkatinizi rica ediyorum. Ne diyor : 
«Dava açılmasına mahal görülmediği takdir-

' de...» Kim görmediği takdirde? Cumhuriyet 
Savcısı tabu. «Mahallî asliye ceza mahkemesine 
intikal ettirir.» 

Değerli arkadaşlarım, dâva mevzuu kalma
mış oluyor bir anlamda. Çünkü, iddia yok. Müd
deiumumi • bir iddia ile gittiği takdirde mahke
me rüyet eder. Cumhuriyet Savcısı, eğer dava 
açılmasına lüzum görmüyorsa asliye ceza mah
kemesi neye bakacak, neye karar verecektir de
ğerli arkadaşlarım? 

Bu «haşiv» dir. Böyle bir hükmün bu 45 nci 
maddede bulunması, aslında iki kanunun bir
birine ters düşmesi demektir. 45 nci maddede 
böyle bir hüküm yer almamalıdır, öyleyse, bu 
hüküm mutlaka çıkarılmak ve demin arz ettiğim 
gibi, vali derneği kapattıktan sonra soruşturma
nın kim tarafından yürütüleceği hususu, çok 
açık olarak maddede yer almalıdır ki, adaletle 
idare karşı karşıya gelmesin. 

Gelecekteki uygulamaların selâmeti bakımın
dan maddenin Komisyon tarafından geri alınma
sında büyük fayda vardır değerli arkadaşlarım. 
Yüksek takdirinize sunulacak olan önergeme il-
tilaf buyuracağınızdan emin olarak Yüce He
yeti saygı ile selâmlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

GEMAL PERSOY (tstanbul) — Efendim bu
rada sözü edilen.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Komisyon. Şu 
maddenin başlığı hariç diğer kısımlarında der
nek kapatmaya taallûk eden bir husus yok. 
Ama, ben müzakereleri takibettim, arkadaşla
rımız dernek kapatma şeklinde mütalâa ediyor
lar. Halbuki, bu «faaliyetten alıkonma şeklin
de bir yetki nasıl kullanılır; nereye kadar gi
der, nerede biter» hakkındadır. Bir defa bu 
konu içerisine girelim lütfen, müzakerelerde, ko
nuşmalarda. Faaliyetten alıkonma maddesi şek
linde anlaşılmıyor. 

Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL PERSOY (Devamla) — Sayın Baş
kanım, burada sözü edilen soruşturma Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununda kullanılan terimin 
aynıdır. O itibarla, soruşturma kimin tarafın

dan yapılırsa Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanu
nuna göre, işte o merci tarafından yapılacaktır. 
Ayrı bir terim değildir; bu kanuna has ve özel 
bir terim değildir. Soruşturma Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda sözü edilen soruşturma
nın aynıdır. 

BAŞKAN —- Evet. önergeye katılmamış bu
lunduğunuzun açıklanması mı oluyor bu, katıl
madığınız hakkında beyanda bulundunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — Soruşturma 
terimi hakkında da ayrıca açıklama yaptım ve 
katılmadığımızı ifade ettim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, maddede de demin kürsüden arz etmiş 
olduğum gibi savcı dâva açılmasına mahal gör
mediği takdirde asliye ceza mahkemesinin me
seleyi incelemesi zaruretine neden dolayı kani-
dirler? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Teminat un
suru efendim, yargı organına gidiyor, başka 
bir yere gitmiyor yani. 

BAŞKAN — Savcı ile idare arasında bir nevi 
karşılıklı veya birbirine uygun veya uygun ol
mayan karar verildiği zaman asliye ceza mahke
mesine gittikten sonra meselenin halledilmesi 
şeklinde bir madde olduğunu ifade ettiler. Zan
nediyorum şimdiki açıklamaları da onunla ilgili. 
Bunun dışında, bir önergenin izahının dışına çı
kıp başka bir müzakere açmamız mümkün de
ğil. O itibarla önergeyi oylayacağım. Komisyon 
katılmadığını beyan etti. Kabul edenler lütfen 
işaret etsinler önergeyi... Kabul etmeyenler işa
ret buyursunlar... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 1 nci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Ülker izah ettiler, ayrı 

bir söz talebinde bulunmuyorlar, önergeyi tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez'in 1 nci 

önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyorlar. Sayın Hiçerimez önergenizi izah et
tiniz... önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyorlar, Sayın Ocakçıoğlu önergesini izah et
mişlerdi, kendileri Komisyonda var. Bir aykı
rılık mütalâa etmediğimiz için önergesini oyla
mak zorunluğunu duyuyoruz; bir ikmâl, bir 
maddî eksikliği tamamlama niteliğinde bir ta
lep. önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez'in 2 nci 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?... 
GEfîOİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 2 nci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Biraz evvelki önergeden farklı 

mı Sayın Ülker bu?.. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Farklı efen

dim, bu başka. 
BAŞKAN — Farklı. Komisyon ve Hükü

met?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) Katılmıyoruz. 
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İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar, önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adana Milletvekili Şevket Yılmaz'm öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyorlar. önergeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddî hatayla ilgili Komisyonun verdiği bir 
önerge var, onu okutacağım, ilâve edeceğiniz 
başka maddî hatalar var mı Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Bir de son fık
rada «federasyonların» olacak efendim; «in» 
ilâve edilecek. 

BAŞKAN — Onun dışında başka yok. 
(komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Or

han Cemal Fersoy'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi bu değişiklikten başka 
sonuncu fıkrada «federasyon ve konfederasyon
ların» denecek, «in» ilâvesiyle. Bir de 3 ncü 
fıkrada birinci cümlede «millî güvenliğin, ka
mu düzeninin ve genel ahlakın..» denecek; bun
lara da «m» eklenecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Onları geçen 
oturumda arz etmiştik, Anayasaya paralel ola
rak. Ayrıca 1 nci fıkrada «konfederasyondan» 
deniyor «konfederasyonlar» olacak. Bunlar 
düzeltildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bunlar düzeltildi. «Askerî» 
sözcüğünün «asliye» olarak düzeltilmesine mü
teallik önergeyi ve «konfederasyonların», «in» 
ekinin eklenmesi suretiyle düzeltilmesini; yine 
3 ncü pragraftaki «millî güvenliğin, kamu dü
zeninin» şeklinde eklerin eklenmesi suretiyle 
maddî hataların düzeltilmesi hususunu tasviple
rinize, sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddeyi bu haliyle Genel Kurulun tasviple
rine sunuyorum, bu düzeltme ile. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde bu maddî ha
taların düzeltilmesi ve Komisyonun önergesin
deki tashih yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasfiye : 

Madde 46. — Feshedilen veya münfesih hale 
düşen derneklerin, mal ve paralarının tasfiyesi, 
dernek tüzüklerinde gösterilen esaslara göre ya
pılır. 

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün pa
ra ve malları hazineye intikal eder. 

Tasfiye ve intikal, Hükümet Komiseri ve Ma
liye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu iş
lemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleş
tiği tarihten itibaren başlanır. 

Fesih, infisah veya kapatılmasına karar ve
rilen derneklerin para ve mallarının tasfiye ve 
intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, 
bu derneklerin s<Dernekler Kütüğü» ndeki ka
yıtları, faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunan
lar için mahallin en büyük Mülkiye Âmiri, bir
den ziyade ilde faaliyette bulunanlar için de 
İçişleri Bakanlığının onayı ile silinir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 
Ahmet Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 46 ncı madde, 
derneklerin hangi usullerle fesih ve infisah et
tiklerini göstermektedir ve burada derneklerin 
menkul ve gayrimenkullerinin hangi usule göre 
tasfiye edileceğine dair âmir hükümler getir
mektedir. 

Yalnız burada bir boşluk olduğu kanaatinde
yim. Şimdi, bir defa dernek kendi kendini fes
hederse bu takdirde derneğin tüzüğündeki hü
küm gereğince menkul ve gayrimenkullerinin 
tasfiyesi ımevzuubahistir. ikinci husus, bir mah
keme kararıyle infisah ettirilen bir derneğin 
memalikinin, menkul ve gayrimenkullerinin Ha
zineye intikal ettirileceğine dairdir. Ama, bir 
de kanunî mecburiyet dolayısıyle feshedilen der
nekler vardır. Meselâ son Anayasa tadilatı do
layısıyle feshedilen Türk - Persen, TÖS gibi me
mur sendikaları vardır; bunlar kanun hükmü 
gereğince feshedilmişlerdir. Onlar sendikadan 
derneğe dönüşmüştür. 

Şimdi, Sayın içişleri Bakanına soruyorum, bu 
TÖS denen kurumun, Anayasa gereğince feshe

dilen kurumun gayrimenkulleri ve menkulleri 
ne olmuştur? 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Feshol-
madı, onlar sendika idi. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — işte 
onu diyorum. Burada bu sendikaların ki, Ana
yasa bunların kurulamayacağını âmirdir; sen
dika dahi olsa tüzüğündeki hüküm gereğince 
menkul ve gayrimenkullerinin tasfiyesine ait 
âmir hüküm getirilmektedir. O bakımdan bura
da bir boşluk olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Yerimden arz 
edeyim; sözü edilen sendikadır bu kanunda akı
betinin ne olacağı düşünülmez, ayrı bir kanun 
gelecektir. 

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

kan, sayın milletvekilleri; bazı maddeler üze
rindeki görüşmeler sırasında vaki sorularımıza 
sözcü beyefendi ayrı cevap verdiler Sayın Baş
kan ayrı cevap verdiler. 

Şimdi Sayın Komisyondan rica ediyorum; 
1317 sayılı Yasanın 18 nci maddesini bu 46 ncı 
maddeyle nasıl bağdaştırıyorlar? Burada, «fes
hedilen veya münfesih hale düşen derneklerin, 
mal ve paralarının tasfiyesi, dernek tüzüklerin
de gösterilen esaslara göre yapılır.» deniyor 
ki, tamam; ondan sonra, «Mahkemece kapatı
lan derneklerin bütün para ve malları Hazineye 
intikal eder.» deniyor. Bunlar arasındaki çe
lişki ve 1317 sayılı Yasanın 18 nci maddesiyle 
ilişkisi nedir. Böyle bir ilişki var mı, yok mu? 
Açıklamalarını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok... " 
Sayın Komisyon, bir açıklamada bulunacak 

mısınız efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Kapsam dışı
dır. 

BAŞKAN — Maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

öğrenci dernekleri organlarında görev alma 
yasağı : 

Madde 47. — Ayrı öğretim müesseselerinde 
olsa bile iki yıl (Sömestr usulü uygulanan fa-
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külte, akademi, enstitü veya yüksek okullarda 
bu müddete tekabül eden sömestr adedi kadar) 
sınıfta kalan veya bulundukları öğretim mües
sesesini normal bitirme senesinden iki sene son
rasına kadar bitirmemiş olan öğrenciler, öğrenci 
derneklerine başkan olamaz, yönetim ve de
netleme kurulları ile diğer organlarında görev 
alamaz, dernek adına öğrenci temsilciliğine seçi
lemezler. 

Seçildikten sonra yukarda belirtilen hallere 
düşenlerin daha önce iktisabettikleri sıfatları 
zail olur. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurun efen
dim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok... 

Maddeyi tasviplerineze sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : IX 
Çeşitli hükümler 

Kamu yararına çalışma niteliği : 
Madde 48. — Bir derneğin kamu yararına 

çalışan derneklerden sayılabilmesi için : 
a) Derneğin en az bir yıldan beri faaliyet

te bulunması, 
b) Derneğin, amaç ve bu amacı gerçekleş

tirmek için giriştiği faaliyet sonuçları bakımın
dan ülke çapında yararlı olduğu hakkında ka
naat vermesi şarttır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok... 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamu yararına çalışma kararının verilmesi 

ve gerektiğinde geri alınma usulleri : 
Madde 49. — Bir derneğin kamu yararına 

çalışan derneklerden sayılması ilgili bakanlıkla
rın görüşü alınarak, içişleri Bakanlığının teklifi, 
Danıştay Genel Kurulunun kararı ve Bakanlar 
Kurulunun tasdikine bağlıdır. 

Bu konudaki dosya içişleri Bakanlığınca ha
zırlanır. Bunun için dernekler aşağıdaki belge
leri, içişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, 
dernek merkezinin bulunduğu valiliğe verirler. 

a) Dernek tüzüğünün son şekli, 
b) Tüzüğün ilân edildiği gazete, 
c) Dernek üyeleri sayısı ve üye aidatının 

geçmiş yıla ait yıllık tahakkuku ve tahsil mik
tarı, 

ç) Derneğin şubelerinin sayısı, bulundu
ğu yerler ve bağlı kuruluşlarının miktar ve cins
leri, 

d) Derneğin kamu yararı yönünden, faali
yeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması 
düşünülen işler hakkında rapor, 

e) Son yıla ait malî bilanço, 
f) Derneğin menkul ve gayrimenkul varlı

ğının listesi, 
g) Kamu yararına çalışan derneklerden sa

yılması için dernek genel kurulunun aldığı ka
rar. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre hak
larında (Kamu yararına çalışan dernek) kararı 
alınmış bulunan dernekler, gerek olağan dene
timlerde, amaç ve faaliyetleri bakımından (Ka
mu yararına çalışan dernek olma) niteliklerini 
kaybettikleri tespit olunursa, kamu yararına ça
lışan derneklerden olduğu yolundaki karar, bi
rinci fıkradaki usule uyularak kaldırılabilir. 

Kamu yararına çalışan derneklerin, genel ku
rul toplantılarında, katılma hakkı bulunan üye
lerin yarıdan bir fazlasının huzuru şarttır. Bu 
toplantılarda, bu kanunun 21 nci maddesinin 
ikinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Bir fıkranın 
çıkartılmasını teklif edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu maddenin son fıkrası büyük tatbikat 
güçlüğü yaratacak ve kamu yararına olan der
neklerin çalışmasını imkânsız hale getirecek ni
telikte tanzim edilmiştir; son fıkranın metinden 
çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu konuda bize vereceğiniz bir 

öneriniz olacak mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — önergeyi ha
zırlıyorum efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Komisyon Başkanı hangi mucip sebe
be dayanarak son anda son fıkranın metinden 
çıkartılmasını talebetmiştir, bunu anlamak 
mümkün olamamıştır. 

Şimdi bu son fıkra aslında maddeye ciddiyet 
ve ağırlık kazandırıyor. Nedir bu; «Kamu 
yararına çalışan derneklerin, genel kurul top
lantılarında, katılma hakkı bulunan üyelerin ya
rıdan bir fazlasının huzuru şarttır. Bu toplan
tılarda, bu kanunun 21 nci maddesinin ikinci 
fıkrası hükmü uygulanmaz» 

Şimdi niçin konmuş bu başlangıçta? Hiç şüp
he yok ki, kamu yararı kararının alınmasında, 
mesele etraflı bir şekilde düşünülsün ve gerçek
ten kamu yararını gerektiren unsurlar mevcut 
ise, o dernek kamu yaranna hadim ise, ciddî 
bir şekilde incelensin ve çoğunluğun iradesiy
le, çoğunluğun karariyle alınsın diye bu hüküm 
konulmuştur. 

Şimdi ne olacaktır; bilindiği üzere, ilân edi
lecektir, çoğunluk sağlanamayacaktır, 2 nci 
ilânda yine bilindiği üzere, iştirak edenlerin 
mevcudu ile toplanacaktır ve «kamu yararına 
hadim olup olmama» gibi son derece önemli bir 
konu burada karara bağlanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ağırlık getiren bir hü
kümdür bu, meseleye ciddiyet kazandıran bir 
hükümdür bu. öyleyse, bunun-hangi mucip se
bebe dayanılacak madde metninden çıkarılmak 
istendiğinin burada tatmin edici şekilde açık
lanması gerekirdi; bu açıklamayı bekliyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Komisyonun ilâve edeceği bir husus var mı 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Arz edeyim 
efendim : 

Bu, bütün heyeti umumiye toplantıları için 
söz konusudur. Yani kamu yararına olma ka
rarı istihsali için değil. O zaman Kızılaym ve-
sairenin heyeti umumiyelerini yapmak imkân
sız hale gelecektir. 

Burada bir hata yapmışız, bu hatayı düzel
tiyoruz; fıkrayı metinden çıkarmakla tatbikatı 
işler hale getireceğiz. 

I BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok... 

önergeyi okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Madde 49'un son fıkrasının metinden çıkarıl
masını teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

istanbul 
Orhan Cemal Fersoy 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Son fıkra çıkarılmış olarak maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dernek gelirleri : 
Madde 50. — Derneklerin gelir kaynakları : 
a) Üye aidatı, 
b) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, mü-

samere, konser, spor müsabakası ve konferans 
gibi f aliyetlerden sağlanan gelirler, 

c) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri, 
d) Dernek mamelekinden elde edilen gelir

ler, 
e) Bağış ve yardımlar. 
Kamu yararına çalışan dernekler dışında ka

lan dernekler siyasî partilerden veya onlara 
bağlı teşekküllerden yahut işçi veya işveren mes
lek teşekküllerinden her hangi bir suretle maddî 
yardım kabul edemezler. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle, mahallî 
idareler, iktisadî Devlet Teşekkülleri ile bun
lara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısın
dan fazlası Devlete ait kuruluşlar ancak kamu 
yararına çalışan derneklere yardım yapabilir-

I 1er. 
Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tü

zel kişilerden yahut diğer kuruluşlardan yar
dım alması içişleri Bakanlığının izni ile olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cinisli. 
RASİM CİN&Lİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 50 nci 

maddesinde şu ifade var : «... Genel ve kat
ma bütçeli dairelerle, mahallî idareler, iktisadî 
Devlet Teşekkülleriyle bunlara bağlı müesse
seler ve sermayesinin yarısından fazlası Dev
lete ait kuruluşlar ancak kamu yararına ça-

I lışan derneklere yardım yapabilirler...» 
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Şunu ifade etmek istiyorum : Bu kanun 
tasarısını hazırlayan mantık, evvel emirde 
daha önce işaret etmiş olduğumuz gibi, yan
lış bir noktadan hareket etmektedir. Bu man
tık, dernekçiliğin faydasına değil, zararına 
inanmıştır. Bu mantık, dernekleri kerhen ka
bul etmiştir. Her halükârda derneklerin geliş
mesine köstek olma havasında gözükmektedir, 
bu tasarı. 

Dernekler, Devletin yetişemediği detay ka
bul edilen konularda o boşluğu doldurmak 
için kurulurlar. Dernekçilik de bu maksada 
uygun fedakâr, feragatli insanların bir araya 
gelmesinden teşekkül etmiştir. Böyle bir hal 
içinde vücut bulan derneği, kötü örnekleri mi
sal almak suretiyle yok olmaya götürecek ted
birleri almak, zannediyorum ki, Yüce Heye
tinizin yapacağı işlerden olmasa gerektir. 

Evvelemirde kanun koyucu; derneğin, der
nekçiliğin faydasına inanıyor mu inanmıyor 
mu bunu ortaya koymak lâzımdır. Biz zanne
diyoruz ki, bu madde gelirse bundan sonra 
Devlet bütçesi, özel idareler veya mahallî ida
reler, belediyeler bu fahrî çalışan insanların 
elinden tutmayacak, onların getirdiği imkân
lardan mahrum olacaktır. Halbuki özel idare
ler, belediyeler, mahallî idareler fahrî olarak 
çalışan bu kimselere yardımcı olmalıdır. Bir 
belediyenin yapmak istediği halde şu veya bu 
sebeple yetişemediği bir sahayı ağaçlandırma 
faliyeti gösterecek bir dernek kurulmuşsa, 
özel idarelerin, belediyelerin, mahallî idarele
rin ona yardım etmesinden daha tabiî bir 
şey düşünülemez. Bir okul yaptırma derneği
ne özel idarenin yardım etmesinden daha 
tabiî bir şey düşünülemez. 

