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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Korunma Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair olan kanun tasarısının, 
Adalet, Bütçe, Ekonomi, içişleri, Maliye, Millî 
Savunma, Ticaret ve Tarım Komisyonlarından 
ayrılacak üçer üyeden mürekkep geçici bir ko
misyonda görüşülmesi kabul edildi. 

Muş ve dolaylarında son günlerde vukua ge
len deprem hakkında İçişleri Bakanı Hilmi Uran 
demeçte bulundu. 

Belediyeler ve bunlara bağlı kurumlar ve il
ler Bankası Emekli Sandığı kurulmasına dair 
olan 4085 sayılı kanuna ek kanun ile; 

Orman Kanununa ek kanunun 7 nci madde
sinde değişiklik yapılmasına; 

Siyasal Bilgiler Okulu Kanununun 2 nci ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesine; 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
eklerinin Adalet Bakanlığı kısımlarında ve 1946 
yılı Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cetvelde 
değişiklik yapılmasına ve 

Tezkereler 
1. — Kars Milletvekili Fuat Köprülü'nün 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/345) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulmuş 
Karma Komisyona) ; 

Raporlar 
1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve içişleri Komisyonları 
raporları (1/575) (Gündeme) ; 

Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Mes
lek Okulu ve kurslarına dair olan kanunlar kabul 
olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
Merkez kurlusu ve görevlerine dair 2287 sayılı 
kanunda değişiklik yapılması; 

Denizde can ve mal korunması; 
4085 sayı1! kanunun bazı maddelerinin değiş

tirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi 
ve; 

Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair 
olan 4670 sayılı kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarılarının birinci görüşme
leri yapıldı. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkanvekili Kâtip Kâtip 
Konya Bitlis Samsun 

T. F. Sılay B. Osma N. Fırat 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurları Kanununda değişiklik yapıl
masına dair olan 3820 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/566) (Gündeme) ; 

4. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/600) 
(Gündeme) ; 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — O. K. încedayı 
KATİPLER : N. Fırat (Samsua), V. Uzgören (Kütahya) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

3 . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Seyhan MületveküUğine seçüen Sinan 
Tekelioğht'na ait seçim tutanağımn gönderildi
ğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu (3/339) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mit 

Raporu seçim tutanağıyla beraber oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ra
por ve Sinan Tekelioğlu'nun Milletvekilliği seçim 
tutanağı kabul edilmiştir. 

2. — Milletvekilliği mçimi hakkında kanun 
tasarısı İle Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 
Mebus Seçimi Kanununun 11 nci maddesinin 
son fıkrasının yorumlanmasına dair önergesi ve 
Adalet, İçişleri ve Anayasa Komisyonları rapor
ları (1/594, 4/72) [2] 

BAŞKAN — Kanunun ikinci 
yapacağız. Maddelere geçiyoruz. 

görüşmesini 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuhiyeti içinde 
milletvekili seçimi il itibariyle yapılır. Her il bir 
seçim çevresidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti halkm-

[1] 153 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

[2] Birinci görüşülmesi 57 nci birleşim tuta-
nağındadır. 

dan her (40 000) vatandaş için bir Milletvekili 
seçilir. Bir seçim çevresinin nüfusu (40 000) 
den aşağı olsa dahi, bir milletvekili seçmek hak
kıdır. Nüfusu (40 000) den yukarı olan seçim 
çevreleri için aşağıda gösterilen işlem yapılır. 

(55 000) e kadar bir, (55 001) den (95 000) e 
kadar iki, (95 001) den (135 000) e kadar üç, 
(135 001) den (175 000) e kadar dört milletvekili 
seçilir. Nüfus miktarı yükseldikçe milletvekili 
sayısı bu yolda artırılır. 