ıSize bugün Türkiye'de son derece fahrî, 
hasbî ve gönülden bir çalışmayı enısal ver
mek isterim. Bir kısım gözlere diken gibi ba
tan, 40 bin köyde gelişen cami yaptırma der
nekleri vardır. Bu cami yaptırma dernekleri 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yılda bin lira-
cık bir fayda, bir yardım görürler. Bu yar
dım o dernekler için bir ümit kaynağıdır. 

Bu cami yaptırma dernekleri bir şey daha 
temin etmişlerdir : Camileri yaptığı kadar, 
sosyal dayanışmayı, bir köyün içtimai birliğini 
de temin etmişlerdir. Elbirliği ile kese birliği 
de yardımlarını ortaya koymuş ve camilerini 

| temin etmişlerdir. Yarın bu ihtiyaç ve bu 
alışkanlık onları fabrika yapmaya götürecek 

( niteliktedir. 
Sosyal bünyenin gelişmesini temin edecek 

cinsten bu türlü çalışmaları, organizasyonları 
teşvik edecek yerde, bu türlü hükümlerle en
gellemek yanlış olur kanaatindeyim. 

Bu sebeple, bu düşüncelerin ışığı altında 
hazırlamış olduğumuz bir takriri sayın Başkan
lığa takdim edeceğiz; iltifat görmesini saygı
larımla rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum : 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dernekler Kanununun 

50 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederim. 

Erzurum 
Rasim Cinisli 

Dernek gelirleri : 
Madde 50. — Derneklerin gelir kaynak

ları : 
a) Üye aidatı, 
b) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, 

müsamere, konser, spor müsabakası ve konfe
rans faaliyetlerinden sağlanan gelirler, 

c) Dernekçe tertiplenen piyango gelir
leri, 
d) Dernek mamelekinden elde edilen ge

lirler, 
e) Bağış ve yardımlar. 

Kamu yararına çalışan dernekler dışında 
kalan dernekler siyasî partilerden veya onlara 
bağlı teşekküllerden yahut işçi veya işveren 
meslek teşekküllerinden herhangi bir suretle 

i maddî yardım kabul edemezler. 
i Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya 
| tüzel kişilerden yahut diğer kuruluşlardan 
] yardım alması İçişleri Bakanlığının izniyle 
5 olur. 

'Sayın Başkanlığa 
İ Dernekler kanunu tasarısının 50 nci m a i 
| desinin (c) fıkrasının aşağıdaki şekilde de-
f ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

(c) Dernekçe tertiplenen eşya piyangosu 
\ gelirleri, bu piyangonun nasıl tertibeditecsği, 
• çıkarılacak bilet miktarı, piyangoya konacak 
] eşyanın nevi, cinsi, tutarı ve bu ikramiyelerin 
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dernekçe karşılanmasında aranılacak teminat, 
biletlerin her birinin bedeli, yapılacak diğer 
masrafların miktarı, elde edilecek hâsılatın 
sarf yeri, çekilişin ve her türlü işlemin dene
timi gibi hususlar İçişleri Bakanlığınca ha
zırlanacak bir tüzükle belirtilir ve eşya piyan
gosu tertibine ancak İçişleri Bakanlığı tara
fından izin verilir. 

Afyon Karahisar 
Ali ihsan Ulubahşi 

Sayın Başkanlığa 
Bağılların aynî ve nakdî şekilde olmasını 

arz ederim. 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 

ıSayın Başkanlığa 
Dernekler kanunu tasarısının 50 nci madde

sinin (e) fıkrasından sonra gelen bendin sonu
na, «okul ve cami yaptırma dernekleri bu fıkra
nın dışındadır» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesi
ne göre işleme koyuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL ERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor. önerge sahibi önergesini izah ettiler. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Ko

misyondan bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, biliyorsunuz 
müzakereler bitti, takdir edersiniz. 

önsrgeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
aienler işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Adıyaman Milletvekili Zeki Adıyaman'ın 

Önergesi tekrar okundu.) 
BAŞICAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
GEfİCî KOMİSYON BAŞKANI OEHAN 

CEMAL ERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka-
İ tılmıyoruz. 
! BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl-
j nnyorlar. 

önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme-
mr.tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan 

Ulubahşi'nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

FERSOY (istanbul) — Efendim, Hükümet 
Cem - i iane hususunda zaten bir hazırlık içeri
sindedir. O düzeni bozmamak için katılmıyo
ruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. 

önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon?.. 
GEHİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

FERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT —Ka

tılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Ba'îka önerge?.. Yok. 
50 nci maddeyi bu haliyle tasviplerinize 

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

Defter ve kayıtlar : 
Madde 51. — Dernekler aşağıda yazılı def

terleri tutarlar : 
a) Üye kayıt defteri : Derneğe girenle

rin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, ay
lık veya yıllık aidat taahütleri bu deftere ya
zılır. 

b) Karar defteri : Yönetim kurullarının 
kararları tarih ve sayı sırasıyle bu deftere ya
zılır ve kararların altı üyelerin imzası ile tas
dik olunur. 

— 2Öİ — 
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c) Gelen ve giden evrak defteri : Gelen 
ve gönderilen evrak tarih ve sayısıyle bu def
tere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve gi
den evrakın kopyaları dosyalarında sakla
nır. 

ç) Gelir ve gider defteri : Dernek namına 
alman bütün paraların .alındıkları ve harca
nan paraların da verildikleri yerler açık ve 
düzenli olarak bu defterde gösterilir. 

d) Bütçe, kesinhesap ve bilanço defteri. 
Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numa

ralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belge
leriyle yapılır. 

Bu maddede sayılı defterlerin Noterden 
tasdikli olması şarttır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Çolakoğlü. 
SİNASİ ÇOLAKOĞLÜ (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu tasarıyı incelediğim kadarıyle, önemli bir 

noktayı eksik gördüm. Belki benim de dikka
timden kaçmış olabilir, derpiş edilmiştir edilme
miştir, kuşkuluyum. 

Şimdi derneklerin tutmaya zorunlu oldukla
rı defterler konusunda, ben, üyelik için başvur
ma belgesinin, herhangi bir maddede derpiş 
edildiğini göremedim. 

Şimdi, 15 nci maddede, «Müracaatın dernek 
yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde ince
lenmesi...» hükme bağlanmış. Bunun dışında, 
ben bir derneğe girmek istedim mi, istemedim 
mi; istemediğim halde o derneğin defterine ya
zıldım mı, yazılmadım mı konusu askıda kalmış 
oluyor. 

Şimdi bu madde geçmek üzere olduğuna gö
re, üye kayıt defteri fıkrasına, üyelerin derneğe 
girmeyi istediklerine dair imzalarını taşıyan bel
gelerin de bir dosya ile bu defterlerle birlikte 
tutulması zorunluluğu getirilmelidir. Çünkü, 
benim isteğim olmadığı halde, sanki başvurmam 
incelenmiş de, karara bağlanmışcasına bir der
neğin defterine yazılmış olabilirim. Noterden de 
tasdik ediliyor; bir daha bunun aksini ispat et-
mekliğime imkân kalmaz. Bir derneğe giren 
kimsenin üyelik sıfatı birtakım yükümlülükleri 
de taşır. 

Bu bakımdan, bu önemli noktayı Komisyo
nun ve sizlerin dikkatine sunar, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım; 
Dernek hesaplarında karşılaşılan sakınca

lardan birisi de şudur; makbuzlar gelişi güzel 
ve sorumsuz kişiler tarafından bastırılıp dağıtı
lıyor. 

Şimdi soralım, bu makbuzu kim dağıtıyor, 
ne kadar dağıtıyor ve kim kontrol ediyor? Bu
nu tespit etmek mümkün değil. Vakıa, mahallin 
en büyük mülkiye amiri istediği zaman kontrol 
ettirecek, maliye müfettişleri gidecek ama, bu 
yeterli değil. Hangi mihraktan, hangi merciden 
bu makbuzlar çıkıyorsa, kim yaptırıyorsa, kim 
tanzim ettiriyorsa, kim sürüyorsa, cilt ve mak
buz numaralarıyle birlikte bunu mahallin en bü
yük mülkiye amirine bildirsin. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, derneklere, ben 
de dahil olmak üzere Türk halkının güveni yok
tur. Çünkü, her sabah kapımızı çalan, elinde bir 
makbuz, «şu derneğe bağışta bulunun bu der
neğe bağışta bulunun» 

Değerli arkadaşlarım, verelim ama, nereye 
gittiğini bilerek verelim. Halk, nereye gittiğini 
bilmek istiyor, hesap sorulsun istiyor, hesabı 
görülsün istiyor. Bu iş bizde karmakarışıktır. 
Ne kadar şiddetli, ne kadar etkili kontrolü sağ
layacak hüküm gelirse taraftarız şahsen. 

Şimdi komisyona soruyorum, lütfen beni ay
dınlatsınlar. Makbuz numarası ve cilt numarası 
vardır. Herhangi bir dernek hangi mercie haber 
vererek bunu sürecektir, teberru toplayacaktır? 
Belli değildir. Ya cilt ve makbuz numaralan 
mutlaka mahallin en büyük mülkiye amirine 
bildirilsin, ya da bizzat bu makbuzlar resmî bir 
makam tarafından mühürlensin. Yani, ikisinden 
biri mutlaka yapılsın. Bana kalırsa, en emin ve 
güven verici yol, bu makbuzların cilt ve mak
buz numaralarının mutlaka - komisyon geri al
sın ya da teklif etsin, hüküm koyalım, - resmî 
makama bildirilmesi yoludur. Resmî makam bu 
kontrolünü ciddiyetle, isabetle yapabilsin. 

Aksi halde, her önüne gelen sahte olarak da 
makbuz bastırabilir ve bastırıyor, piyasaya da 
sürülüyor değerli arkadaşlarım. 

Asıl olan, kamu oyunun derneklere güveni
ni sağlamaktır. Bu güvenin başında tahsil edi
len paraların tahsil şekli ve nasıl sarf edildiği
dir. 
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Bu konuda Yüce Heyetin büyük hassasiyet 
göstermesini bekler, komisyonun bu maddeye 
arz ettiğimiz istikamette bir şekil vermesini is
tirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 

* Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın özdenoğlu'nun ortaya koyduğu ger

çeği, öyle zannediyorum ki, hepimizin kendi ya-
şantılarımızdaki gözlemlerimiz doğrulamakta
dır. Bunun üzerinde komisyonun çok ciddî ted
bir almış olmasını temenni ederdim. Çünkü, gö
rüşmekte olduğumuz dernekler kanunu esasen 
uzun yıllar mevcut dernek uygulaması sonucun
da ortaya çıkan aksaklıkları gidermek için bu
raya getirilmiştir. 

Acınan derslerden istifade ederek, aksaklık
ları gidermek için, dernek faaliyetini daha çok 
kamu yararına yöneltmek için bir ihtiyaçtan 
doğmuştur. Şimdi Sayın özdenoğlu dile getirdi; 
makbuz bastırılıyor, kapınıza geliyorlar. Bütün 
"Mir": vatandaşlarının vicdanında geleneksel bir 
yardım alışkanlığı vardır, öyle formüller içinde 
gelirler ki, muhterem arkadaşlarım, meselâ kör
lere yardım derneği... Yardım ediyorsunuz, si
zin yardımsever bir kişi olduğunuz teşhisine 
vardıkları zaman nerede ise sizi her ay ziyaret 
etmeye başlıyorlar. Hasta öğrencilere yardım 
derneği, fakir liseli, orta okullu öğrencilere yar
dım derneği para toplayıcıları benim kapıma 
b'rçok defalar geldiler. Ben, «bağış yapmak is
temiyorum; ama bu derneklere üye olmak İsti
yorum, lütfen adresimi alınız, derneğinizin ad
resini, telefon numarasını veriniz, yerini göste
riniz, beni derneğinize üye kaydediniz, aidat 
vereceğim, bağış vermeyeceğim.» dedim, ondan 
<nnra hiç birisi gelmez oldu. 

Demek ki bir gerçek var, Türkiye'de Türk 
talkının yardım etme, merhamet duygusundan 
yararlanan kişiler var ve bu klşeler bunu âdeta 
müssseseleştirmişler. O halde tedbir almak lâ-
rum, Ma gibi bir tedbir almalı?.. Aklıma şu an-
"a bir şey gelmiyor ama, hiç olmazsa şu mak

buzların çıktığı yerde resmî bir makamın müh
rü, kaydı bulunabilir. Eğer böyle bir kayıt olur
sa, toplanan paraların kontrolü ilerde mümkün 
olabilir. 

Sonra, sayın arkadaşlarım biliyorsunuz, çe
şitli formüllerle vatandaşın karşısına çıkan ba

ğış toplayıcılar; bazı genç kızlar, erkekler top
ladıkları paradan belli bir ondalık alıyorlarmış, 
bunun % 40'a kadar çıktığını söyleyenler var. 
Bu bir kazanç müessesesi haline gelmiş, bunu 
disipline etmek lâzım. Türkiye'de çok şeyi disip
line etmek lâzım; ama şu duyguyu, vicdanları-
mızdaki yardım duygusunu istismara Devlet 
mani olmalı. 

Onun için ben, bu maddeyi komisyonun geri 
almasını ve bu ihtiyaca çare getirecek yeni ted
birlerle karşımıza gelmesini rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye 

yok. Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL PERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Arkadaşlarımın bir kısmının tereddütlerini 
izale edecek bir husus, derneklerin tahsilat me
selelerinin düzenli hale gelmesi hususu oluyor. 
Hükümetle yaptığımız temasta Cem - i lanat Ni
zamnamesi yetersiz görülmüş, Yardım Toplama 
kanun tasarısı halinde yeni bir düzenlemeye te
vessül edilmiştir. Bu tasarı Yüksek Meclise su
nulacak, bu suretle de makbuz nasıl olacak, ge
lirler nasıl düzenlenecek; orada ayrı bir metin 
halinde tertiplenmiş olacaktır. 

O itibarla burada ayrıca genişletici hüküm 
koymaya lüzum görmedik. 

Klasik defter ve kayıt tutma usulü eski ku
rallara muvazi olarak tanzim edilmiştir. Bir 
kimsenin bir derneğe üye olması halinin tespiti, 
üye teklif varakasının kendi imzası ile derneğe 
sunulması ve kararının alınması suretiyle temi
nata bağlanmıştır. Tarafımızdan daha tahdit 
edici hükümler getirmek komisyonumuzca uy
gun görülmemiştir. 

Maddenin aynen kabulünü teklif eder, say
gılar sunarım. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bir sorum var 
Sayın Başkan; bir «üye teklif varakası» ndan 
bahsetti Sayın Komisyon Başkanı, nerede var 
^,caba emredici şekilde bu üye teklif varakası? 
Çünkü bilhassa bugün, bu kanunda getirilmesi
nin cezaî sorumluluğu mevzuubahis, Herhangi 
bir kimsenin üye olmadığı bir dernekte üye gös
terilmesi de cezaî sorumluluğu gerektirmez mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — Şimdi, tüzel 
kişiliğe üyelik için başvurma tevsik belgesinin, 
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üye teklif varakası gibi yazılı bir beyana müs-
tenidolması gerekir. Dernek, üyesinin kendisine 
aidolduğunu belge ile ispat etmediği takdirde, o 
kişi o derneğe üye sayılmaz. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Be
nim de bir sorum var Sayın Başkan : Yönetim 
Kurulu kararı belge sayılacak mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — Yönetim Ku
rulu kararının müstenldatı olmadığı takdirde, 
kişiyi bağlayıcı belge niteliğinde olmaz. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim?... 
Yok. 

51 nci madde ile ilgili önergeleri okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
51 nci maddenin (a) bendine «üye olmak 

için başvuranların imzalarını taşıyan belgeleri 
saklayan dosyalar ayrıca tutulur» cümlesinin 
eklenmesini öneririm. 

Gaziantep 
Şinasi Çolakoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Dernekler kanunu tasarısının 51 nci madde

sinin (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

e) D emeklerce her türlü gelir ve bağışla
rın tahsili için kullanılan çift kopyalı makbuz
ların yönetim kurulunun hangi tarih ve karar 
sayısı ile bastırıldığını ve sıra numaralarını gös
terir bir makbuz defteri. 

Afyon 
Ali İhsan Ulubahşl 

Sayın Başkanlığa 
Dernekler kanunu tasarısının 51 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Dernek gelirleri çift kopyalı ve sıra numa
ralı makbuzlarla alınır. Kopyalardan biri sak
lanır, diğeri gelirlere esas olmak üzere muhase
be kaytılarına intikal ettirilir. Giderler, bütçe 
ödeneği olmak ve yönetim kurulu kararı ve sarf 
belgeleri bulunmak şartı ile yapılır. Bu madde
de sayılı defterlerin noterden tasdikli olması 
şarttır. 

Afyon 
Ali İhsan Ulubahşi 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre 
önergeleri işleme koyuyorum. | 

12 . 6 . 1972 0 : 1 

(Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'-
nun önergesi, tekrar okundu.) 

BAŞKAN ~— Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Hayır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu?.. 
ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep") — Ev

velce izah ettim efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 
Ulubahşi'nin birinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Hayır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, önerge sahibi söz istemiyor. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan 
Ulubahşi'nin ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Hayır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Başka önerge yok, 51 nci maddeyi okunmuş 
bulunan haliyle tasviplerinize sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Taşınmaz mal edinme: 
Madde 52. — Dernekler, ikametgâhları ile 

amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan baş
ka, taşınmaz mallara sahibolamazlar. Bağış ve 
vasiyet yoluyla kendilerine intikal eden taşın
maz malları dernekler içişleri Bakanlığının belli 
edeceği süre içinde paraya çevirmeye mecbur
durlar. 
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Bakanlar Kurulu, bazı derneklere, ihtiyaçla
rından fazla taşınmaz mala sahibolma yetkisi 
verebilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. Önerge yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

izne tabi dernek adları : 
Madde 53. — Dernekler adlarında, (Türk), 

(Türkiye), (Millî), (Cumhuriyet) ve (Atatürk) 
kelimeleri ile bunların baş veya sonlarına geti
rilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kullanabilirler. 

Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağ
lı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü 
resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseselerinin 
öğrenci derneklerinden ancak bir tanesi; üni
versite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı ensti
tülerin yetkili kurullarının ve diğer eğitim ve 
öğretim müesseselerinde ise Millî Eğitim Ba
kanlığının izniyle o müessesenin adını kullana
bilirler. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler : 
Madde 54. — Öğrenci derneklerinin merkez 

ve şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait ida
re yerleri; üniversite, fakülte, akademi ve bun
lara bağlı enstitü ve yüksek okullarla, sair her 
türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müessese
leri veya yurt binaları yahut müştemilâtında 
açılamaz. 

Her çeşit dernekler, kamu hizmeti yapılan 
yerlerle eğitim ve öğretim müesseselerinde ya
pacakları toplantı ve diğer bütün faaliyetleri 
için müessesenin yetkili makamından yazılı ola
rak izin almak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı efendim?.. 
Buyurun Sayın Cinisli. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım. 54 ncü maddede : 

Öğrenci derneklerinin merkez ve şubeleri ile 
çeşitli faaliyet kollarına ait idare yerleri; üni
versite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı ens
titü ve yüksek okullarla, sair her türlü resmî ve 
özel eğitim ve öğretim müesseseleri veya yurt 
binaları yahut müştemilâtında açılamaz. Deni
yor. 

Birkaç defa tekrarlandı bu kürsüden ve 
yüce huzurlarınızda; bu öğrenci derneklerinin 
mahiyetini bir gün ışığına çıkarmak lâzımdır. 
Nedir bu öğrenci dernekleri?.. 

Yani, öğrenci dernekleri Dev - Genç değil
dir, zararlı çalışmaları bugüne getiren anarşi 
yuvaları değildir. Bu türlü çalışmalar yapan 
dernekler vardır; bunları sizlerle beraber telin 
ediyoruz. Bunlar için alınması lâzımgelen ted
birlerin daha başka şeyler olduğunu da arz ve 
ifade ettik. Ama, öğrenci kendi okulunda bir 
içtimaî gelişmeyi, bir sosyal çalışmayı yapama-
yacaksa öğrenci derneği nerede icrai faaliyet 
gösterecek, kimin için çalışacaktır? Yani, kendi 
okulunda çalışamayacak bir öğrenci derneğinin, 
dışardaki faaliyetini cidden merak etmekteyiz. 
Ayrıca, bu öğrenci dernekleri dışarda nasıl yer 
temin ederler, nasıl çalışırlar? Asıl orada zararlı 
olmazlar mı? Yani izcilik faaliyeti yapacak bir 
dernek, kendi okulunda, kendi arkadaşları ara
sında yapacağı çalışmayı bırakacak, büyük şe
hirlerin en kalabalık yerinde, bulvar kahvele
rinde mi çalışacaktır? 

Çok rica ederim, bu Öğrenci derneklerinin 
mahiyetini ortaya koymak lâzımdır, iyi kavra
mak lâzımdır. Kanun koyucunun mantığını, bu 
sebeple tenkit ediyoruz. Bir şey, ya vardır, ya 
yoktur. Öğrenci dernekleri varsa, bu öğrenci 
dernekleri okulunda faaliyet gösterir, başka yer
de faaliyet göstermez. Öğrenci dernekleri kah
velerde faaliyet göstermez. Onları oraya attığı
nız zaman, bir korkudan kaçarkan, daha bü
yük bir tehlikeye düşürmüş olursunuz bu genç
leri. Bunun vebali büyük olur. 

Devlet birçok şeyin üstesinden gelir. Zararlı 
cereyanlar, zararlı akımlar gençlerimize musal
lat olmuşsa, bunu, yalnızca gençlerin kabahati 
olarak kabul etmek, gaflet olur. Yazıktır.. Bu 
mantıktan hareket edilemez. Bir devlet, bu tür
lü düşünemez. Bir kanun bu türlü yapılamaz. 

Öğrenci derneklerini, masum öğrencilerin bir 
araya gelerek kurdukları dernekleri, bu kötü 
örnekleri emsal alarak suçlamak haksızlık olur. 

Bu ehemmiyeti duyduğum için, bu maddenin 
lüzumsuzluğuna inandığım için söz aldım. Yani 
bu mantık, şu meşhur söze benziyor : «Şu mek
tepler olmasa, maarif işleri çok güzel yürüye
cek» Bu dernekler olmasa, her halde Dernekler 
Kanunu çok iyi çalışacak, demek gibi bir hal 
oluyor. 
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lâkki ediyoruz. Bunları hislerin ötesinde, fikir 
ölçülerine, objektif görüşe vurduğumuz zaman 
da, haklı olduğu kendiliğinden meydana çıkar. 
Misal olarak arz ettiğim Hukuk Fakültesini ka
bul ediniz, ya da Tıp Fakültesinin bir derneğini 
kabul ediniz. Bunları çeşitli sınavlarda maruz 
kaldıkları haksızlıklar, son hadiselerden sonra 
ele alınmış ve Hukuk Fakültesi, yönetmeliğini 
ancak ondan sonra değiştirmiştir. Üniversitele
rin bağımsız olduğunu biliyorsunuz, üniversite 
bağımsızlığı adı altında, üniversitedeki öğretim 
üyelerinin tutum ve davranışları da hepimizin 
malumudur. 

Düne kadar, bunlar hakkında burada bir ka
nun çıkarmak bile mümkün değildi. Biz bağım
sızlığı, ilmî özerklik olarak kabul ediyorduk, 
idarî yönden değil. Devlet içinde bir Devle
tin olamayacağı da aşikârdır. Buna rağmen, 
bilhassa üniversitede eğitim ve öğretim bağım
sızlığı ötesinde idarî ve malî özerklik adı altın
da çeşitli eylemlere geçildiği ve bunların hata-, 
larınm giderilmesi için Büyük Millet Meclisinin 
kanun bile çıkaramadığı, ancak kendilerinin 
resmî organı olan Senatodan bir kanun tasarısı 
geldiği zaman ancak onu ele almak durumunda 
olduğumuz için, büyük mahzurları dikkate al
mak suretiyle bu dernekler konusunda, arkadaş
larımızın hassasiyet göstermesi gerekir. 

Yani, kötü faaliyetleri örnek tutmak su
retiyle 33 seneden beri faaliyet halinde olan 
cemiyet ve dernekler mevzuunda, bilhassa son 
Anayasa değişikliğinden sonra elde edilmiş olan 
ilerlemeyi geriye döndürmenin doğru olmaya
cağı kanaatini taşıdığım için söz aldım. 

Bugün, üniversitelerimizde öğrencilerimizin 
hâlâ devam eden çok çeşitli sorunları vardır. 
Bunların başında bilhassa sınav meseleleri, yö
netmelikleri ve onun dışında da barınma, bes
lenme ve burs, yurt meseleleri gelir. Bunların 
üzerine ciddiyetle eğilmeyen öğretim üyeleriyle 
beraber, diğer kurumlarla da münasebette bu
lunmak, onlar nezdinde teşebbüste bulunmak 
için dernekler kurulacaktır. Kurulacak olan 
bu derneklere, bilhassa öğrenci derneklerine yar
dım etmek mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan 
1 nci fıkra yerinde değildir. 

2 nci fıkrada yer alan «her çeşit dernek - ki 
öğrenci derneklerinin dışındaki dernekler de bu
num içindedir - kamu hizmeti yapılan yerlerle 

eğitim ve öğretim müesseselerinde yapacakları 
toplantı ve diğer bütün faaliyetleri için mües
sesenin yetkili makamından yazılı olarak izin al
mak zorundadırlar.» kaydını, biz disiplin yönün
den, bilhassa işlerin kontrolü bakımından, mü
essese ile diğerleri arasındaki dengenin kurul
masının sağlanması bakımından yerinde görü
yoruz. Ama dernekler fakültenin içindeki mü
sait yerlerinden, otuz seneden beri, yirmi sene
den beri bulundukları yerlerinden çıkarılmama
lıdır. Orada faaliyetlerde bulunmalıdırlar. Fakat 
konferans salonunda, diğer, yerlerinde toplan
tı yapmak istedikleri zaman oranın yetkili ma
kamından izin almak yoluna gidilmesi, esasında 
istenilen gayeyi sağlar. Bu bakımdan, arkadaş
larımızın bu 1 nci fıkra üzerinde durmasını di
ler ve saygılar sunarım. 

BAŞKAN —- Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sevgili arkadaşlarım; 

Bu 54 ncü madde, öğrenci derneklerinin 
üniversite ve öğretim müesseseleri bünyesinde 
ikametgâh merkez ittihaz etmeyişleri, genel hu
kuk kuralına uygun ve muvazi olarak tanzim 
edilmiştir. Üniversite özerk bir müessesedir. 
özerk müessesenin içerisinde, başka bir tüzel ki
şiliğin ikametgâhını tesis etmesini kabul, hu-
kukan mümkün değildir. Zaten 1946 senesinde 
üniversite muhtariyeti geldiği zaman, üniversite
lerimizin tatbikatı, bünyelerinde bulunan ve ve
sayet altında olan cemiyetleri, dernekleri, bir
likleri bünyelerinin dışına çıkardılar. İkamet
gâhlarını, bünyelerinin dışında tesis etmelerini 
istediler. Sonradan bu, kanunî ve hukukî yoldan 
değil, müsamaha yolundan tekrar üniversitele
rin içerisinde merkez tesis etme yönüne gitti. 
Hukuken ikisini telif edip de, bir özerkliğin içe
risinde, bir tüzel kişiliğe merkez, ikametgâh te
sis etmek mümkün değildir. 

Bu bakımdan genel hukuk kurallarına uy
gun bir maddedir. Diğer mazarratı hususunda 
arkadaşların fikir sahibidirler. Onlar üzerinde 
durmak istemiyorum. Bu maddenin aynen ka
bulünü arz ve istirham ederim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Söz sırasını takdim ediyorum; 
Hasan Tosyalı, Sayın Buldanlı, Sayın Türkay, 
Sayın M, Kemal Yılmaz. Başka söz isteyen? Ci-
nisli. 
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RASİM CİÎTİSLİ (Erzurum) — Bir som 
sorabilir miyir? 

3 AŞK AH — İsin verirseniz, r-.üsıdıerelerir. 
sonunda soru için zaman ayıracağız. 

Sayın Tosyalı, buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

12 Mart öncesi anarşiye biz, 'okullarda, fa
kültelerde, üniversitelerde yuvalanıp, okr.yaynğı 
yerde bu dernekler içeriğinde yuvalanmayı, ça
lışabilmeyi, memleketi yıkmayı planlama serbes
tisinden geldik. Herkes bunu bilmelidir ki; bu
günkü ortama da, memleketi kaUrn:lı?:.^ak için 
çaba göstereceğimiz yerde, memleket yıkıcılarını 
tasfiye için zaman kaybedip, mutlak surette 
özerk olan üniversitede, yüksek okulda, diğer 
okullarda memleket yıkıcılığının faaliyeti old".-
ğu için geldik. Çok yazık oldu memlekete. 

Ben söyleyecektim; fakat Sayın Kor o iyon 
Başkanı ifade buyurdular: «Nerede özerklik? 
Özerk olan yerde memleket yıkıcılığı olur mu?» 
I ger üniversitelerde bu fasit faaliyetler olacak 
ise, camide de olur, kışlada da olur, memleketin 
kalkınması için faaliyette bulunan fabrikada da 
olur. 

Netice olarak talebediyorum ki; bu nevi 
dernekler, okullarda, üniversitelerde, camilerde, 
kışlalarda, fabrikalarda olamaz. Buralar, r\e::> 
leketin manevî kalkınmasının, kültürel kalkın
masının, millî müdafaasının merkezle i lir. F-.\ 
veya bu maksatla buralarda bu nevi faaliyetler 
olamas. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz, talebelerimizin tahsile devam etmesini 

istiyoruz. Talebe, yarının memurudur, yarı ya 
riya nemur demektir. Biz, memura he^ türlü 
g'evi, her türlü faaliyeti yasak ediyoruz, oklu
larda dersini bırakıp memleket yıkıcılığı nm ha
zırlığını yaptırmaya göz yumuyoruz, içimiz
de hangi arkadaş yoktur ki, Siyasal Bilgiler Fa
kültesinin Ankara ve istanbul üniversitelerinin, 
diğer üniversitelerimizin fakültelerine gitmemiş
tir? Hepimiz gittik, hepimiz gördük oradaki fa
aliyetleri, dernek faaliyetlerini gördük. Orada, 
talebenin daha iyi okuması için münakaşa edil
mediğini gördük. Talebenin daha iyi okuması" 
için, sosyal ve kültürel bakımdan daha iyi faali
yet göstermesi için münakaşa edileceği yerde, 
üniversite faaliyetini nasıl akim bırakırız, mem-

i leketi nasıl içten yıkarız tarzında d*ş tehirlerin 
- eddsi ;"d"rıı ''2, ^fiıl'yot /r'̂ ıtö'ıil"'"i?'tir. 1/•'Araya '.'1o-
| kanı rdr'ahıîe ederıemrüs, polisi rrüralıale ede-
j - rıeniştir, özerklik esbabı mucibe gösterilmiş-
i tir. 
| Binaenaleyh, daha fazla uzun konuşmaya lü-
] zum yok. Bu madde çok mühim ve çok yerinde 
l bir maddedir. Aksi takdirde, Dernek" er Kanu-
! n :<nnn getirilmesine lüzum yok. Başka dernek-
| 1er bu memleketi yıkmadı, talebe derneği ismi 
İ altında bu memleket yıkıldı. 
j Dernekleri desteklerim. Talebenin daha iyi 
j burs almasına, daha iyi yurtta barınmasına, da-
j ha iyi kredi almasına, daha ucuz kitap, daha 
I ucuz yerrek temin etmesine bütün varlığımızla 

bütün Parlamento olarak destek olacağız. Ve fa
kat, üniversitelerde dernek kurarak, o yuvaları 
vasıta o"arak kıflanarak bu memleketi içten tah-
ribetmeye ele asla müsaade etmeyeceğiz. Bu 
kararımızın bir ifadesidir bu madde. 

Maddenin aynen kabulünü arz ve istirham 
eder, sayalarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurun efen
dim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; mezkûr madde iki 
hüküm ihtiva etmektedir. 

Birisi; «her çeşit dernek» demekle, talebe 
dernekleri dışında kalan dernekleri kapsamak
ta, diğeri ise münhasıran öğrenci derneklerini 
içine almaktadır. 

i Memur derneklerinin kastı nedir? Kendi 
) üyelerinin hukukî hak ve sosyal imkânlarının 
1 daha iyi teminine medar olacak çalışma içine 
j cfİT-mek. Nerede yapılacak bunlar? Bunların, 
| "Devlet tarafından münhasıran amme hizmeti 
l n^rmeys tahsis edilmiş resmî binalarda hizmet 
; '^rme^nsleri için madde tedvin edilmiş. Yani, 
i Devletin, hukuken amme hizmeti görmesi için 
| aydınlatılması, ısıtılması, kiralanması Hazineye 
İ mevdu bir müessesede, münferiden mensupları-
I nm haklarını korumaya matuf faaliyette bu-
I lunan bir demeğin melce bulması doğru değil-
\ dir. işte, bu madde bunun için getirilmiştir. 
| İkinci fıkra ise, yani öğrenci derneklerinin 
I öğretim müesseselerinde çalışamayacağı, merkez 
\ ittihaz edemeyeceği, şube kuramayacağı fıkra-
\ sı ise; bu, bugüne kadar yaşadığımız hayatın 
ı bizde uyandırdığı en doğru bir düşüncenin ak-
| sidir. Yani, maksadı okumak, öğrenmek; ilmî, 
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irfanı, ahlâkı, fazileti tedris etmekle mükellef 
bir talebeyi, bu maksada tahsis için açılmış bir 
okulu, bu maksadın dışında siyasî, politik, 
sportif her hangi bir faaliyet için tahsis etmek, 
hukukun anaprensibine aykırıdır. Hazinenin 
kendi imkânının tesis ettiği, ısıttığı, aydınlat
tığı bir yerde okuma, öğrenme maksadının dı
şında her türlü siyasî faaliyet göstermeye imkân 
veren bir kuruluşu, bir derneği barındırmak 
kanuna aykırıdır, vergi mükelleflerine karşı da 
bir haksızlıktır. 

M. KEMAL YIIMAZ (Ankara) — Siyasî 
faaliyet derneği değil ki bu, normal dernek. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — öğren
ci dernekleri, taa kuruluşundan beri, kurulduğu 
günden beri öğrenci derneği diye kurulmuştur; 
bütün fonksiyonları siyasî olmuştur. Bildirileri, 
aksiyonları, zabıtaya karşı gelişleri, anarşik 
hareketlere iştirak edişleri birer siyasî fonksi
yondur. Bunu ne ile telif edebilirsiniz? Bundan 
sonra olmayacak demek de abesle iştigaldir. 
Biz müeyyideyi koyarız, müeyyide, hukuka kar
şı gelenlere tatbik edilir. 

Onun için, maddenin bu haliyle kabulü el
zemdir. Bu hususu arz etmek için söz aldım. 
teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Türkay, buyurunuz efen
dim. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; evvelâ bu kanun 
tasarısı üzerindeki üzüntülerimi belirtmek iste
rim. 

ikinci haftadır bu dernekler kanunu üzerin
de Parlamento meşgul ediliyor. Eğer, anarşi ile 
ilgili, Anayasaya göre mutlaka çıkarılması lâ-
zımgelen reform kanunları üzerinde, bazı ar
kadaşlarımız bu kadar hassasiyetle durursa; 
benim kanaatim odur ki, Meclis Reisliğince 
madde madde sıralanmış bu reform kanunları
nı bu Parlamentodan değil 1973 Ekimine kadar, 
1975 Ekimine kadar çıkaramayız. 70 - 75 mad
delik bir kanun tasarısının müzakeresi iki haf
tayı doldurmuş ve öyle görünüyor ki bu hafta
nın sonunu da bulacağız. Fazla hassasiyet gös
teriyor arkadaşlarımız. Rica edeceğim, daha iyi 
çalışalım, daha verimli olalım. 

Arkadaşlar; 54 ncü madde üzerinde görü
şüm şudur : 

Bazı arkadaşlarımız diyor ki; «kahvelerde 
mi bu öğrenciler dernek kuracak, sokakta mı 

dernek kuracak, oralarda mı faaliyet göstere
cek?» Bu, meseleyi küçümsemektir. Arkadaş
lar, derneklerin dışarıda kurulmasında, dışarı
da faaliyet göstermesinde kendi üyelerine sağ
layacağı imkânlar yönünden faydalar var. Eğer, 
bir dernek ki, mutlaka münakaşa ve mücadele 
edeceği bir müessesenin himayesine girer de 
orada faaliyet gösterirse, o dernek mensupları 
öğrencilerin birtakım meslekî meselelerini, hak
larını ve hukuklarını o üniversitenin yetkilileri 
karşısında müdafaa etmekte zayıf düşer, bir. 

ikincisi; herşeylden evvel derneklere bir şah
siyet gelir. Dernek, meslekî bir teşekküldür. 
Nasıl ki diğer meslekî teşekküller gibi üyeleri
nin haklarını ve hukuklarını arayan birer te-
şeıkkülse, bunun da bir şahsiyete kavuşması lâ
zım. öyle bir nevi işverenin himayesine sığına
cak, onun malikânesinde faaliyet gösterecek, 
ondan sonra gidecek üyesinin hakkını, huku
kunu arayacak; bu olmaz, bu ters düşer. 

Diğer taraftan, arkadaşlar diyor ki; «mem
leketimizin bu noktaya gelmesinde bütün der
nekler aynı şekilde mütalâa edilemez. «Doğru; 
ama biz buradan bugüne kadar doğru dürüst 
çalışmış dernekler için ayrı, memleketi şu nok
taya getiren dernekler için de ayrı bir madde 
herhalde çıkaramayız. Emsal: 800 bine yakın 
üyesi olan Kamu personelinin sendika kurma 
hakkını elinden aldık Anayasada yapılan bir 
değişiklikle. Acaba, halklarının elden alınması
na sebep, 800 bin memur arkadaşımızın bağlı 
bulunduğu bütün teşekküller mi aynı hata
ları işlemiştir? Yok hayır, üç - beş tanesi 
meslekî faaliyetlerin dışına çıkmış, tamamen 
politik faaliyetlerin içine girmiş, bu yüzden 800 
bine yakın memur arkadaşımızın sendika kurma 
hakkı elinden alınmıştır. Şu halde, bu da buna 
benziyor. Onlar için ayrı, bunlar için ayrı bir 
madde tedvini mümkün değil. 

Arkadaşlar; maddenin ikinci fıkrasında bir
takım toplantılar, yani kongreler, bir takım gö
rüşmeler yapmak için, o müessesenin Balonla
rından istifade ötmek için izin almak suretiyle 
faaliyet gösterilebilir, deniyor. İşte, dernekler 
için en mühim olan fıkra budur. Dışarıda, bin
lerce lira vermek suretiyle bir konferans için, 
bir kongre için salon tutacağına, gider oradan 
müsaade almak suretiyle toplantısını ve kong
resini yapar. Bu, onlara sağlanan en büyük im-
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kândır. Ama, hiçbir zaman derneğin hükmî 
şahsiyetinin teşekkülünü, bir himayeye, herhan
gi bir üniversite yetkililerinin himayesine sok
mak doğru değildir. Bu düşünce tarzı, tamamen 
derneklerin şahsiyetine yakışmayan bir ifade 
tarzıdır. Eğer dernekler dışarıda kurulursa; 
inanın ki kendilerine şahsiyet gelecek, ciddî 
birer dernek haline geleceklerdir. 