BAŞKAN — Değiştirse yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Seçim ilânı * 
MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

Anayasa ile belirtilen seçim dönemini tamamlı-
yacağı hallerde o yılm Eylül aynım onunda ve
ya aynı kanunun yirmi beşinci maddesine göre 
seçimin yenilenmesine karar verilmiş bulunuyorsa 
kararın verildiği tarihten başlıyarak bir hafta 
içinde keyfiyet İçişleri Bakanlığınca ilân ve ille
re tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Valiler seçime başlandığını, 
merkez İlçesi de dâhil olduğu halde her ilçede bu
lunan erkek ve kadın Türk nüfusunu havi1 birer 
esas defterinin yapılmasını idareleri altmdaki 
kaymakamlarla İl merkezindeki Belediye Baş
kanlığına ve İl merkezine bağlı bucak ve köylere 
tebliğ ederler. 

Kaymakamlar da ilin bu tebliğini ilçeleri 
içindeki belediye, bucak ve köylere bildirirler. 

BAŞKAN --- Değştirge yoktur. Maddeyi oyu-
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nuza sunuyorum; Kabul edenler... Etmiyenler... I 
Kabul edilmiştir. 

Seçmen defterlerinin tanzimi 1 
MADDE 5. — Bu tebliğleri alan belediye ida- I 

releriyle köylerin muhtar ve ihtiyar meclisle- I 
ri üyeleri belde ve köylerinde yerleşmiş .olan Ye-
ya bu maksatla oturmakta bulunan bütün Türk 
erkek ve kadın nüfusun defterlerini ençok on | 
gün içinde hazırlatmakla ödevlidir. Defterle- j 
rin hazıranması sırasında tedavi ve yolculuk gi
bi sebeperle geçici olarak başka yerde bulunan
lar bulundukları yerlerin değil, asıl ikametgâh» j 
lannın bulunduğu yerlerin defterlerine yazılır
lar. Bütün Devlet memur ve hizmetlileri, özel | 
kurum memur ve hizmetlileri görevM bulunduk
ları yerin seçmen esas defterlerine yaahriar. 

Bu defterlerde : ] 
A) Adı, 
B) Soyadı, 
C) Baba adı, 
D) Ana adı, 
E) Dpğum yeri, 
F) Doğum tarihi, 
G) îkmetgâhınm bulunduğu mahalle ve 

sokağın adı üe numarası, 
H) Seçim hakkını haiz olup olmadığı, 
î) Sanat ve meşguliyet ve düşünceler, 
Sütunları bulunur. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul ©dikiliştir. 

MADDEJ 6. — Şehir ve kasabalarda mahalle I 
ve sokak itibariyle ve köylerde köy itibariyle 
hazırlanacak olan bu defterler biri yeni do
ğanlardan yirmi iki yaşma kadar olanları (yir
mi iki yaşını henüz bitirmemiş olanlar dâhil) 
diğeri de yirmi iki yaşını bitirmiş olanlardan bağ
lıyarak daha yukarı yaşta bulunan, nüfusu gös
termek üzere iki bölüm olarak hazırlanır. 

Askerî garnizon ve müesseselerde bulunan 
muvazi af subaylarla askerî yargıçlar, askerî me
murlar ve askerî okul öğrencilerinin iller itiba^ 
riyle miktarlayım gösteri* ©efcvel Millî Savunma 
Bakanjığmea İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

İçişleri Bakanlığı bunları il merkezleri esas I 
defterlerine eklenmek üzere bulundukları illere I 
bildirir., 

Yedtîısubaylarla eratın sayı itibariyle bir 
kalem halinde toplamı bunların sevkolundukla- | 

rı askerlik şubelerinin başkanları tarafından 
bu şubelerin bulundukları yerin en büyük ida
re üstüne bildirilir. 

Vali ve kaymakamlar bu rakamlar toplamı
nı, esas defterlere ilâve edilmek üzere il veya 
ilce merkezindeki seçim kurulları başkanlarına 
verirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. 6 ncı mdde-
yi oynuza sunuyorum. Kabul buyuranlar.... Et
miyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