Madde, gayet yerinde monte edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, buyurunuz efen

dim. . 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın ar

kadaşlarım; her iki fikri de savunan arkadaşla
rımın, tam iyi bir niyetle dernek faaliyetlerini 
memleket yararına tanzim edici hükümler ge
tirmek için uğraştıklarından eminim. Yalnız, 
meseleyi biraz daha tartışmak gerektiği kanı
sındayım. 

Şayet arkadaşlarım, eğitim müesseselerini 
dernek faaliyetlerimden korumak istiyorlarsa, 
derneklerin kanunî amaçlarına uygun olarak 
eğitim kurumlan içerisinde faaliyet göstermele
rini sakıncalı buluyorlarsa bunu kesin olarak 
söylemek lâzım; derneklerin faaliyetleri okul
larda yasaktır demek lâzım. 

Derneğin, merkezini müessesenin bir küçük 
odasında kurmuş olması, bu faaliyet yasaklan
madığı müddetçe büyük bir sakınca doğurmaz. 
Orada toplanacak, yönetim kurulu toplantısını 
orada yapacak, müessesenin, açık olduğu mesai 
saatleri içerisinde çalışmasına müsaade edilir, 
bu şekilde daha da müessesenin kontrolü altın
da olarak bu faaliyet yürütülür. Yok, eğitim 
müesseseleri içerisinde her türlü dernek faaliye
ti yasaktır diyecekseniz, dernekler kendi amaç
larına göre çalışmalarını sokakta yapacaklar. 
Yani, öğrenciler üniversiden, okuldan çıkacak, 
üniversite kapısının dışında öğrencilere mak
satlarını anlatacaklar; bir haklı dilekleri varsa 
onları orada arkadaşlarına anlatacaklar gibi, 
bir garip çıkmazın içine giriyoruz gibi geliyor. 
bana. Ee, Anayasa belli vasıftaki vatandaşlara, 
öğrenci olsun veya olmasın, kanun içerisinde 
dernek kurma ve dernek içerisinde dernek 
amaçlarına uygun çalışma hakkını veriyorsa, 
bu hakkı da biz alma niyetinde olmadığımıza 
göre ben bazı arkadaşların görüşlerini olaylara 
karşı bir duygusal tepki olarak vasıflandırıyo
rum. 
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Hiç şüphesiz, kamuya yararlı, bazı olayları 
önlemek için kanım koyucular olarak tedbirler 
almak haıkıkımızdır. Ama bunları alırken, olay
ların aşırı etkisinıde kalırsak,. ıbu sefer reaksiyon 
kanunları çıkarırız ki, bu kanunların da uygu
lamada başka türlü baltaları olur, zararları olur. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, sayın Komisyon 
Başkanı sadece özerk müesseselerden bahsetti, 
özerk müesseseler içinde tüzelkişiliği olan kuru
luşlara ikametgâh tesisinin kanunen mümkün 
olmadığından bahsetti ama, maddenin 1 nci 
fıkrasında sadece özerk müesseseler bahis ko
nusu edilmiyor, orada «her türlü eğitim kurum
ları» tabiri var. O halde orası cevaplanmamış 
olarak kalıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, dernek kurma
ya, dernek faaliyetine izin vereceksek o zaman 
başka türlü, daha makul bir anlayış içinde ka
nunu tedvin etmemiz gerekir. Bir derneğin mer
kezinin müessese içinde olması ciddî kontrolü 
sağlar. Eğer bu derneklerin merkezleri şehrin 
muhtelif kaşelerine dağılmış olurlarsa, işte o 
zaman belki, bazı köiiü niyetli dernekler içerisi
ne, dernek çalışmaları içerisine sızma damağına 
daha kolay kavuşurlar. 

Muhterem arkadaşlarım, her türlü eğilimle
rimizden sıyrılarak objektif olmaya gayret 
edelim. Türkiye'de bazı üzücü olaylar olmuştur, 
acı olaylar olmuştur ve cereyan eden olaylardan 
çok acı dersler alınmıştır. Bütün bu olayların 
nedenini son derece rahat, kolay, hatta tembel 
bir teşhise bağlarsak, biz Türkiye'ide hangi sos
yal hastalığı tedavi edebiliriz? Türkiye-1de bir 
yıldan beri, iki yıldan beri, üç yıldan beri bü
yük olaylar oldu. Bütün bunların suçunu der
neklere. ve özerkliğe bağlayıp işin içinden sıy
rılırsa bu parlamento, samimî söylüyorum; 
Türkiye'deki sosyal hastalıklara bilimsel çare
ler, tedavi yolları bulamaz. 

Bu bakımdan, bu madde üzerinde duygu
sallıktan uzak, reaksiyondan uzak, daha ölçülü 
tedbirler getirmek suretiyle maddeyi geliştir
mek ihtiyacını duyuyorum. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 

varsa lütfen açık oya katılsın. 
Sayın Rasim öinisli, buyurun ©fendim. 
RASÎM CMİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kanım, muhterem arkadaşlar, 
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Maksadımın, bu kanunun daha sağlam bir te
mele dayanmasını temindir, ikinci defa huzuru
nuza çıkmam bundan ötürüdür. 

Sayın Komisyon Başkanının, tenkitleri ce
vaplandırırken ortaya koymuş olduğu bir görüş 
vardır: «ıBu madde genel hukuk kurallarına 
uygun düşmektedir, özerk müesseselerin için
den derneklerin tasfiye 'edilmesi bu oMiyacın 
icabıdır» diye buyurdular. Hemen akla şu so. 
ru gelmektedir: Demek (ki bu madde yalnızca 
özerk müesseselerin içinde kurulması düşünü
len derneklere engel teşkil ekmektedir, özerk 
olmayan özel eğitim müesseselerinde bu demek
ler yaşayacaktır. Sayın Komisyon Başkanının 
mantığının muhalifinden hareket etmek sure
tiyle bu neticeye varmak mümkündür ama, me
tin açıktır. 

Kaldı ki, bugüne kadar özerklik anlayışı 
kötüye kullanılmıştır. ÜniversitelerimİK özerk
liği gerçek manada kullanamamalardır. Özerk
liğin murakabeye dayalı, ilmî ve idarî muhtari
yet olduğu görüşünün dışına taşmış, bir salta
nat anlayışı, bir tahakküm anlayışı içinde ha
reket etmişlerdir. Üniversitelerimiz bu yanlış 
mantıktan hareket ettiği için, içinde cereyan 
eden zararlı gelişmeleri önleyememiştir. Üniver
sitelerimiz, memleketin büyük kayıplara uğra
dığı bu aşırı cereyanların yuvası olduğu günler
de, üniversite yetkilileri ve kurumları, organla
rı bu mufakaba görevini yerine getirmemişler
dir. Bozukluk buradan başlamıştır. 

Bizim iddiamız şudur: Kötü maksatları için 
dernekleri vasıta bilenler, her türlü imkânı çe
şitli yollardan temin etme cihetine gidiyorlar, 
gitmişlerdir. Kötü maksatlı kişinin 'kullanmaya
cağı meitod yoktur. Biz bu kötüleri emsal ala
rak, iyi niyetle cemiyetin sağlam bir temele 
dayanmasını temin edecek, ahlâk kurallarına, 
inanç birliğine bağlanacak fahrî çalışma yapan 
fedakâr insanların, zararın panzehiri olacak 
olan çalışmayı yapacak genç insanların bu ça
lışmalarına engel olacak hükümlerin bu menin
de yer almasına karşıyız. Bunu temin etmek için 
söz istiyoruz. Aksi halde, illegal yoldan komü
nizm propagandası yapan bir dernek, parasını 
da bulacaktır, dısarda yuvasını da bulacaktır, 
dış arda çalışma imkânını da bulacaktır. Ama 
bir kültür eahgması yapan dernek; bunu bir 
defa daha Yüce huzurunuzda arz etmiştim, 67 J 

vilâyetin büyük şehirlerimizde 67 tane mahallî 
derneği vardır. Konya Kültür Derneği vardır, 
Bursa Kültür Derneği vardır, Erzincan'ı var-
•dii'.,. Elazığ'ı vardır 67 vilâyetimizin öğren
cilerinin ve o şehirde bulunan hemşehrile
rinin teşkil etmiş olduğu mahallî dernekle
rim iz vardır. Bu kanuna göre, bu mahallî 
demekler, faraıza Kayseri Kültür Yardımlaş
ma Derneği Kayseri öğrenci yurdunda 
açılamayacak ve orada icraî faaliyet yapa
mayacaktır. Şimdi Kayseri Kültür Yardımlaş
ma Derneği niçin kurulmuştur? Bu anarşik olay
lara katkıda bulunmak için değil her halde. 
Ama oradan gelmiş burada okuyan öğrencileri
nin zararlı cereyanlara kapılmasına engel ol
mak için, onların sosyal ihtiyaçlarına çare ola
bilmek için, yardıma muhtaç gençlerine hizmet 
edebilmek için, mahallî örf ve geleneklerinden 
kaymamasını temin etmek için kurulmuştur. 
Şimdi bu derneği siz Kayseri Öğrenci yurdun
dan alır bir başka yerde icraî faaliyet etmeye 
mecbur ©derseniz, o zaman bu derneğin hizmeti 
•askıda kalır, faydasız olur, hizmet edemez hale 
gelir. Kaldı ki, bu dernekler zaten dar imkân
larla yaşamaktadır. Böyle derneklere bor de yer 
kiralamak külfetini yüklerseniz bu dernekler 
külliyen yaşayamaz hale düşer. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Mart öncesi ve 
12 Mart sonrası olaylarını hamasî nutuklarla 
dile getiren arkadaşlarımız bilmelidir ki, bu mü
cadeleyi çok evvelinden başlatan karınca kara
rınca bir arkadaşınız da bendenizin!. Ve bu tale
be derneklerinde ne türlü oyunlar oynanmıştır, 
ne türlü zararlı çalışmalar yapılmıştır bunu 
bilenlerdenim. Ama meselenin tedbiri bu değil
dir, bunu arz etmek istiyoruz. Meselenin tedbiri 
böyle gelmez. Bu tedbir başka şeydir, öğrenci 
derneklerinin siyasî faaliyet gösterdiklerini bu
güne kadar görenlerdeniz, bunu inkâr edecek 
kimse yok aramızda, inkâr edenler, bugün ümit 
ederim ki doğruyu bulmuşlar ve hakikati kabul 
etmişlerdir. Hiç olmazsa bundan «sonra intibaha 
gelmişlerdir umudundayım, temennisindeyim. 
Ama, siyasî faaliyet göstermeyen, zararlı çalış
ma yapmayan, iyi niyetle kendi yöresindeki kül
türünü, kendi çevresindeki tesanüdü temin öt
mek için aşırı cereyanlara karşı bir cephe birli
ği, bir inanç birliği, bir kültür birliği kurmak 
isteyen derneklerin çalışmasına engel olacak 
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bu kanun, aksine bir tepki kanunu (halinde, is
tenilen amaçtan uzaklaşır, tam tersine bir neti
ce ortaya koyar. Biz bu korku içindeyiz de bu
nun için huzurunuzda konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Konuşma süreniz bitmek üzere, 
bir dakikanız var efendim. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — öğrenci der
neklerinin siyaset yapmayacaklarını bu kanun 
(hükme bağlamıştır, bu hükümlerden daha kuv
vetli hükümler getirilebilir. Eğer bu türlü çalış
malara engel olunmak isteniyorsa bunun çok 
daha müessir tedbirleri var, bunları getirebili
riz. 

Benim sözlerimden, bir sayın arkadaşımız 
meseleyi Mçümsediğim anlamını çıkardılar. 
«Kahvelerde veya sokaklarda mı faaliyet göster
sin» sözümü küçümsediğini manasında ifade bu
yurdular. Katiyen böyle bir anlayış içimde de
ğilim. Aksine, meselenin çok önemli olduğunu 
bildiğim için, çok önemli olduğunu kabul etti
ğim için bu türlü maruzatta bulunmuşltum. 

Mücadele edeceği müessesenin himayesinden 
kurtulmak suretiyle öğrenci derneklerinin de 
istiklâlini kazanacağı, ifadesine katılmamız im
kânsızdır. Biz, öğrenci derneklerinin kendi öğ
retim kurumlarıyle mücadele etmek için kurul
duğu kanaatimde değiliz. Biz, öğrenci dernekle
rinin öğretim kurumlarına yardım etmesi gere
ğimden hareket ederek kurulduğu kanaatinde
yiz. Burada bir düşünce farkı var. 

BAŞKAN — Toparlayınız lütfen, süreniz 
doldu efendim. 

RASJM CÎNÎSLİ (Devamla) — Bu « doğru-
dürüst çalışan dernekler için ayrı, zararlı faa
liyet gösteren dernekler için ayrı kanun mu ya
pacağız» sözü iizertinde durmak isterim. 

Biz her şeyden önce kanun yapıyoruz. Bu 
kanunun hukukî olmak zarureti vardır. Biz o 
anlayış içindeyiz ki, Devlet her şeyin üstesinden 
gelecek güçtedir. Kanun yapıcı, bir hakkın ih
lâl edilmemesi için, bir hakkın ziyama imkân ve
recek tarzda kanun yapmaz. Haksızların hak
kından gelmesini Devlet bilmelidir; bir hakkın 
müdafaası Devletin görevidir. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN1 — Sayın Gacıroğlu, buyurun. 
NACİ GAJCIROĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu maddenin, bir zaruretin ifadesi olduğu

nu bildiğim için ve hakikaten zamanınızı alma

mak sadedinde aslında konuşmak istemiyor
dum. Madde gayet haklıdır. Kanun bir zarure
tin ifadesidir, bir ihtiyaca cevap verir. 

Dermekler milletin murakebesi dahilinde ol
malıdır. Cereyan eden hadiseler milletin için
de olmalıdır. Her şey ayan beyan, apaçık olma
lıdır. Üniversite derneklerinin cemiyetler kana
lı ile kulis dahilinde şahsî şöhretlere imkan ver
mesi ve kulisle talebelere fakülte dahilimde tesir 
etmesi elbette kolaydır. Üniversitelerin 
silâh deposu haline geldiğinin hangi yol
dan husule geldiği, üniversitelerin aşırı sol 
propagandalara hangi yoldan ve hangi vasıta ile 
kullanıldığı, şu veya bu fikrin, ideolojik görü
şün konferans halinde üniversite çatısı içerisin
de nasıl sunulduğu bugünün realitesi ve gerçe
ğidir. Bu manada üniversite çatısını kendi men
fur zihniyetine alet eden bu görüşlere artık pay
dos demenin zamanı gelmiştir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, dernek, mil
let içerisinde politikadan azade ve sadece tale
benin ihtiyaçlarını temine salih olmalıdır. Bu 
manada elbette M, murakabeye tabi bulunacak 
üniversite derneklerinin üniversite çatısı hari
cinde hakiki maksadına dönük olması tek te
mennimizdir. 

Madde hakikaten yerindedir. Kanun ihtiyaç
tan doğar. Bugün bu ihtiyaç sabittir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka »öz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir değişiklik öner
gesi de bulunmadığı cihetle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet komiserinin tayini : 
Madde 55. — Mahallin en büyük mülkiye ami

ri genel kurul toplantılarında hazır bulun
mak üzere, hâkim, savcı veya bu sınıftan sayı
lanlar ile adliye memurları, askerî şahıslar, em
niyet ve jandarma mensupları dışından bir me
muru Hükümet komiseri olarak tayin edebilir. 
Komisere lüzumu halimde yeteri kadar yardım
cı verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Hükümet komiserinin görev ve yetkileri : 
Madde 56. — Hükümet komiserinin görev 

ve yetkileri şunlardır:. 
a) Genel Kurul çağırışımın usulüne uygun 

yapılıp yapılmadığını incelemek, 
b) Tüzüğüne göre toplantıya katılacaklara 

ait liste üzerinde işaret konularak toplantıya 
katılanları tespit etmek, 

c) Toplantının mevzuat, demek tüzüğü ve 
gündem esaslarına uygun cereyan edip etmedi
ğini tespit etmek ve göreceği aykırı haller için 
kongre başkanlık divanını uyarmak, 

d) Toplantı güvenliğinin sağlanması ve 
toplantının sükûn içinde geçmesi için kolluk 
kuvvetlerinden her türlü yardımı istemek, 

e) Sükûn ve düzeni bozacak eylemlerin, 
toplantının devamını imkânsız kılacak bir şekil 
alması halinde toplantıyı tatil etmek ve gerekir
se kolluk kuvvetlerinden zor kullanılmasını iste
mek, 

f } 'Gerektiğinde toplantının safahatını, tek
nik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makina-
ları gibi araçlarla tespit etmek. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde müzakere 
usulüne taallûk eden bir teklif var. öncelikle 
usulü taallûk ettiği için o önergeyi okutaca
ğım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 56 ncı madde

sinin fıkra fıkra görüşülüp oylanmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Gerek görüşmenin, gerekse oy
lamanın fıkra fıkra yapılmasını talebeden bir 
önergedir. O itibarla müzakereye başlamadan 
evvel bu usulî meseleyi halletmemiz lâzım. 

Bu önerge usulî bir önergedir. Söz isteyen 
arkadaşımız olursa lehinde ve aleyihinde ikişer 
kişiye söz vereceğim. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Türkay. 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem, arkadaşlar; 
'54 ncü madde üzerinde görüşürken de bu 

konudaki fikirlerimi beyan etmiştim. Bu sistem, 

bu usul Meclisin saatlerini boşa geçirmekten 
başka bir işe yaramaz. Bir madde üzerinde en 
ufak bir değiştirge önergesi verilmediğine ve 

t madde aynen oylandığına göre, demek ki biz, 
Meçisin saatlerini heba ediyoruz. 

56 ncı maddedeyiz. Bu 56 ncı maddeye gele
ne kadar 56 ncı maddeden çok daha önemli 
maddeler geçmiştir, ama hiçbirisinde bu şekil
de fıkra fıkra müzakere ve fıkra oylanma isten
memiştir. Bu itibarla bu Meclisin saatlerini bo
şuna heba etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Madde tümüyle müzakere edilir, konuşmak is
teyen arkadaşlar çıkar fıkralar üzerindeki fi
kirlerini beyan eder, bumdan evvel verdikleri 
gibi değiştirge önergesi verirler, ama 56 ncı mad
deye kadar devam eden usulü ve sistemi boz
maya hakkımız yoktur, önergenin aleyhinde bu
lunuyorum, sizlerin de aleyhinde oy kullanma
mızı rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

içtüzüğümüzün 108 nci maddesine göre fık
raların ayrı ayrı müzakere edilmesini istemek 
mümkün değildir, yalnız ayrı ayrı reye kon
masının talebedilmesi mümkündür. O itibarla 
maddenin oylanmasına geçildiği sırada ancak 
bu önerge hakkında Genel Kuruluna oyunu rica 
edecelim. 

Şimdi, madde üzerinde söz isteyen arkadaş
larıma söz vereceğim. 

Buyurun, Sayın Sakıp Hiçerimez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan bu kanun tasarısının çok 
önemli gördüğüm birkaç maddesinden biri de 
budur. 

Burada bir kere bu maddenin, kendi kanaa
timden doğan ismini koymak istiyorum; anti
demokratik bir madde. Demokratik usuller için
de, demokrasinin savunuculuğu içinde, demok
ratik düzenin devamı arzusu içinde bulunduğu
muz bir dönemde antidemokratik bir madde. Bu 
madde toplumu ilgilendiren bir maddedir. 

Hepimiz biliyoruz M, Türkiye'de 41 000 der
nek var, binlerce sendika var... 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sendikala
rı bırakın... 

— 303 — 



M. Meclisi B : 103 12 . 6.. 1972 O : 1 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Sendikalar Kanununa da atıf yapıyor, beyefen
di. Tatbikatta başınıza geldiği zaman anlarsı
nız. 

Binlerce memur kuruluşu var - ki, Birlik Ka
nunu geliyor, komisyonda görüşülüyor - Bun
ların üye adetlerini ve üye olan - kimselerin ya
kınlarını da dikkate alacak olursanız, milyon
larca vatandaşı lilgilendiren bir kanunun ilgili 
maddesi, Hükümet komiserine verilen yetki me
selesini ihtiva etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadarki tat
bikat neydi, evvelâ bunu arz etmek mecburiye
tindeyim. Bundan önce tüm kongrelere, ister 
sendika kongresi olsun, ister dernek kongresi 
olsun, ister kulüp ve benzeri kongreler olsun, 
isterse siyasî kongreler olsun, - siyasî kongrele
ri de içine aldığı için bu noktaya da işaret edi
yorum - Hükümet komiseri toplantı yerine ge
lir, ister fotoğraf çekmek suretiyle, ister banta 
sesleri olmak suretiyle, isterse yazmak sure
tiyle kongrenin cereyan tarzının kanunlara uy
gun olup olmadığını içerde yapılan konuşmala
rın suç teşkil edip etmediğini, usıılî bir şekilde 
kongrenin yapılıp yapılmadığını tespit eder, bu
nu ilgili mercie verir. Eğer kongrede suç işlen
mişse gayet tabiî ki, ilgili merciler suç işleyen
ler hakkında muameleye geçer, eğer suç işlen
memiş, usulsüz bir muamele yapılmışsa o usul
den mutazarrır olanların vaki şikâyeti üzerine 
Hükümet komiserinin vermiş olduğu rapor da 
dikkate alınmak üzere muamele yapılırdı. 

Bu, bugüne kadar böyle gelmiştir. Yalnız 
ufak bir değişiklik Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu ile dernekler, sendikalar, siyasî 
partiler istisna edilmek suretiyle biri karma ni
telik taşıyan ve halkın tümüne açık olan - yani 
üye kaydı yoktur orada - toplantılar için Hü
kümet komiserine bazı yetkiler verilmiştir, o 
yetkiler verilmiştir, o yetkiler de biraz evvel 
saydıklarımdan farklı yetkiler değildir, tespiti 
aşmayan yetkilerdir; ancak, son bir yetki şu
dur. Eğer o kongrede huzurun artık önü alına
mayacak kadar taşkın bir hale gelmesi, bozul
ması, saldırılar haline gelmesi üzerine Hükü
met komiserinin toplantıyı dağıtmasıdır. Ka
nun burada dahi bir istisna getirmiş; «Siyasî 
partiler, sendikalar, dernekler kendi tüzükleri 
çerçevesinde yapacakları kongreler bakımından 

bu kanuna tabi değillerdir» demiş ve Hükümet 
komiseri bakımından da bu kaydı koymak lü
zumu hissedilmiştir. 

Demek ki, Yüce Parlamento bunu takdir et
miş ve yaptığı müzakereler sonucunda bu kara
ra varmış ve böylesine bir kanun çıkarmak lü
zumunu hissetmiştir. 

Şimdi önümüze getirilen kanun maddesini 
fıkra fıkra okuyarak muhtemel tatbikatı arza 
çalışacağım : 

«Hükümet komiserinin görev ve yetkileri 
şunlardır» diyor. Evvelâ görev, sonra yetkileri 
nedir, ikisini birden göreceğiz. 

«a) Genel Kurul çağırsmın usulüne uygun 
yapılıp yapılmadığını incelemek,» 

Görevi; genel kurul çağrısının usulüne uy
gun yapılıp yapılmadığını incelemek. Vazifesi; 
genel kurul çağırışı usulüne uygun değilse, 
«uygun değildir» diyecek ve daha başlangıçta 
kongrenin yapılmamasını sağlayacak. 
» Bu, genel kurulun kendisine ait bir görev

dir. Buraya hiç kimsenin müdahale hakkı olma
mak icabeder. 

Şimdi tasavvur ediniz ki, şu Yüce Parlamen
toda bir genel kurul çalışması yapmaktadır.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Usulüne 
göre zaten dernekler de böyle çalışır.. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Sayın Tosyalı siz konuşurken biz dinliyoruz.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz devam 
ediniz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
ikinci fıkra : «Tüzüğüne göre toplantıya katı
lacaklara ait liste üzerinde işaret konularak 
toplantıya katılanları tespit etmek,» 

Bu görev de Hükümet komiserine ait bir gö
rev değildir. O görev kongrenin dışında bir 
üyelik, dışında bir hüviyet taşıyan insanların 
hakin değildir. Genel kongrenin kendi arasından 
seçeceği divan, buradaki delegelerin, üyelerin 
kimliklerini, usulüne uygun delege olup olmadık
larını tespitle yükümlüdür. Burada da, Hükü
met komiserine genel kurulun yetkilerini a^sn 
bir yetki devredilmiştir. 

«Toplantının mevzuat, dernek tüzüğü ve gün
dem esaslarına uygun cereyan edip etmediğini 
tespit etmek ve göreceği aykırı haller için 
kongre başkanlık divanını uyarmak.» 

Şimdi, günlerce bizim burada, Yüce Parla
mentoda bir içtüzüğümüzün bir maddesinin, bir 
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fıkrasının tescili için soyte uygulanması lâzım, 
böyle uygulanması lâzım diye saatlerce münaka
şa ettiğimiz, neticeye varmak için uğraştığımız 
çok olmuştur. Şimdi, elinde bir tüzük v:3 bir Hü
kümet komiseri gelecek; divana, tüzüğü şu şe
kilde veya bu şekilde uygulaması noktai naza
rından müdahale edecek. Tasavvur ediniz ki, 
bir genel kongre yapılıyor. Bu, dernek olabilir, 
sendika olabilir, bir siyasî parti olabilir. Kongre
nin büyük çoğunluğu divanın tutum ve davra
nışını, tüzük anlayışım, gündem anlayışını tas-
vibediyor, ama huzursuzluk çıkarmak isteyen 
bir, iki kişi veya alınan kararlardan şahsen mem
nun olmayan birkaç kişi ise alisini savunuyor. 
Eğer tesadüfen Hükümet komiserinin de görüşü 
o istikamette ise kongre darmadağın olacaktır; 
kavga olacaktır, nizamı tesis etmek için görev
lendirdiğimiz kişi yüzünden kavga çıkacaktır. 
Hükümet komiserinin buradaki görevi, kendisi
ne böyle bir şikâyet vaki olursa bunu tespit et
mek, kendi kanaatiyle beraber raporuna dercet-
mektir; yoksa divana gidip «Sen yanlış yöneti
yorsun; öyle olmaması, böyle olması lâzım» de
mek değildir. 

Bir başka fıkraya geçiyoruz : 
«Toplantı güvenliğinin sağlanması ve top

lantının sükûn içinde geçmesi için kolluk kuv
vetlerinden her türlü yardımı istemek.» 

Hepimiz biliyoruz M, birçok kongrede, özel
likle siyasî parti kongrelerinde, sendika kongre
lerinde birtakım münakaşalar, gürültülü konuş
malar bir an için sessizliği, istenen sükûnu ihlâl 
edebiliyor. Bu takdirde Hükümet komiseri, ben 
burada sükûnetin muhafaza edilemeyeceği kana
atindeyim, kolluk kuvveti girsin... Kongrenin 
içine polisi sokuyorsunuz, polis kongre mahalli
ne giriyor. Polisin mevcudolduğu kongrelere, öz
gürce yapılan kongreler demek kolay değildir. 
Kaldı ki, bunların hepsi takdirî hususlardır; Ah
met'e göre böyle takdir edilir, Mehmet'e göre 
böyle takdir edilir. Bir sinirli hatibin kürsüden 
veya oturduğu sıradan kongre cereyan tarzına 
müdahalesi başkadır ve bu başkalık bir diğer İri
şi için heyecan, korku, endişe yaratıcıdır, bir 
başkasına göre de tabiî bir cereyandır. Bu tak
diri keyfiyette polisi, sadece Hükümet komiseri
nin o andaki düşüncesine terkederek kongre sa
lonuna doldurmak, sokmak büyük hatadır. Kal
dı M, geçmiş tatbikatta ve bugün dahi süregelen 

tatbikatta yol, kongre başkanının lüzum gördü
ğü ve Hükümet komiserinden yardım talebet-
tiği takdirde bu keyfiyete başvurulur, örnek ve
relim: Yüce Parlamentonun çalışmasını hatırla
yalım; biz de kongre çalışması yap:yoruz. Ba
zen sinirli konuşanlarımız olmuyor mu, bazen 
yerlerinden müdahale edenlerimiz olmuyor mu, 
bazen kürsünün önüne kadar gelip hatibe birta
kım ikazlarda bulunmak isteyenlerimiz olmuyor 
mu; oluyor, ama Meclis Başkanımız ne yapıyor? 
İkazlarını yapıyor, gerekirse ceza veriyor. Bakı
yor ki, sükûnet temin edilemeyecek, kendi kont
rolünün dışına çıktı; on dakika, onbeş dakika 
ara verdim diyor. Tekrar toplanıyoruz, yine bir 
sükûnet yaratılamazsa sırasında ne diyor; «Vazi
feli arkadaşlar, tdare Amirleri arkadaşlara yar
dımcı olsunlar, sükûneti temin edelim.» diyor, 
ama dışarıdan polisler gelsin de buranın nizamı
nı temin etsin demiyor; olmaz böyle şey. 

Dahası var: «Sükûn ve düzeni bozacak ey
lemlerin, toplantının devamını imkânsız kılacak 
bir şekil alması halinde toplantıyı tatil etmek 
ve gerekirse kolluk kuvvetlerinden zor kullan
masını istemek.» Kongre içinde bulunan herkes 
bir derneğin, bir sendikanın, bir partinin üyele
ri oldukları için ailedirler; biribirlerine bağırır
lar, çağırırlar, sitemleri olur, ama biraz sonra 
yine kolkola dışarıdadırlar, fakat siz hariçten,' 
hele böyle zabıta görevlisi olan bir kişiy;. işm 
içine katarsanız bu takdirde reaksiyon kendi 
aralarında olmaktan çıkar o güçlere karşı olur. 
Bundan Devlet otoritesi zarar görür, hukuk 
devleti zarar görür. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, konuşma sü
reniz bitti lütfen toparlayınız. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Bağlayacağım Sayın Başkan. 

Son fıkra üzerinde fazla bir şey söylemeye 
gerek yok; «Gerektiğinde toplantının safahatı
nı, teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film 
makinaları gibi araçlarla tespit etmek.» 

Değerli arkadaşlarım, birçok şeyden şika
yet ediyoruz, birçok olayları bazı şeylere çok 
benzetiyoruz, yaklaştırıyoruz, hatta onun sır
tına yüklüyoruız, ama çözüm yoluna gelince 
de, demokratik kurallardan derhal ayrılıyo
ruz. Dernekler için de gördüm; bir arkadaşım 
kalktı «cami yaptırma derneklerinin Türki
ye'de mevcut olduğunu» söyledi, «bunlara bir-
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takım imkânlar hazırlayalım» dedi. Bir arka
daşım kalkltı güzelleştirme derneklerinden 
bahsetti. Burada sendikacı arkadaşlarımız 
var, sendikaların ne yapacaklarını bilirler; 
hak ararlar, hukuk ararlar. Memur kuruluş
ları var, onu da ben bilirim; onlar da yine üye
lerinin haklarını ararlar, hukuklarını savu
nurlar, ama iki - üç kişi çıkar, bir - iki tane 
de dernek katılır bu işin içerisine, Marksist, 
Leninist, Maoist bir hareket yaptıkları iddi
ası vardır; Ibütün dernekler, ıbütün sendika-
kar, bütün birlikler, kuruluşlar sanki 'böyle
si eylemlerin içindeymiş gibi buradan devam
lı olarak kamuoyuna ve zabıtlara düşmü-
lür; bu yanlış yoldan da vazgeçmek lâzımdır. 

Biz eğer bazı kötü davranışları önlemek 
istiyorsak, bunu polisiye tedbirlere başvur
makla yapamayız. Aksine, o meselelerin kökü
ne inmek, o meseleleri kökünde kurutmak ve 
ve Sayın Başbakanımızın dedikleri gibi -.gö
nüllerde kazanmakla» olur. Copla, miğferle 
kongrelere girip, kongrelerde konuşamayan in
sanlarla sükûnet temin ettiğimizi iddia ede
meyiz. Konuşan insanların bulunduğu yerde 
gönüller kazanılmış ise sükûnet vardır. O sü
kûnet ise, demokrasinin kökleşmesine ve öz
lediğimiz günlerle, çok daha yakın bir gele
cekte berajber olmamızı sağlar. 

Maruzatım 'bundan ibarettir, önergele
rim var, onlar hakkında da söz olacağım Yü
ce Heyetinizin yardımcı olacağından emin ola
rak' saygılarımı sunarım. 

'BAŞKAN — Sayın Tosyalı., buyurunuz 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sııym 
Başkan, çjok değerli arkadaşlarım; 

Her nevi dernek, siyasî kuruluşların top
lantısı sendikalarımızın toplantısı elbette ken
dileri ve memleketimiz için iyi niyetlerle inta-
cedilir. Bir toplantının huzur içerisinde, sü
kûnet içerisinde, disiplin içerisinde ve mak
sadını gerçekleştirme gayesi içerisinle faali
yet göstermesi lâzımdır. Bunun Iböyle ola-
foilmosi için de tarafsız bir Hükümet komi
serinin orada bulunması el'betteki gerekli
dir. Hükümet komiserinin orada bulunması 
kâfi değil, onun görev ve salâhiyetinin ka
nunla gayet açık, belirli şekilde belirtil aıi§ 
olması lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanuna ka
dar her toplantıda Hükümet komiseri vardı, 
fakat görevleri ve salâhiyetleri belli değildi. 
Bugüne kadar gerek dernek toplantılarmm, 
gerek siyasî parti toplantılarının, gerek sen
dika toplantılarının gaye dışında yapılmış ol
masına, orada bulunan Hükümet komiserinin 
vazifesinin ve salâhiyetlerinin belirsiz oluşu 
nedeniyle, yetkisini kullanamayışı sebebiyle 
mânı olamayışı yüzünden çığırından çıkma
dı mı? Memleketi, en iyi niyetlerle toplanıyo
ruz maskesi, altında yaptıkları hunharca, hain
ce toplantılar sonucunda kısa süre önce sık 
sık şalhidolduğumuz anarşik düzeye getirmedi
ler mi? Orada komiser yok muydu; elbette var
dı, fakat yetkisi yoktu, görev sınırlan belli 
değildi. Getirilen bu maddedeki yetkiler ben
ce az bile. Komiserin çok daha şiddetli yetki
leri haiz olması lâzımdı. Ancak o sayededir ki, 
toplantı gayesi içerisinde kalır, sükûnet içe
risinde yapılır. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Meselâ nasıl yetki?.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ateş etmek 
ydtkisi falan olacak mı? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet sa
yın milletvekili arkadaşım, 35 milyonluk bu 
memleketin temeline dinamit koymak isteyen
leri orada öttürmem, 'baykuşlar gibi öttür
mem. Orada öyle yetkili komiser olacaktı ki, 
onları öttürmeyecekti ve memleketi bu ha
inlerin yarattığı uçuruma düşürmeyecekt'. 

Tekrar ediyorum, Hükümet komiöeri var
dı, yetkisi azdı, görevi belirlenmemişjti, yetki
sini kullanamaz şekilde idi. Madde gayet ye
rindedir, hiçjbir kelimesinin değiştirilmesine 
lüzum yoktur. Temenni ederim ki, çok daha 
fazla takviyeli olsun. Bu maddelerde yapaca
ğımız her türlü kısınitı, memleketimizin hu
zuruna vurulan bir (balta olacaktır. Dernek
lerimizin, meslekî teşekküllerimizin, siyasî 
partilerimizin kendileri ve memleket yararı
na yapacakları toplantıların huzur içerisinde, 
sükûnet içerisinde, maksadı temin edici ara
yış içinde ifa edilebilmesi için bu maddenin 
aynen kabul edilmesi lâzımdır. Aksi takdir
de dernekler kanununu getirmeye lüsunı 
yok. Oradaki Hükümet komiserini, t a r a f a 
olan o kişiyi birtakım salâhiyetlerle teçhiz 
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etmezsek, dernekler Kanununu yeniden ted
vin etmeye lüzum kalmaz. 

Maddenin aynen kabulünü istirham ede
rim. 

Saygılarımla. 

'BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz efen
dim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Dernek kanunu tasarısının 56 ncı maddesi 
yeni bir disiplin şekli getirmektedir. 3515 sayılı 
Cemiyetler Kanunu 33 sene evvel tedvin edil
miş. O zaman da bütün toplantılara Hükümet 
komiseri girmekte idi, fakat hizmetleri, gö
rev ve yetkileri buradaki gibi tadadedilmedi-
ği için yalnız kongrede konuşulanları tespit 
eder, suç bulursa savcılığa veya ilgili ma
kamlara bildirirdi. Başkaca hiçbir yetkisi 
yoktu. Biliyorsunuz ki, dernekler hizmet için 
l>ir araya gelmiş insanların kurdukları bir 
teşekküldür. Derneklerde hizipleşmeler olu
yor. Bu hizipleşmeler orada kalmıyor, ica-
ibında adliye mahkemelerine kadar intikal 
ediyor. Bunu en son, büyük partimizin bir 
kurultayında dahi gördük. «Usulüne göre de
lege- alınmadı, usulüne göre zamanında ilân 
edilmedi» diye. Bunlar daha dün cereyan etmiş 
olaylardır. Bu bakımdan, bu madde eşitlik 
getiren bir maddedir. Hiziplere ayrılmış du
rumdadır. Hükümet komiseri diyor ki; «Kong
reniz zamanında ilân edilmiş mi, ilân edilme
miş mi, getir bakacağım». Bunda endişe ede
cek ne var? «Kongreye gelen delegeler haki
ki delege midir, değil midir» diye iki tarafı 
tatmin bakımından, listeyi eline alacak: «Bu
yurun kontrol edin. Delegeler gelmiş mi, gel
memiş ini? Ekseriyet var mı, yok mu?» diye
cek. Çünkü, ileride bunun neticesi, mahke
mede bitmektedir. Mahkemeye de salim bir 
delil gitmesi için, oraya iştirak etmiş olan 
Hükümet komiserinin bunları sıhhatli bir 
şekilde götürmesi lâzımdır. 

«Toplantı gayesine uygun görüşmeler ya
pılıyor mu, yapılmıyor mu?». 

Bunu zaten orada kuracağı teyplerle ve 
diğer vasıtalarla tespit ediyor. Kongrelerde 
öyle hava yaratılıyor ki, icabında iki hizip 
birbirine giriyor ve büyük hadiselere sebebi
yet veriyorlar. Halbuki kongreler, bir toplu

luğun örneğidir. Bakınız, işte görüyorsunuz ki, 
Myük bir kongrede büyük hâdiseler çıkıyor, 
«^Bunlar icabında memleketi nasıl idare ede
cek» deniyor. Bunları disiplin altına almakta 
•hiç kimsenin bir zararı olmaz. 