Seçmenlik şaftları 
MADDE 7. — Seçmen olabilmek için: 
1) Türk olmak, 
2) 22 yaşını bitirmiş olmak, 
3) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
4) Kisrtîı olmamak, 
5) Yabaooı Devlet uyrukluğunu öne sürme

mek, 
6) Yabancı bir Devletin rjesmî hizmetinde 

bulunmamak, 
Şarttır. 
BAŞKAN — Değşitirğe yoktur. 7 nci mad

deyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Silâh altında bulunan erat, 
jandarmalar, subaylar, polisler, askerî memur
lar ve askerî yargıçlar ve askerî okul öğrenci
leri seçmen olamazlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. 8 nci madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar..... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun 7 nci maddesi
ne göre seçmenlik hakkmı haiz olmıyanlaria 8 
nci maddede seçmen hakkı tanımıyan polisle
rin bu durumları 5 nci maddede tâyin edilen seç
menler defterlerindeki isimlerinin hizalarına ve 
(seçim hakkını haiz olup olmadığı) «ütuıwB& 
açık olarak ve sebebiyle birlikte işaret edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, 0 ncu mad* 
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar.... 
Etmiyenler.... 9 ncu madde kabul edilmiştir, 

Milletvekilliğine seçilmiyeeek olanlar 
MADDE 10. — 
1. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulu

nanlar ; 
2. Terhipli cezalardan veya hırsızlık, sahte

cilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmak» 
dolanlı ifi4s sağlarından biri il* hüküm giymiş. 
olanlar;-

r-W — 
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3. Eısatluar; I 
4. Yabancı Devlet uyrukluğunu öne sü>en-

ler; 
5. Kamu hizmetlerinden yasaklılar; 
6. Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler; j 
7. Otuz yaşını bitirmemiş olanlar; 
Milletvekilliğine seçilemezler. 
S. ÜÇÖZ (Yozgad) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Madde hakkında önergeniz var 

md I 
S. ÜÇÜZ (Yozgad) — Hayır. I 
BAŞKAN — Arkadaşımız önerge teklif ede

cektir. 10 ncu maddeyi geçiyoruz. 

MADDE 11. — öğretmenler müstesna olmak i 
üzere merkezden tâyin olunan bütün memurlarla J 
müftüler, yargıçlar, Cumhuriyet Savcdan, be- J 
lediye başkanları seçim başlamadan iki ay önce, 3 
seçimin yenilenmesi halinde yenilenmesinin ilâ- | 
nmdan başlıyarak üç gün içinde çekilmiş olma- J 
dıkça memuriyet yerlerinin içinde bulunduğu 
seçim çevrelerinden milletvekili seçilemezler. 1 
Bundan başka, kara, deniz, hava, jandarma I 
sınıflarına mensup subaylarla askerî memur ve I 
askerî yargıçlardan çekilme hakkını haiz olma- I 
yanlarla bunlardan çekilme ve emekli hakkı bu- 1 
lunanlardan genel seçimin lâmndan başiryarak 
nihayet on gün içinde usulen çekilmeyi ve emek
liliklerini istemiyenler de milletvekilliğine seci- I 
lemezier. Aksi takdirde bu seçimler yapılmamış I 
sayılır. I 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. 11 nei mad-
deyi oyunuza sunuyorum. Kabil edenler... Et- J 
miyenîer... 11 nei madde kabul edilmiştir. ı 

MADDE 12. — Ara seçimlerinde çekilme ve- 1 
ya emeklilik hakkmı haiz olan askerlerle 11 nei j 
maddede gösterilen diğer görevlilerden ilân edi- ı 
len seçim gününden önce çekilmiş veya emekli- J 
ligini istemiş olanlar milletvekilliğine seçilebi- j 
lirler. 1 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ] 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmîyen- j 
ler... Kabul edilmiştir. 1 

MADDE 13. — Yedeksubayiarm, kısmi veya I 
genel milletvekili seçimi sıralarımda «erek talim I 
ve manevra için, gerekse harfe sebebiyle silâh I 
altıs* ı çağırılmış,. - orduda hismiet »İmiş bulun- I 
maları, milletvekili seçimlerine engel olmaz. j 

BAŞKAN — Madde hakkında d«ğişi»fe | 

yoktur. Oym»»a aumayorum. Ktkml edenler.... 
Etmiyenlar... Kabul edilmiştir. 

Seçim kurulları 
MADDE 14. — Her ilin merkez ilçesinde ve 

o ile bağlı ilce merkezlerinde seçimi idare ve 
kantrol etmek üzere belediye başkanının baş
kanlığında beş kişilik birer seçim kurulu teşkil 
olunur. Bu kurul üyeleri belediye meclisleri 
tarafından ve kendi aralarından seçilir. Ancak 
fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek miktarda 
üye ve yedek üye kalmamış olmak gibi suret
lerle belediye meclisinin kurulması mümkün ol-
mıyan yerlerde belediye başkan ve başkanvekilî 
veya ilçenin yeni kurulmuş olması sebebiyeî be
lediye seçimi henüz sonuçlanmamış olan yerler
de kaymakamlar tarafmdan belediye sınırı için
deki mahalleler halkından ve belediye üyeliği 
şartlarını haiz bulunanlardan ikişer kişi çağı
rılır. Bunlar kendisinin baakaıaslaği alfanda be
lediye binasında toplanarak ya aralarından veya 
belediye üyesi şjarfcmı haiz olmak üzere dışardan 
yukarıda güsterilea miktarda seçim kurulu övesi 
seçerler. Üyelerin üçü toplanmadjkça ve hazır 
bulunanlaraaa oyçekluğu birleşmedikçe seçim ku
rulunun karadan muteber olmaz. 

Belediye şuben filan şehirlerde seçim komis
yonlarına belediye şubeleri müdürleri başkanlık 
eder. 

Seçim kurullarında sayfaları numaralı ve ida
re kurulunca onamlı Mr tutanak defteri bulunur. 
İşlemler ve kararların tutanakları bu deftere 
yazılır ve başkan ile üyeleT tarafından imza olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edeiıler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim komisyonları 
MADDE 15. — Her seçim kurulu vali ve

ya kaymakamın başkanlığı altmda İdare Ku
rulu ile birlikte toplanarak bütün seçmenlerin 
oylarım bir gün içinde kullanabilmelerini sağ
lamak amacı ile mümkün olduğu kadar sayısı 
bin seçmeni geçmemek üzere seçim bürosu adı 
verilen, seçim sahaları teşkiline karar verirler. 
Bu kararlarda büroların nerelerde kurulduğu, 
merkezleri ve hangi köy, mahalle ye sokakları 
kısmen veya tamamen içine aldıkları açıkça 
belirtilir, ve seçim gününden enaz on bes gün 
önce gazete çıkan yerlerde gazete ile olmıyan 
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belde ve köylerde âdet olan vasıtalarla ilân 
olunur. Seçim bürolarında, başkan ve üyeleri 
seçim kurullarınca seçilecek beş kişilik bir ko
misyon bulunur. Bu komisyonlar belediyesi olan 
seçim sahalarında belediye başkanları ile bele
diye meclisi üyeleri arasından, meclis üyeleri 
yetmiyen yerlerle belediyesi olmıyan seçim sa
halarında münasip kimselerden seçilir. Seçim 
komisyonları başkan ve üyelerinden çekilen ve
ya komisyona gelmiyen bulunursa yerlerine se
çim kurullarınca diğerleri seçilir. Toplanma 
ve karar verme yetersayısı ile kararların def
terlere yazılması ve imzalanması hakkında se
çim kurullarına ait 14 ncü maddedeki hüküm
ler bu komisyonlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim gününün yayımlanması 
MADDE 16. — i l içindeki bütün seçim büro

larında seçmen defterlerinin asıldığı valilikler
ce içişleri Bakanlığına bildirilir. Bakanlık bu 
kanundaki süreleri gözönünde bulundurarak 
bu sürelerden sonra gelen ilk pazar gününü se
çim günü olarak ilân ve illere tebliğ eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim kurul ve komisyonlarının görevleri 
MADDE 17. — Bu kanunun 5 ve 6 ncı mad