Bir arkadaşımız, «<Bu antidemokratiktir» 
sözünü sarf etmiştir. Halbuki bunun «antide
mokratik» bir yetkisi yok. Sadece Hükümet 
komiserinin yetki ve görevlerini açıklıyor; 
(hizipleri tatmin ediyor, eşitlik sağlıyor. İle
ride mahkemeye düşmeyi önlüyor, Zabıtlar 
orada, iki hizip de tatmin oluyor: «Buyur... 
Kongre zamanında açılmıştır. Derneklerin bi
rer birer yoklaması yapılmıştır.» diyebiliyor. 
Bilhassa bunlar* önlüyor. Kongrede asayişsiz
lik olduğu zaman, işte son kongrede gördük. 
Emniyet kuvvetlerinden kapılara çifte baraj
lar kondu; büyük hadiseler olmasın diye, ya
ni önleyici bir tedbir olarak alınmış idi. Hâ
dise olduktan sonra, zaten adliyeye intikal 
eder. Hâdisenin olmasını önleyic' tedbir ko
nuyor. Bundan ne diye üzüntü duymak lâ^ım 
gelir, bunu bilemiyorum. 

Sonra, kongrede herhangi ufak tenkit
ler ve müdahaleler olabilir. Bunlar, kongre
nin asayişini, huzurunu bozmaz. Ama iki ta
raf kalkıp, icabında birbirine girecek şekil
de hizipleşmeler oluyor. Elbetteki Hükümet 
komiseri, oradaki divana yardımcı olarak, 
emniyet kuvvetleri önleyici bir tedbir ola
rak, ileride daha büyük vahim hâdiselerin 
önlenmesi için yardımda bulunacaktır. 

Bu bakımdan bu madde hiçbir antidemok
ratik hal olmadığı gibi, 33 senelik değişen 
hayat şartlarına, kanuna intibak etmediği ma
nian, ebedî hastalık gibi, nesilden nesile te
varüs eder. Bu bakımdan, kanun tasarısının 
son olayların da ışığı altında hazırlanmış bir 
maddesidir, eşitlik ve disiplin getirmektedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurunuz. 
ÎSMAÎL HAKKI ALACA (Kars) — Muh-

ıterem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Madde metnine nazarlarımızı çevirdiğimiz 

zaman, hakikaten bugüne kadar devam cde-
gelen büyük tecrülbelerin nevama çok gü*el 
tanzim edilmiş bir aksini burada müşahade 
etmemek kabil değildir. 

Bizim için (demokratik - antidemokratik) 
kaziyesi; toplumumuza yarayan ve menıle-
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ketimizin nizamını sağlayan, asayiş ve emni
yetini temin eden; gelişmemizi, terakkimizi, 
inkişafımızı sağlayan heı kaide, her tedbir 
demokratiktir. 

Şimdi bu maddenin bu şekilde tedvin edil
mesindeki . zarureti, hatıralarımızı yoklarsak, 
birçok kötü misallerini gözümüz ör.ünde bu
lundurmamak kabil değildir. Geşmişte siyasî 
partilerden tutun, alelade meslek cemiyetle
rine varıncaya kadar, hizipler yüzünden, &.y-
nı günde, aynı gayeyi takibeden derneklerin 
mulhbeliif kongrelerine şâhidolmuş bulunnyo-
suz. Halbuki, geçmişteki Cemiyetler Kanunu 
bu 56 ncı madde ile getirileni tedbirleri ihti
va etmediği için, bir partinin aynı zamanda 
iki kongresi, bir kazada iki tane ilçe başka
nı, iki tane kongre; bir vilâyette iki il başka
nı, iki kongre görülmüştü, Bu demokrasi de
ğil, aşure çorbasından daha karışık bir şey 
oluyor. Çünkü, mademki bunlar aynı gaye 
için bir arada birleşiyorlar. Memleketin selâ
meti, cemiyetin huzuru için bağlandıkları ni
zamnamede derpiş edilen gaye yolunda yürü
yeceklerdir. Ayn ayrı gruplar, ayrı ayrı ida
re heyetleri halinde gayenin tahakkuku müm
kün olamaz. Hattâ, Cemiyetler Kanunu bu 
hususta meskût bulunduğu için, aylarca ve 
senelerce iki başkan, iki idare heyeti haliı de 
ıdahi faaliyetlerini idame ettirmiş cemiyetlere 
raslamış bulunuyoruz. 

Şimdi 56 ncı madde, bu gibi yolsuz halle
ri tamamen önlemiştir. Metin tamamen ka
nunidir. Çünkü, Hüsamettin Bey arkadaşım 
da buna temas buyurdular. Kabul buyurdu
ğunuz 21 nci maddeyi gözönünde bulundur
duğumuz zaman, bir derneğin toplantısının 
saatinin, mahallinin ve ne suretle toplanaca
ğı hususunun, burada hüküm altına alınmış ol
duğunu görürüz. 22 nci maddeye de gelince, 
toplantıya katılacak üyeler yönetim kuru
lunca tanzim kılman listelere imzaları attı
rılır ve ondan sonra bunlar içeriye alırdır
lar. Biz, birçok teşekküllerde görmüşüzdür: 
Nizamnamelerinde yedek âza kaydı olmadı
ğı halde, delege geliyor: «Asıl delege yok 
efendim. Bu yedektir» deniyor. Halbuki, ni
zamnamesinde yedek âza yok; yahut da ye
dek olmadığı halde «Yedek» nâmı altında içe
ri alınmış ve söz sahibi kılınmış delegeler 

vardır. Bu delegeler sayesinde de, bakıyor
sunuz ki, bir nizamın icabında bozulmasına 
dâhi sebebiyet veriliyor. Cemiyet için hukur 
yerine huzursuzluk yaratacak hallere sebe
biyet de verildiği, daima görülmüş hâdiseler
dendir. 

Sonra diğer taraftan; hu nizamsızlıkların 
yine yetkili bir merci, komiser tarafından 
tespit ve tevsik edilmiş olması cemiyetin se
lâmeti için de lüzumludur. 

22 nci madde, yolsuz, yani yetkisi bulun
mayan delegelerin toplantılara iştirakini ön
lemek, sonra da toplantının tüzük dairesinde 
cereyanını sağlamak gilbi, önemli tedbir * eri 
ihtiva ettiği gibi; sükun ve düzenin borul-
ması mevzuunda geniş yetkilerin bulunması 
da, bir zaruret halini almaktadır. Birçok 
yerlerde gayrimesul kişilerin kongrelere gi
rerek delegeler üzerinde tesir ikâ etmek ve 
hattâ alkış yapmak hakkı yok iken kongre 
toplantılarına tezahürat yaparak müdâhale 
etmek, velhasıl kongrenin gayrimeşru sm et
te neticelerinin tecellisine hizmet edecek olay
lara sebebiyet verildiği, geçmişte müşahsde 
edilmiştir. 

Bu itibarla bu şekilde alınan tedbirleri ge
tiren 56 ncı madde bu yolsuzlukların da ta
mamen önlenmesini istihdaf etmektedir. Mad
denin sarih hükümleri ve toplumumuza uyar 
gaye ve görünüşü üzerinde fazla söz söyle
mek zaittir. Madde tamamen yerinde oarak 
tedvin edilmiştir. Maddenin tadilsiz olarak 
kabulü hususunda oy verilmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım : 
56 ncı madde üzerinde söz almak niyetinde 

değildim. Fakat, çok sevgili dostum Hiçeri-
mez'in, bu maddeyi tümü ile «antidemokratik» 
olarak tavsif etmesinden sonra, söz almak lüzu
munu hissettim. 

«Madde antidemokratiktir» deniyor. Ama ni
çin antidemokratik olduğu, izah edilmiyor. Bu
rada «demokrasi» nin tarifini yapacak değilim. 
Demokrasi, bir hukuk, düzen, asayiş ve hak ni
zamıdır. Hakkın, hukukun, nizamın ve asayişin 
bozulduğu yerde, anarşi vardır ve demokrasi
den bahsedilemez. Bu madde bütün bunları 
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reddedici, yani nizamsızlığı önleyici, hukuku av
det ettirici, umumî amme nizamının temini isti
kametinde hükümler getirdiği cihetle bu mad
deye «antidemokratik» değil, «tamamen de
mokratik» demek icabeder. 

Sayın arkadaşım kendisini bu hükme vardı
ran esbabı sayarken, fıkraları teker teker tahlil 
ettiler. Bu fıkraların tahlilinden de maddenin 
antidemokratik olduğu neticesine vardılar. 

Şimdi bu madde ile ne getiriliyor? Bu mad
de ile eskiden beri mevcut bir Hükümet temsil
cisinin, «Hükümet Komiseri» adı ile yeniden 
bazı salâhiyetlerle teçhiz edilerek, tüzüklerin, 
yani derneklerin ifa, ika edecekleri kongreleri
ne, genel kurullarına bir nevi murakabe, yani 
Devletin amme nizamının temini istikametinde 
bir nevi murakebe vazifesi verilmiştir. Hükü
met temsilcisi gelecek, kongre yapmakta olan 
derneğin tüzüğüne bakacak; ne diyor tüzük? 
Farzımuhal tüzük, «Genel kurul üyelerin 2/ 3 
sinin ekseriyetiyle toplanır» diyor, işte onu 
arayacak. O varsa, o kongreye iştirak eden üye
lerin, o derneğe kayıtlı olup, olmadıklarını tes
pit edecektir. Bunun usulsüzlük, kanunsuzluk 
ve antidemokratik oluşu neresindedir? Bir der
nek kongre yapıyor. Kongre üyelerinin, dele
gelerinin, o kongreyi yapan derneğin üyesi ol
duğunu tespit etmek veya nizamnamenin âmir 
hüküm olarak yazdığı nisabı aramak, hususunu 
«antidemokratik» diye düşünmek, doğuru değil
dir. Bu, tabiî bizim anlayışımızca böyledir. 

Sonra, bu madde ne istiyor? Genel kurulun 
çağrısının usule uygun olup olmadığını tetkik 
edecek. Gayet tabiî; kongre yapan derneğin, 
çağrısının hangi usul tahtında icra edileceği, ni
zamnamesinde mevcuttur. Ona aykırı bir çağ
rıda bulunulmuşsa, o takdirde salahiyetli ko
miser vazifesini ifa edecektir. 

Saniyen; müzakere icra edilmekte olan kong
renin, evvelden tanzim ettiği gündemin aynen 
tatbik edilip, edilmediğini; yani kongrenin gün
deme uyup uymadığının teminini arayacak, tet
kik ve kontrol edecektir. Bundan ne çıkar? 
Bundan şu çıkar . 

Birtakım dernekler, birtakım gayri mesul in
sanların eline geçer. Bu gayri mesul insanlar, 
birtakım komplolarla opportünist bazı düşün
celerle o kongreleri ele geçirmek ve o kongreleri 
ele geçirdikten sonra, kendi maksatları istika

metinde sevketmek, imale etmek düşüncesine 
girebilirler. İşte derneğin bu madde ile Hükü
met temsilcisine verdiği hak budur. Derneğin 
nizamnamesine, tüzüğüne, kuruluş maksat ve 
gayesine uygun olarak bir kongre yapmasını te
minden ibarettir; verilen salâhiyet budur. Bu 
salâhiyetin verilmiş olması, ne gayri hukukîdir, 
ne de antidemokratiktir. 

Efendim, dernekler birer ailedir, bu aileler
de kavga da olur, dövüş de olur, serzeniş de 
olur; bunun için bu nizam bozuldu diye Hükü
met komiserinin dışarıdan polis çağırması anti
demokratiktir ve gayrikanunidir. Hayır arka
daşlar, öyle değildir. 

Devletin vazifesi umumî nizamın teminine 
matuf harekette bulunmaktır. Devlet umumî em
niyet ve asayişi korumakla mükelleftir. Devlet 
nizamın bozulduğu her yere, asayişin bozulduğu 
her yere girer. Nitekim bu Dernekler Kanunu 
hangi şartlar altında hangi derneklerin kurula
bileceğini tasrih etmiştir, işte böyle kanunî bir 
kuruluşun gayrikanunî bir hale geçtiğini, huku
ku çiğnediğini, kendi tüzüğünü aştığını, anarşi 
doğuran hareketlerde bulunduğunu tespit ettiği 
yerde Hükümet komiseri icabı halinde zabıtayı 
davet edebilir. 

Bizim içtüzüğümüzde dahi vardır, asayişin 
bozulduğu yerde yani umumî müzakeratın bozul
duğu yerde Sayın Başkan evvelâ idare Amirle
rini vazifeye çağırıyor, vazifeye davet ediyor ve 
onların da yetişemediği bazı Allah göstermesin 
büyük ahvalde de her halde Meclis polisi müda
hale edip bu işi ayırabilir. 

işte burada kastedilen, tedvin edilen husus 
budur. Bunda art niyet beklemek, dernekleri yı
kılıyor göstermek, antidemokratik göstermek 
doğru değildir. 

Bugüne kadar Türkiye'de cereyan eden hâ
diseler cümlenin malûmudur, artık o hâdiseleri 
teker teker temcit pilâvı gibi ortaya atmak iste
miyorum. Ama şu getirilen madde ile Hükümet 
temsilcisine tanınan yetki tamamen kanunidir, 
tamamen hukukîdir, tamamen demokratiktir ve 
bu maddenin burada bu şekilde vaz'ı ile artık 
Türkiye'de üç, beş kişinin gayrisamimi kongre 
akdetmesi, gayrisamimî olarak kongreleri, der
nekleri ele geçirmesi mümkün olmayacaktır. O 
bakımdan bu husustaki fikirlerimi zikretmek 
için söz aldım. Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Türkay. 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Efendim, 

benim söyleyeceklerimi arkadaşlar söyledi. Be
nim tekrar söylemem israf olur. Onun için vazge
çiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ede
riz. 

Sayın Ülki; 
REŞİT ÜtıKEı'. (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım; b'i maddenin Anayasa açısından evve
lâ ele alınması lâzımgelir. Ve bugünkü mevzu
at açısından ele alınması lâzımgelir, 

Anayasanın 28 nci maddesine göre herkes 
önceden izin almaksızın silâhsın ve saldırısız 
toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkı
na sahiptir. Bu hak ancak kamu düzenini koru
mak için kanunla sınırlanabilir. 

Gerekçede de, bu 2 nci fıkra için Anayasa 
gerekçesinde su hüküm vardır: 2 nci fıkra bu 
hakkın kamu düzenini koruma maksadı ile dü
zenlenmesini kanuna bırakmış ise de kanunun 
koyduğu kayıtların toplantı hürriyetini ciddî su
rette güçleştirici, toplantının gayesine ulaşma
sına mani olucu, tesirini ortadan kaldırıcı bir 
mahiyet tanıyamamasını şart koşmuştur. Açıkça 
bu endişeyi burada belirtiyor. Yani getirilecek 
hükümlerin özü zedelememesi lâzım gelir di
yor. 

Şimdi Anayasamızda hüküm bu. Bugüne 
kadar İd, tatbikata da bir Hükümet komiseri 
bulunabilir diyor. Dernekler Kanunu, bugün
kü Dernekler Kanunu toplantıda bir Hükü
met komiseri bulundurulabilir diyor. Yani 
mecburî değil. Bizim de getirdiğimiz bir ev
velki madde mecburiliği koymuyor. 
Zanediyorum bazı arkadaşlar buradaki korni

şler sözünü polis komiseri yahut siyasî komiser 
anlamına aldılar. Çünkü bir derneğin toplan
tısı normal olarak yapılır. Eğer o derneğin 
toplantısına komiser diye bir kimse getirilir 
de, Hükümet komiseri diye getirilir de o komi
serin nezareti ve emri altında yapılırsa artık 
orada toplanma hürriyetinden bahsetmek im
kânı olamaz, başka birşey olur, vesayet al
tında yapılmış bir toplantı olur. Bir eksik
lik kalır, daha ileriye götürecek o komiser bu 
toplantıyı idare eder dersek mesele kolay
laşır, bütün kanunsuzlukları önler, tertemiz 
yapr, hiçbir kanunsuzluğa imkân vermez, iş 
çıkar gider. Yani bu düşünce tarzını yürüttü

ğünüz zaman bu sonuca varırsınız. 
Halbuki bugün biz burada 1938 de çıkmış 

bir kanundan ki, 1938 in şartları belli, dev
rimler yapılmış, bir memleket, birtakım iç is
yanlardan çıkmış bir memleket, birtakım der
neklerden zarar görmüş bir memleket; düşü
nünüz millî mücadele evvelini ve millî müca
dele sırasında birtakım millî varlığımıza kas-
deden dernekleri düşünün, öyle bir kanun 
dahi Hükümet komiserini bir siyasî komiser, 
bir polis komiseri anlamına almamış, isterse 
gönderir, önemli bulursa gönderir demiş. 

Şimdi biz bu komisere yetkiler tanıyoruz, 
aslında bu komiser kelimesini değiştirmek lâ
zım, kanun temsilcisi diyelim falan böyle bir 
şey diyelim. Komiser deyince, biz komiseri 
başka türlü anladık, bu anlaşılıyor. Kanun tem
silcisi, kanunu temsil eden adam falan yani 
komiser kelimesi burada aslında yersiz bir 
kelime ölüyor, terim olarak yersiz oluyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, elimizde top
lantı ve gösteri yürüyüşlerini tanzim eden bir 
kanun var, 1961 Anayasasından sonra yapıldı. 
Orada Hükümet komiserlerine birtakım yetki
ler tanınmış fakat o kanunun 5 nci maddesi o 
Hükümet komiserinin yetkileri olan toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinin dışında kalan bazı 
şeyleri saymış. 

Madde 5. — a) İstisnalar siyasî partiler, 
dernekler, şirketler, sendikalar v. s. tüzel kişi
liği haiz teşküllerln kanunlarına ve kendi tü
züklerine göre yapılacak kapalı yer toplantı
ları ve kanun, örf ve adete göre yapılacak top
lantı, merasim, şenlik, karşılama ve uğurla
malar, spor faaliyetleri ile, ilmî, ticarî ve eko
nomik maksatlarla yapılan toplantılar ve Cum
hurbaşkanı, Başbakan ve bakanların Devlet ve 
Hükümet işleri hakkındaki toplantı ve ko
nuşmaları ile T. B. M. M. üyelerinin halk ile 
yapacağı hasbıhaller bu kanun hükümlerine 
tabi değildir. 

«ISiyasî partiler, dernekler, şirketler, sendi
kalar...» 

Şimdi demekler, görülüyor ki, 1961 Ana
yasasından sonra yapılan bir Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununda siyasî partiler, 
dernekler hariç bırakılmıştır. Yani öbür top
lantılarda Hükümet komiseri bulunuyor, gös
teri ve yürüyüşlerde, toplantılarda Hükümet 
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komiseri bulunuyor, onun yetkileri gösterilmiş 
fakat derneklerin dernekler hukuku içinde ve 
toplantı ile ilgili madde açısından ki, o mad
dede bir değişiklik olmamıştır, o madde açı
sından ele alındığı zaman ayrı. 