deleri uyarınca köy ve mahalle itibariyle ha
zırlanan defterler o köy veya mahallelerin bağlı 
bulundukları ilce veya il merkezlerindeki bele
diye başkanlarına gönderilir. Defterler geldik
çe, seçim kurullarına verilir. Bu kurullar def
terlerin kanuna uygun olup olmadığını ve için
de yanlış ve fesat bulunup bulunmadığını in
celer ve bu defterler seçmenlerin bağlı oldu
ğu seçim büroları itibariyle ayrılır. Bu işlem
ler ve defterlerin seçmenlere ait kısmının ör
neklerinin bürolar itibariyle hazırlanıp asılmak 
üzere ilgili seçim bürolarına gönderilmesi en 
çok sekiz gün içinde bitirilir. Bu süre içinde 
seçim kurulları hergün toplanır. Bu işlerin ça
buk hazırlanması için seçim kurulu ilçelerde 
kaymakamlardan, il merkezlerinde valilerden 
lüzumu kadar kâtip istiyebilirler. Vali ve kay
makamlar, yargıç sınıfından olanlarla subay
lar ve askerî memurlar dışında kalan bütün 

memur ve hizmetlileri bu işte çalıştırabilirler. 
Bütün memurlar ve hizmetliler vali ve kayma
kamların bu işe dair verdikleri ödevleri yapma
ğa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 17 nci maddeye göre seçim 
kurulunca incelenmiş ve ayrılmış olan defter
lerin birer örneği her seçim bürosu için kabul 
edilen mahallerdeki genel yerlere astırılır. 

Bu defterlerin asıldığı, gazete bulunan yer
lerde gazete ile, bulunmıyan yerlerdt âdet olan 
vasıtalarla ilân olunur. Belediye, zabıta ve köy 
muhtar ve ihtiyar meclislerince bu defterlerin 
bulundukları yerlerde tatil günleri hariç olmak 
üzere altı gün asılı kalması sağlanır. 

Defterler bu sürenin son günü akşam saat 
on sekizde belediye olan yerlerde bu idareler ve 
diğer seçim bürolarında muhtar ve ihtiyar mec
lisleri tarafından kaldırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştşüv 

MADDE 19 — Defterlerin asılı kaldığı süre 
içinde seçmenlerin adları, kimlikleri defterlere 
yanlış veya ikinci defa yazılmış olduğuna dair 
yazı ile veya sözle ileri sürülecek itirazlar seçim 
kurullarınca dinlenip bir deftere kaydedildik
ten sonra karara bağlanarak lâzımgelen düzelt
meler yapılır. Defterlerin kaldırılmasından 
sonra itiraz iddiası dinlenmez Bu kurullarca iti
raz yerinde görülmediği takdirde red kararının 
sureti itiraz edene en geç defterlerin askıdan 
indiği günden başlıyarak iki gün içinde usulen 
tebliğ olunur. Seçim kurullarının kararına razı 
olmıyanların kararın tebliği tarihinden başlıya
rak üç gün içinde o yerin asliye hukuk mahke
mesine, bulunmıyan yerlerde sulh hukuk yargı
cına seçim kurulu kararı ile birlikte başvurarak 
itiraz etmeğe hakları vardır. 

Bu sure bittikten sonra itiraz hakkT kalmaz. 
Mahkeme itiraz iddialarını en çok altı gün için
de kesin olarak karara bağlar, itirazlar için 
mahkemelere vâki olacak başvurmalar ve bu konu
da verilecek kararlar hiçbir resim ve harca bağ
lı tutulmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
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yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Onuncu madde hakkındaki öner
geyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin birinci fıkrasındaki bulunan

lar ibaresinden sonra (ecnebilerle evli olanlar) 
ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

Yozgad Milletvekili 
S. îçöz 

S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Sayın arkadaşlarım; Me
murin Kanununla; Devlet memurlarının ecnebi
lerle evli olmasını meneden büküm vardır. O me
mur ki yalnız masasından tmesuldür. Ne Devletin 
esrarma vakıftır, ne de hiç bir malûmatı vardır. 
Bir Milletvekili tatil zamanı, yazın meselâ her
hangi bir ecnebi (memlekete gittiği vakit kayın-
babasının, kayınbiraderinin yanında oturur. He
le bir iki kadeh te araya girerse bütün esrarı Dev
leti ifşa edebilir. Binaenaleyh bu kaydın ilâvesini 
bilhassa rica ederim. (Kabul sesleri). 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Z. KA-
RAMURSAL (İstanbul) — Kimlerin milletvekili 
seçilemiyeceği Anayasada tasrih edilmiştir. Bu
nun hilâfına burada bir hüküm koymak dıoğru 
olamaz, takdir yüksek heyetinizindir. 