Şimdi getirilen bu hüküm dernek diye konuşu
yoruz, siyasî partiler de tatbik edilecektir, sendi
kalar da tatlbik edilecektir, derneklerede tatbik 
edilecektir. Şimdi bunda ne var? Bir defa Anaya-
yasa hukuku bakımından ele almak lâzım, bunda 
Anayasa hukukunun öngördüğü kuraldan, esas
tan uzaklaşmış oluyoruz. Yani dernek hakkını 
İcranın, Hükümetin kontrolü altına almış olu
yoruz, vesayeti altına almış oluyoruz ve müda
hale ettiriyoruz, 

E, bundan ne çıkar? Bumdan gök şey çıkar 
arkadaşlar, bundan pek çok şey çıkar, az şey 
değil, çok şey çıkar. Oraya gelen, müdahale hak
kı olan, polis çağırma hakkı olan ve dağıtma 
hakkı olan kimse icranın emrinde olan bir kim
se gelecektir. Siyasî parti kongresine de gele
cektir, sendikaya da gelecektir, isterse isteme
diği bir toplantıyı dağıtabilecektir. Bu açık. Si
yasî partinin toplantısına da müdahale edebile
cektir, sendikanın toplantısına da müdahale ede
bilecektir. Onun için bundan ne çıkar, antide
mokratik değildir gibi sözler, derinlemesine 
mevzuu tetkik etmeden, Anayasa açısından al
madan, ilerde doğuracağı ihtilâtlar göz önünde 
bulundurulmadan söylenmiş sözler olarak kabul 
edilmek lâzımgelir. 

Bazı arkadaşlarımız burada konuşurlarken 
efendim iki tane kongre yapılıyor dediler. Bu 
madde iki tane kongre yapılmasını önleyecek 
hiç bir hükmü taşımamaktadır. Yani arkadaşla
rımız o arzuyu da buna ekliyorlar. Yani Hükü
met komiseri bir komiser olarak el koysun, bir 
tane kongre yapılsın, Bu madde onu sağlamaz. 
Müdahale hakkı var. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Değil, 
değil. Yolsuzlukları tespit etmek için, önlemek 
için. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ben kendi an
layışımı söylüyorum, özür dilerim üstadım. 

Sayın Alaca, özür dilerim siz söylemediniz 
bunu ama düşüncenizin tatbikatını söylüyorum. 
Bir defa bu bunu önlemez, çift kongreyi önle
mez, fakat müdahaleyi getirir, icranın emrine 
sokar, Anayasaya aykırı olur, okudum gerekçe
sini ve bugüne kadarki tatbikata aylan olur. 

Şimal bizim amacımız ne? Amacımız ortada, 
bir Hükümet temsilcisi, kanun temsilcisi diye
lim, ben komiser demeyeceğim, bir kanun tem
silcisi diyelim, anlaşılıyor ki, zarar çıkıyor bun
dan. Kanun temsilcisi o toplantıda bulunur, tes
pit eder, ses cihazları ile sununla, bununla tes
pit eder, notlarını alır v. s. yapar. Kanun âciz 
değildir, müdahale etmez; tespit ettiklerinden 
bu kanunun veya başka kanunların hangi hü
kümlerini ihlâl etmişse ondan dolayı raporunu 
veril', tatbikatını, kanunî takibatım yaptırır, ce
zasını verir veya ceza verilmez. Bu başka bir 
şey. Bulundurabilir, orada bir kanun temsilcisi 
bulundurabilir. Bu, kanun koyucunun ve bugün 
şikâyet eden arkadaşların bütün ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir hükümdür. Onun ötesinde ora
da kavga çıkarsa... Olur ya bizim evde de kav
ga çıkabilir, bir ailede de kavga çıkabilir. O bü
tün hususî hayatın içerisine girilecek midir kav
ga çıkar diye? Kavga çıkarsa yumruk atan ya
hut yiyen ne ise gider müracaat eder, onun ted
biri alınır. Yoksa oraya bir komiser göndermek 
gerekmez. O bakımdan komisyondan rica edi
yorum, o tamamen ileride büyük mahzurları gö
rülecek nitelikte bir maddedir, lütfetsinler al
sınlar. 

İçinde muhafaza edilecek fıkralar olabilir, 
teker teker, zaman müsait değil üzerinde dur
muyorum, muhafaza edilecek fıkralar olabilir 
yani umumî bir yetki, kanunlara riayeti sağla
yacak ve sağlamak noktasından kongreyi taki-
beder, notlarını alır, ilgili yere verir diye hü
kümler konulabilir. Ama onun dışındaki müda
hale hükümlerinin buradan mutlak surette ayık
lanması gerektiği kanaatindeyim, lütfetsinler al
sınlar, tetkik etsinler ve ondan sonra getirsin
ler. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi var, Komisyo
nun veya Hükümetin madde hakkında bir be
yanı olacak mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.,. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ha

yır efendim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyorum 
efendim. 
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Saym Başkanlığa 
Madde üzerinde yeterince görüşme yapıLmg-

tır, müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Adıyaman 
Salih Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Kifayst önergesini oyların? zı 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş olan önergeleri oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 56 ncı madde

sinin (B) fıkrasının metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 
Sayın Başkanlığa 

'Görüşülmekte olan tasarının 56 ncı madde
sinin (c) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 
«Toplantının mevzuata uygun cereyan edip 

etmediğini tespit etmek.» 
ISayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 56 ncı madde
sinin (d) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

ıSaygılanmla. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 
«Gerektiğinde ve kongre başkanının talebi 

üzerine toplantı güvenliğinin sağlanması ve 
toplantının sükûn içinde geçmesi için kolluk 
kuvvetlerinden her türlü yardımı isftemek.» 

ISayın Bakanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 56 ncı maddesi

ne (e) fıkrasından sonra aşağıdaki fıkranın ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 
«Yukardaki fıkralardaki tedbirlere rağ

men sükûn ve düzeni bozacak eylem ve saldı
rıların önlenememesi halinde toplantıyı tatil et
mek.» 

Bayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 56 ncı maddesi

nin (e) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Sakıp Hiçerimez 

«Sükûn ve düzeni bozacak eylemlerin, top
lantının. devamını imkânsız kılacak bir saldırı 
halini alması halinde saldırganları tesirsiz hale 
getirmek için kolluk kuvvetlerinden zor kullan
masını istemek.» 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine 
göre işleme koyacağım. 

Okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez'in bi

rinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇtCt KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmadıklarını beyan ettiler, Sayın Hiçeri
mez, önergenizi kısa ve mücmelen izah mı ede
ceksiniz?.. Buyurun efendim. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu, bir nevi obstrüksiyondur. Meclisi çalış
tırmamak için bir düzendir. Arkadaş, üzerinde 
gerektiği kadar konuştu, hâlâ gene konuşmak 
istiyor. Yani bu kadar olmaz, buna hakkı yok. 

BAŞKAN — Efendim, beyanınızı yerine ge
tirme gücüne sahip değilim, mevcut İçtüzük ne 
yetki veriyorsa onları harfiyen kullanıyorum. 

Buyurun efendim. 
SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının antide

mokratik olan 56 ncı maddesinden (b) fıkrası
nın çıkarılmasını şunun için istiyorum: 

önce okuyorum: Tüzüğüne göre toplantıya 
katılacaklara ait liste üzerinde işaret konula
rak toplantıya katılanları tespit etmek» 

Hükümet Komiserinin, bugüne kadar ki, tat
bikatta ve demokratik ülkelerde bir kongreye 
gelen delege ve üyelerin, o kongrenin delegeleri 
olup olmadıklarına adlarını, soyadlarını tespit 
etmesi gibi bir keyfiyet görülmemiştir. Bu, he-
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pimizin bildiği gibi demokrasiden vazgeçilen ül
kelerde görülen hususlardır, biz, şu Mecliste yer 
yer biran evvel daha demokratik bir usulle mem
leket idaresini talebeden insanlar olarak, kendi 
hazırladığımız bir kanun maddesi içine antide
mokratik bir madde sıkıştırmamız doğru olmaz. 
Onun için bu maddenin çıkartılmasını talebedi-
yorum. 

«Bu görevi kim yapacaktır?» sualinin karşı
lığı; tatbikatımızda var. Burada sendikacı arka
daşlarım var, bilirler, derneklerde çalışmış ar
kadaşlarım var, bilirler, hepimiz biliriz .Siyasî 
partilerde tatbikatı vardır, bunu kongre başka
nı yapar veya onun tevkil edeceği zat yapar. Bu, 
tespit edilemez gibi bir durum olsa idi, belki 
haklılık payı vardı ama bunu tespit etmek müm
kündür, teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi, sayın üyeler; bu mad
denin müzakeresinin başında yine Sakıp Hiçeri-
mez'in fıkra fıkra oylanması konusunda ver
diği bir önerge vardı, lehinde, aleyhinde arka-
kadaşlara söz verdim, konuştular ve burada bu 
önergede, ayrıca müzakerenin de fıkra fıkra ya
pılmadı talebi olduğu için, müzakerenin başında 
muameleye koydum. Ancak; içtüzüğün 108 nci 
maddesinin sarahati karşısında müzakerenin fık
ra fıkra değil, ancak; oylamanın fıkra fıkra 
yapılması hususunda bir karar istihsali mümkün 
olması hasebiyle oylamaya taalluk eden kısmını 
oylama zamanına talik ettim, müzakereye taal
luk eden kısmını da işleme koymadığımı beyan 
ettim. 

Bu, itibarla, öncelikle biraz evvel müzakere
sini ikmal ettiğim önergenin, yani 56 ncı mad
denin fıkra fıkra oylanması hususundaki Sayın 
Sakıp Hiçerimez'e ait önergeyi oylatacağım, bi-
lâhara da her fıkraya taalluk eden ve (biraz ev
vel okutmuş olduğum önergeleri kabul edeceği
niz usule göre oylatacağım. 

Şimdi bu önergeyi Genel Kurulun tasvibine 
sunuyorum, yalnız bu konuda Hükümetin ve 
Komisyonun beyanını sormadım. Usule taalluk 
ettiği için, eğer usulen bir beyan varsa buyu
run alalım efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Efendim Sayın 
Sakıp Hiçerimez'in bu takririne katılmıyoruz. 
Maddenin kül halinde oylanması gereklidir. Bir 
birini takibeden hükümlerdir. 
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BAŞKAN — Fıkra fıkra oylanması hususunu 
isteyen önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Biraz evvel okunmuş bulunan ve önerge sa
hibi tarafından izah edilmiş olan ve (b) ben
dinin maddeden çıkarılmasına müteallik öner
geyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez'in di

ğer önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — izah edecek misiniz? Buyurun 
efendim. (A. P. sıralarından «Anlaşılmayan mü
dahaleler») 

SAKIP HiÇERiMEZ (Ankara) — Sizin ye
rinizden müdahalenizle, ben vazife duygumdan 
ayrılacak değilim. Ben vazife yapıyorum, sonuna 
kadar hakkımı kullanır yaparım. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Derneklerden geldiniz de onun için, 

SAKIP HiÇERiMEZ (Devamla) — Keşke 
hepimiz öyle yerlerden gelse idik, daha anla
yışlı olurduk. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez; fikirlerinizi 
beyan buyurun. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Devaml)a — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Haklısınız, ben müdahale ede
rim, siz buyurun. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

(c) fıkrasını da antidemokratik bulduğum 
için bir değiştirıg'e önergesi verdim. Değiştirge 
önergemde metinde yazılı bulunan dernek tü
züğü ve gündem esaslarına çıkarttım ve son 
cümle olan, «ve göreceği aykırı haller için kong
re başkanlık divânını uyarmak» deyimini çıkart
tım. Böylece metin, toplantının mevzuata uy
gun cereyan edip etmediğini tespit etmek gibi, 
birçok arkadaşımın da arzusuna uygun hale ge
tirdim. Burada antidemokratik olan kısımlar 
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Hükümet Komiserinin, bir arkadaşımın da ifa
de ettiği gibi, Hükümet temsilcisinin; komiser 
deyince, polis komiseri değil bu tabu. Bazı arka
daşlarım öyle zannediyorlar.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hep
si siyasetten geldi, bunları bdür. 

SAKIP H1ÇER1MEZ (Devamla) — Bil
meyenler var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
devam buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İn
saf et, bunları herkes bilir. 

SAKIP H1ÇER1MEZ (Devamla) — Bilme
yenler var, bilmeyenler var... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Si
zin gibi memur derneklerinden olursa, o zaman 
öyle olur... 

ISAKIP H1ÇER1MEZ (Devamla) — Başka
larının namı hesabına konuşma. Şu avukatlığı
nızı bırakınız. Mecliste milletvekilisiniz beye
fendi. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öy
le ise sen de bilerek konuş. 

ISAKIP H1ÇER1MEZ (Devamla) — Meclis
te mületvekilsiniz, avukat değilsiniz. 

BAŞKAN — Sakıp Bey, lütfen Genel Ku
rula hitabediniz, (İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ile Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer arasında «karşılıklı laf atmalar») 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Anar
şiyi işletecek bir ortam bulamadın mı? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İlâç fabrikası. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Anar

şiyi işletenlerdensin sen.. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Anarşist 

sensin... 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sen, 

anarşiyi dışarıda da, içeride de işletenlerdensin. 
BAŞKAN — Sayın Başer, Sayın Başer.. Mü

saade buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben senin gibi 

ilâç fabrikası... 
İBAŞKAN — Sayın Hiçerimez, lütfen konuş

manızı tamamlayınız. Başkalarına cevap verme
yiniz. Buyurun, bir tartışmaya mahal vermeye
lim. 

ISAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — Bir der
neğin tüzüğünü, sırasında dernek üyelerinin 
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tümünün okuduğunu, tetkik ettiğini iddia ede
meyiz, bunu çok gördük. 

Şimdi, (A) derneğinin, (A) sendikasının, 
(A) partisinin.. 

BAŞKAN — (Sayın Hiçerimez, yalnız öner
genizi izah edeceksiniz, buyurun. 

SAKIP HÎÇERÎMEZ (Devamla) — Tüzü
ğünü o gün orada o saatte görevlendirilmiş bir 
sade memur gelecek, tüzüğü baştan sona kadar 
okumuş, her maddesindeki, her bendindeki iste
nilen hususu kavramış ve gündem sırasında di
van başkanı bu tüzüğü uygularken onu uygu-
layışma şu noktadan, bu noktadan müdahale 
edecek. Bu, mümkün değildir arkadaşlarım. Ev
velâ, tatbikatta mümkün değil, pratiği yoktur 
olmaz. Onun için takririmde bu kelimeyi bura
dan çıkarttım. 

Gündem esaslarına uygun olup olmadığını 
tetkik edecek. Bu da mümkün değildir, orada 
delege arkadaşlara tüzükten doğan yetkilerini 
kullanırken 20'de 1, 14/10, 1/3 nispetinde vere
cekleri bir önerge ile gündemi değiştirebilirler. 
Kongre divanının gündem esaslarına uygun 
olarak gidip gitmediğini koca genel kurul tak
dir etmeyecek, orada vazifeli bir arkadaşımız 
takdir edecek. Bu da mümkün değildir. Hiç 
kimse kendi hakkını kimseye yedirmez Bir ki
şi de binlerce kişinin hakkını tek başına koru
yamaz. Burada Hükümet Komiserinin, divana; 
dernek tüzüğü açısından, gündem esaslarına uy
gun olarak cereyan edip etmediği açısından mü
dahalesini doğru bulmadığım için ve hükümet 
komiserlerinin görevinin, tespit gfirevi olduğu
na inandığım için takririmi bu şekilde maddeyi 
değiştirerek vermiş bulunuyorum, iltifat etme
nizi istirham ederim. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez'in di

ğer önergesi takrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu öner
geye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI ORHAN 
OEMAL PERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz, 

İÇİŞLERİ BAKANI PERÎT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Buyurun, kısa ve mücmelen olacak şe
kilde efendim. Lütfen müdahale etmeyiniz. 

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

Bütün hatip arkadaşlarım, bizim fikrimizi 
paylaşmayan arkadaşlarımın bu kürsüye her çı
kışlarında, toplantılarda, dernek toplantıların
da, sendika toplantılarında ve parti kongrele
rinde birtakım sürtüşmelerin, kavgaların, mü
nakaşaların olduğunu, bunu önlemek için de 
Hükümet Komiserinin kolluk kuvvetlerini içeri
ye çağırabilmesi ve nizamı temin etmesi arzu
sunda olduklarını belirttiler. 

Bu arzuyu, nizamlı, antidemokratik olmaya
cak şekilde halledebilmek için kongre başkanı
nın gerekli gördüğü zaman Hükümet Komiseri
nin kolluk kuvvetlerini kongre salonuna alma
larını sağlayan arkadaşlarımın arzusuna uygun 
bir önergedir. Takdirlerinize arz ediyorum. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka- f 
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez'in (d) 

fıkrası fcakkmdaki önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu şekil yerine saldırı kelime
sini tercih ediyorsunuz herhalde önergenizde; 
değişiklik o Sayın Hiçerimez. 

Hükümet ve Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI O. CEMAL 

FER&OY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner

geye katılmıyorlar. İzah edecekmisiniz efen
dim. 

SAKIP HİÇERtMEZ (Ankara) — îzah ede
ceğim tabiî Saym Başkan, hakkımı kullanaca
ğım. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim buyurun. 
SAKIP HİÇERİÎMEZ (Ankara) — Değerli 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; yine tekrar edi
yorum, burada bizim fikrimizi paylaşamayan 
birçok arkadaşım, kongrelerde; ister dernek, 
ister sendika, isterse parti kongrelerinde olsun, 
birtakım saldırganlıklar olduğunu anarşi yara
tanlar olduğunu, huzur bozanlar olduğunu, sal-
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dırılar yaptıklarını ifade ettiler. Bu kanunun 
da bunları önlemesi bakımından, maddesiyle be
raber, çok yerinde, isabetli geldiğini söylediler. 
Bu isabeti güçlendirmek için bir takrir verdim; 
isabeti güçlendirmek için. Nedir? 

İSükûn ve düzeni bozacak eylemlerin toplan
tının devamını imkânsız kılacak bir saldırı hali
ni alması halinde; saldırganlığı bertaraf etmek 
için hükümet komiseri kolluk kuvvetlerini bu 
zorlamaya itebilsin diye bir takrir vermiş bu
lunuyorum. Böylece, zannederim ki, arkadaşla
rımın arzusu yerine gelmiş oluyor. Bu tanzim 
ediliş şeklinde saldırganlara karşı mı hareket 
edilecek, masum oturanlara karşı mı hareket 
edilecek belli değildir. Geliniz anarşistlere, sal
dırganlara karşıdır bu diye böylece tasrih ede
lim. Masum vatandaşla masum olmayan vatan
daşın da kanun karşısında nasıl muameleye tabi 
tutulmaları lâzımgeldiğini madde şeklinde ted
vin etmiş olalım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenlere/Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili iSakıp Hiçerimez'in 

yeni fıkra ilâvesi hakkındaki önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Bu, toplantıyı tatil etme, bi
raz evvelki okuduğumuz önerge ile ilgili; (e) 
bendinde var. Ayrı bir bent olsun diyor herhal
de Önergeniz. 

Hükümet ve komisyon katıkyor mu efen
dim?.. 

İÇİŞIİERÎ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI O. CEMAL 
FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyorlar. İzah edeceksiniz Saym Hiçeri
mez, buyurun. 

HAJSAN TttRKAY (İstanbul) — iSayın Baş
kan başka önergesi varsa arkadaşımızın yorul
masınlar, kürsüden inmesinler efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, sa
bırlı olun lütfen. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bir önceki fıkra 
düzeni korumak; hemen akabinde de o düzeni 
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korurken toplantıyı dağıtmak gibi bir hüküm 
taşıyor. Halbuki, bu 2 keyfiyeti birbirinden 
ayırmak lâzımdır. 

Birincisinde bir ikaz; ikincisinde kolluk 
kuvvetlerinin içeriye girmesi; yine hadise yatış-
mamıştır, bu sefer, benim önergelerimin sıra
sına göre, saldırganların ya salondan dışarı çı
kartılması, ya sükûnete davet edilmesi, zor kul
lanılarak. Buna rağmen kongre eğer neticeye 
doğru gidemiyor ise, o takdirde kongrenin da
ğıtılması, tatil edilmesi gibi safhalardan geçsin 
diye bir önceki maddeyi ikiye böldüm; birisin
de saldırganları teskin etmek veya zorkullan-
mak suretiyle saf dışı etmek; ikincisinde de 
buna rağmen, yani şimdiki önergemle de, buna 
rağmen sükûnet temin edilemiyor ise, o takdir
de Hükümet komiserinin kolluk kuvvetleri ara-
cılığiyle kongreyi talik etmesi, ertelemesi veya 
iptal etmesiyle ilgilidir, iltifat etmenizi bekle
rim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Başka önerge yok. Maddeyi tümüyle tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Oyunu kullanmayan, açık oya katılmayan 
sayın üye varsa lütfen oylarını kullansınlar, 
kupaları kaldıracağız?.. Yok. Oylama işlemi bit
miştir. Kupaları kaldırın. 

Kanuna veya tüzüğe aykırı hallerin yargı 
mercilerine intikali : 

Madde 57. — Hükümet komiseri veya mahal
lin en büyük mülkiye amiri, toplantının kanu
na veya dernek tüzüğüne aykırı şekilde yapıl
dığını tespit ettiği takdirde durumu 24 saat 
içinde mahallî cumhuriyet savcılığına bildirir. 

BAŞKAN — iSIöz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet komiserine verilecek ücret : 
Madde 58. — Hükümet komiserine verilecek 

ücretin miktarı içişleri ve Maliye Bakanlıkla
rınca müştereken tespit olunur ve bu ücret 
İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek
ten karşılanır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) —- Değerli arka

daşlarım, burada Hükümet komiserine, yani ka

nun temsilcisine verilecek ücretten bahsedili
yor. Bir defa bu yeni bir müessese değil. Bugü
ne kadar ne yapılıyorsa, gerek Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununda, gerekse Cemiyet
ler Kanununda nasıl bir tatbikat yapılıyor bir 
defa bunu bilmek lâzım. Yani bu memurlara bir 
ücret veriliyor mu idi, verilmiyor mu idi; yok
sa bu memurların normal vazifelerinin içinde 
olduğu için bir ücret verilmiyor mu idi? Bunu 
tespit etmeye ihtiyaç var. Ayrıca 40 bin der
nek var. 58 nci maddenin bu geçiş şekline göre 
55 nci maddede tâyin edilebilir sözü açıkta ka
lıyor. Hemen hemen her şeye tayin edilecek ma
nasında anlaşılıyor; yani böyle vazifeler veril
diğine göre her kongreye bir komiser gönderi
lecek anlamı çıkıyor. Bu az bir şey değildir. Gö
revini yapan, yani normal mesai saatinde bir 
kongreye gidene, bir Devlet memuruna, Devlet 
memuru ise, yahut memur ise neden bir para 
verilsin? Belki, olsa olsa görevin dışında; mese
lâ; bir akşam 17,00'den sonra yapılacak bir top
lantıya, gece yapılacak bir toplantıya, yahut 
cumartesi günü öğleden sonraki, pazar günkü 
bir toplantıya gidenlere böyle bir para verile
bilir. 

Ben ilk önce bugüne kadar ki tatbikat ne 
olmuştur; onu öğrenmek istiyorum ISayın Ko
misyondan. Ondan sonra da 'önerge veriyorum, 
benim anlayışıma göre vazife zamanının dışın
da hizmet görenlere böyle bir paranın verilmesi 
düşünülebilir. Başka türlü düşünmek doğru ol
maz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; hükümet komiserine veri
lecek ücretle ilgili madde üzerinde kısaca ben 
de konuşmak istedim. 

Yukarıdaki maddede de belirtildiği veçhile 
Hükümet komiseri Devlet memurudur. Devlet 
memuru olarak derneklerin yaptıkları yıllık ola
ğan toplantılarda ve olağanüstü toplantılarda 
bulunurken, normal mesai zamanı içinde, 657 
sayılı Kanuna tabidirler ve o yönüyle de ken
di maaşlarını almaktadırlar. Ancak, normal 
mesai saati içinde yapılan toplantılarda göreV 
alacak hükümet komiserlerine de, daha doğru
su Devlet memurlarına da, diğer Devlet me
murları nasıl vazifelerini yaparken harcırah al-
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makta iseler, bunlara da harcırah verilmesi ye
rinde olacaktır. Ancak, mesai saatleri dışında 
görev verildiği takdirde de mesai zammı veril
mesi genel hükümlere çok daha uyar. Bu ba
kımdan biz niçin bu maddenin bu şekilde geti
rilmiş olduğunu anlamakta güçlük çektik. Çün
kü, komiser Devlet memurudur; Devlet memur
larına bugün uygulanan kanunlar da ortada 
olduğuna göre, ayrıca bunlar bilirkişi gibi te
lâkki etmek suretiyle bir ücret takdirinin öne 
sürülmesini genel prensipler içerisinde uygun 
bulmuyoruz. Arz ettiğim gibi mesai saatinde 
ise harcırah alır maaşı dışında; mesai saatinin 
dışında ise fazla mesai ücreti alır; 657 sayılı 
Devlet Personel Kanununun ilgili maddelerin
de bu vardır. 

ISaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alaca buyurun. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 58 nci mad
dede Hükümet komiserine verilecek ücret mik
tarı İçişleri Bakanlığınca tespit olunur, hükmü 
getiriliyor. Bu ücretin yalnız mesai saatleri dı
şında vazife görecek komiserlere ve yardımcı
larına verilmesini, vazife saatlerinde bu görevi 
ifa ettikleri takdirde ücret verilmesine lüzum 
olmadığı yolundaki beyana iştirak etmiyoruz. 
Çünkü, mevzuatımızda bunun yeri vardır. Hâ
kimler, zabıt kâtipleri ve tapu memurları vazi
fe saatinde de makamından uzaklaştığı takdir
de muayyen miktarda bir tazminat almaktadır
lar; bu verilmektedir. Bu hükmü ihtiva eden 
kanunlarımız vardır. Hatta Hare Tarifesi Ka
nununda da bu hususta hükümler mevcuttur. 

Binaenaleyh, makamından uzaklaşan, vazife 
saati içinde de olsa kesif, yıpratıcı bir görevle 
karşılaşan memura ayrıca, maaşından başka bir 
tazminat vermek, bir miktar para, ücret- öde
mek yerinde olur. Bu hükmü ihtiva eden mad
dede hakkaniyet mevcuttur. Kanuna da, hu
kuka da aykırı bir hal yoktur. Gerek vazifeleri 
dışında olsun, gerekse vazife saatleri içinde ol
sun, diğer mesleklerde olduğu gibi hâkimleri 
ne, zabıt kâtiplerine ve tapu memurlarına veril
diği gibi nasıl yevmiye, ücret veriliyorsa bu 
toplantılarda vazife ifa eden Hükümet komiseri -
memurlara ve yardımcılarına da aynı şekilde, 
kanunun derpiş ettiği şekilde bir ücretin veril

mesinde kanunî bir sakınca yoktur kanaatinde
yim.) 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI O CEMAL 

FERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Hükümet komiserine verilecek 
ücret mevzuunda bir açıklığı ortaya koymak 
için yüksek huzurunuza geldim. 

Hükümet komiserinin tarifi, tavsifi nasıl 
olacağı 55 nci maddede yazılmış; arkadaşları
mın bunu polis komiseriyle karıştırmadıkları 
muhakkak, diğer arkadaşlarımın ifade buyurdu
ğu gibi. Çünkü 55 nci maddeyi hemen kabul et
tiler. Orada tarifi var. Hükümet komiserliği 
memura verilmiş muhassas bir görev değil, gö
revinin dışında bir hizmet olduğu için bütçeden 
tahsisat alabilmek gayesiyle, bütçe kanunların
da gösterilecek tavsife uygun ödenek kendisine 
ödenecektir, mesele bundan ibarettir. 

Bu toplantılar genellikle tatil günlerine te
sadüf eder. Gecelere de tesadüf edenleri olur. 
O itibarla bütçede derpiş edilecek bir tahsisata, 
bu madde ile imkân sağlamaktan öteye giden 
bir özelliği yoktur. 

Maddenin aynen kabulünü istirham ederim. 
REŞİT ÜLKER (Istanhul) — Bir soru sor

mak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kürsüden de 

sormuştum; bugüne kadarki tatbikat nasıl ol
maktaydı, Hükümet komiserine ne gilbi bir 
ücret verilmekteydi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (Devamla) — Bugüne kadar 
olan tatbikatta ücret verilmiyordu. 

BAŞKAN — Başka soru?.. Yok... 
Buyurun Sayın Doğan. 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bir sayın arkadaşım konuşmasında, hükü

met komiserlerinin seyyanen bütün toplantıla
ra gönderileceği tarzında bir beyanda bulun
du. 

55 nci madde «...Hükümet komiseri olarak 
tayin edilebilir...» diyor. Yani bütün toplantı
lara hükümet komiserinin mutlaka gönderilece
ği gibi bir düşünce yok. Ancak, gerekli görülen 
toplantılara hükümet komiseri tayin edilebi
lir. 
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O itibarla burada bir mecburiyet yok, bir ih-
tiyarîlik vardır. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen üye?.. Yok... 
Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dernekler Kaiıun tasarısının 58 nci madde

sinin başına, «Görev dışında çalışacak» ibaresi
nin eklenmesini öneririm. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÎÇÎŞLERl BAKANI FERÎT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

OEMAL FERİSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor, önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

özel durumlar : 
Madde 59. — Türkiye Kızılay Derneği, ulus

lararası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve 
duruma göre düzenlenen ve Bakanlar Kuru
lunca onaylanmış olan tüzüğüne ve özel kanun
ların verdiği görev ve yetkilere göre yönetilir. 

Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumu, Bakanlar Kurulunca onaylanmış 
tüzüklerine ve kanunların verdiği görev ve yet
kilere göre yönetilir. 

İBAŞKAN — Söz isteyen Sayın Üye?.. Yok.. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oy sonuçlarını arz ediyorum : 
HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş

kan, 60 ncı maddeyi de bitirelim... 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımız ça
lışmanın devamına ait bir önerge de verdiler, 
ancak gerek açık oy sonuçları, gerekse görüşü
lecek maddelerin çok olması nedeniyle kısa bir 
sürede bitecek bir durum yok. Bu itibarla açık 
oy sonuçlarını arz edip çalışma süremizin bit
miş olması gereğini ifa edeceğim. 

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuk
lara mahsus okullarda döner sermaye kurulma
sına dair kanun tasarısının açık oylamasına 201 
sayın üye katılmış; 201 kabul, oyu verilmiştir, 
oylama tekrarlanacaktır. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 5 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Baha Müderris-
oğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Der
neği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun bazı vergilerden, bütün 
hare ve resimlerden muaf tutulmasına^ dair ka
nun teklifinin açık oylamasına 198 sayın üye ka
tılmış; 197 kabul, 1 çekinser oyu kullanılmış
tır, oylama tekrarlanacaktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin yenileşti
rilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetki
si verilmesi hakkında kanun tasarısının açık 
oylamasına 202 sayın üye katılmış; 200 kabul, 
1 ret, 1 çekinser oyu kullanılmıştır. Gerekli ço
ğunluk sağlanamamıştır, oylama tekrarlanacak
tır. 

Çalışma süremizin bitmiş bulunması, açık 
oy sonuçlarına göre çoğunluğun kalmamış ol
ması nedeniyle, 13 Haziran 1972 Salı günü sa
at 15,00'te toplanılmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19,50 
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Yatılı 'bölge ve özel eğitime mulhtaç çocuklara anaüîisus okullarda döner sermaye kurulmasma dair 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Riza Güllüoğlu 
Ali Cavit Orad 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin, Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeflsi Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Matomet Rıza Çeırçel 
Hasan Dinçer 
Ali thsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinaai özdenoğlu 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Raflet Eker 

Üye »ayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
201 
201 

0 
0 

240 
9 

[Kabul 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Kona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangü 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Öilhat Bilgeftıan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erfdem 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim öop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyikıoglu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

edenler] 
ÇANKIRI 

Hazım, Dağlı 
ÇORUM 

Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçufoası 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Hasan Korkmazoan 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem. 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettiin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasimj Ginisli 
Naci Gacıroğlu 

Fethullah Taşkeseaüiıoğ'l'u 
ESKİŞEHİR 

Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
iM. (Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söyl«m«t 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ismail Arar (ü„i 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
Hasan Türkay 
Reıgdt Üllker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Şeref Bakşık 
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M. Hulûsa Çakır 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagö'zoğlu 
Ali Nalkıi Üner 

KARSI 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Has-an Tosyalı 

KAYSERİ 
M. ŞevOc-et Doğan 
Hayretitin Naklboğfaı 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Me'hmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 

Stezai Ergum 
Necati Kalaycıoğlu 
.Sadi Koflaş 
TaJhsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Amıioğlu 
Ali Erbek 
ilhan Eraoy 

MALATYA 
ismet inönü 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
AbdulV&dir özmen 
Abdurrahim Türk 

[Açık ili 
Aydın 1 
[Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 

RÎZTC XVXXJJu 

Hasan Basri AlbayraJc 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B, Turgut Boztepe 
M. Vesait önaai 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

jelikler] 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 9 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Arail 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
M Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Aik 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

StVAS 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltam 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Tim isi 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaz ova 

»>••« 
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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 teklifinin açık oylamasına verilen 

oyların sonucu: 

(Çoğunduk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit Oral 
Etmir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Ze'ki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusfufi Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali İhsan* Ulübahşi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
^•rafitt in Yıldırım 
Cengizjjan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 198 

Kabul edenler : 197 
Redd«denler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıy anlar : 243 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Oiihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Eı*detm 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder ÇLloğlıı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsaımıettoin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasimj Cfinisli 
Naci Gaciroğhı 

FetUmlllaıh Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şiınaısi Go'l'akoğlu (İ.) 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayıız 

İSTANBUL 
İsnuail Arar 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan öemâl Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
îlhami Sancar 
Akgün Silivrili 
Hasan Türkay 
Me'hm'et Yardımcı 
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İZMİR 
Şevket Ada lan 
Muzaffer Fazlı Anne, 
Şeref Ba'kşık 
M. Huılûsi Çakır 
Ali NadH Erdemi 
Ooçfkun Karagözoğlu 
Ali NaM Üncr 

KARS 
Lâtif Alriizüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal (Mven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Kesflrin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan ı 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevaıt Ademoğlu 
Sabri Yahgi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi 'Koçajş (t.) 
Tahsin Yıknaız öztunfi 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erkek 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil ŞsMnoğlu 
önol Sakar 

İCARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad ' 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdül'kiadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NSV0HHİR 
Hüsamettin! Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurnıacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Haradi Mağden 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köaeoğlu 

SAKARYA 
Yağar Bir 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 

[Çekiııser] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
BMzığ 

1 
1 

1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 

Bahattin Uzunoğîu 
İsmet Yalçmer 

StîRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SÎVAS 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltam 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
A.hm«t Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Oevheri 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoglu 

ir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 
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Türk iSilâihlı Kuvvetlerinin yeniiden teşkilâtlanması , silâih araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara ıgeçioi yüklenmelere girişme yetkisi veril

mesi hakkmda kanun tasarısına verilen oyların sonucu: 
(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 202 

Kabul edenler : 200-
Reddedenler : 1 

Çefkinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 239 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
AH Oavit» Oraâ 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Ali thsanl Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Şerafettin Yıldırım 
Cengkhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Güleam 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Oijhat Bilgeftıan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertibım 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevrut Yılmaz 

BlLECÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmıaık 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Barlas Küaıtay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

Anslan Topçulbaşı 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Ilihami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim CanİAİi 
Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönnuez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 

M. Emin Turgutalp 
GÜMÜŞANE 

Ekrem Saatçi 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Ali Yılmaz 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ismail Araı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabiibay 
Hüseyin Dolun 
M. Kâzım Özeke 
Ilhami Sanear 
Akgün Sildvrili 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şeref Ba'kşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Coşkun' Karagözoğlu 
Ali Naıkd Üner 

(13) - 323 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
îsımail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Orhan Deniz 
SaJbri Keskin 
Mehmet SeydJbeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakîboğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
ıSezail Ergun 
Necati Kaiaycıoğlü 
Sadi Koçaş 

Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfbek 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet inönü 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Üatit 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sıntnaz 
Kâmil Şahinoğlu ' 
önol Sakar 

MÂRAŞ 
Atillâ İmaiiıoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Ze'keriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
HJüsametin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Hi Arni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Oengiz Ekinci 
Hamdı Mağden 

RİZE 
Hasan Bâsri Albayrak 
Salih Zeki Köeeoğlu 

SA&AftYA 
Yağar Bir 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğam Kitaplı ı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

[Reddeden] 
ANKARA 

Suna Tural 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

[Açık üyelikler] 
Aydin 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
HLâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltam 
M. Kemal Pala oğlu 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
!»met Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şetıer 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

U R F 4 
Mehmet Aksoy 
Necımıetıtân Cevheri 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıızoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevîıi N^dimağİu 
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GÜNDEMİ 
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12 . 6 . 1972 Pazartesi 

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) 

X 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 (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 3. — Türk Silâhlı Kuwetlerindıı yeniden 
teşkilâtlanması, 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) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 

74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanan teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko-
ünsyonknîîdan 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve hu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(•b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili îsmet Sezıgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
töklifi've içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı G-eçiei Komisyon raporu ( l /ölü, 
2/659, 2/006) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1072) 

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

X 4. — DeırnieHıetr kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri1 ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDÎLÎK KARARI 

VERÎLEN tŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
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 gım 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 Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ım affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — 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-
iet 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 talihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet iSenatosu 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 halkamda 'kanun teklifi ve Adaiet Komis
yonu mporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nei eik) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. _ Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
terfihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkımda 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 safootaj yapamlajrın 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'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet (Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Raıkanlığmea 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 elk) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 
(•Dağıtana tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 



15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin (tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-^ 
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

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

19. — tzmir 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 kanun 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 . 19.71 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 İşüeıni Baikainlığı 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 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

22. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı 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 : 6 . 6 . 1972) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A . İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara-



lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 3Mii maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değüşükük yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Milî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtana tarihi : 
23.8.1971, ifcfcaci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Mamurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla 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. — Nevşehir 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 . 1071) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 2'3 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhan ettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1981 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka 
uunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nia Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, öilıt 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 Yamamın ölüm eczalarına çarptırılmaları 
halikında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/4-3) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyu'kÖren köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehınetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumla Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ranoru (3/48) 
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(B. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci 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-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

11. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci.hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehınetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim (Mmüş/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) (Dağıtana 
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 Demirbağîn 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. — îstadbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 _. 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Gengizhan 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 
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1 rıci ek) (Dağıtma tarihleri: 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 1076 sayıiı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarüan 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 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ak) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında karnın 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. — Uçak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı ti idaresi Kanununun 8 
nei maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve 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 İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi ; 

8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, eilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Haticetöen 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 GHinıeşen kö
yünün Selimiye manallesinim hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık teskeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/9l84) (S. Sayısı : 51Ü) 
(Dağıtana tarihi : 8 . 3 . 1972) 

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

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

X 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
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 İçişleri Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutilu ve 19 arkadaşımın, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/610) (S. Sayısı : 06(2) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . Ü9T2) (îe/tüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 30. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 

İ Hieerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye-



ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

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

X 32. — 29 . 7 .1970 tarih ve 1319 sayılı Em-
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 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 maddelerinim değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

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 komisyonlarmdan 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) 

41. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

43. — Umumî ıHıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve ıSağlık 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) 

ıX 43. — Millî 'parMıar fcaınuaıu (tasıaımisa 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) 

44. — 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) 

45. —. Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilıgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 



46. — 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) 

47. — 'Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) ('S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

48. t— ılö . 12 . 1934 tarih ve '2615 sayılı As
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) 

X 49. — (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) 