S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Anayasaya konmamış
tır, meskût geçmiştir. Kabulü zaruridir. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Bendeniz de komisyon sözcüsünün beyanım ter 
yit ederek mâruzâtta bulunacağımı. 

Kimlerin milletvekili olamryacağı Anayasada 
sarahaten ve birer birer zikredilmiştir. Binaen-
enaleyh bu, Anayasanın tadili mahiyetinde olur. 

S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Ben vatanî vazifemi 
yaptım. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü ve İçişleri Ba
kanı Anayasaya olan dayanağını izah ettiler. 

Önergenizi oya koymamda ısrar ediyor mu-
fifunuz? 

S. IÇÖZ (Yozgad) — Evet Reye koyunuz. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
10 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletvekili sayısının tesbit ve seçimlerin ne 
yolda yapılacağı 

MADDE 20. — Seçim kurullarına verilen 

defterlerin incelenmesi tamam olunca mevcut 
nüfusun miktarı tutanakla valiliğe bildirilir. 
Bütün kurulların tutanakları geldikten sonra il 
merkezindeki seçim kurulu il idare kurulu üye
leriyle birlikte valinin başkanlığı altında topla
narak 2 nci maddede gösterilen suret ve nispete 
göre kaç milletvekili seçileceğini tutanak ile 
tesbit ederek içişleri Bakanlığına bildirirler. 
Aynı zamanda keyfiyet il içinde seçim komis
yonlarına kaymakamlar vasıtası ile tebliğ ve ga
zete olan yerlerde gazete ile, olmıyan yerlerde 
de âdet olan vasıtalarla ilân edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur yirminci 
maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Yirminci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Seçim komisyonları oyların 
verileceği günden enaz bir gün önce seçim ku
rullarınca kendilerine seçmen sayısına göre ku
rul mühürü ile mühürlenmiş olarak teslim edi
len oy zarfları ve sandık ile birlikte büro mer
kezinde bulunurlar. Komisyonlar büro merke
zinde sandığın konulacağı yeri ve seçimin be
lirli günde bitmesi için gerekli tedbirleri alır
lar ve yukarı maddedeki usule göre yayımlar
lar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Yirmi 
birinci maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Yirmi birinci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — Seçim her seçim bürosunda 
ayrı ayrı yapılır. Bir seçim bürosu defterle
rinde kayıtlı bulunan kimse diğer büroda oy ve
remez. Ancak seçim komisyonu başkan ve üye
leri oylarını görevli bulundukları bürolarda se
çim defterlerinin sonuna adları yazılmak ve 
hizaları imzalanmak suretiyle kullanabilirler. 

Seçim hakkı olanların adlarını gösteren def
terler seçimin yapılacağı yerde seçim günü ve 
seçim bitinciye kadar asılı bulundurulur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Yirmi 
ikinci maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Yirmi ikinci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 23. — Sandığa oy pusulaları atıl
mazdan önce seçim komisyon başkanı üyelere 
ve hazır bulunanlara sandığın boş olduğunu 
gösterir ve bu hal bir tutanakla belirtilip ko
misyon üyeleri tarafından imza edilir. Sandığın 
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başka başka anahtarlarla açılır iki kilidi, üze
rinde mce bir mektup sığacak kadar aralığı 
bttküErar. Sandık anahtarlarından birini baş
kan, diğerini komisyon karariyle komisyon üye
lerinden biri saklar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Yirmi üçün
cü maddeyi oya anmıyorum Kabul edenler ... Et-
miyenlter ... Yirmi üçüncü madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE. 24. — Sandık kilitlendikten sonra 
her gelen seçmenin, kimliği sorularak kendisine 
bir mühürlü zarf verilir. Oy pusalalamnifl be-
hfimehal bu, mühürlü zarflar içine konulup ka-
patıltıktan sonra sandığa atılması şarttır. Oy 
pusulaları seçmenler tarafından tedarik edile
bileceği gibi seçim yerinde önceden hazırlanmış 
bulunan- kâğıtlardım alınmak suretiyle kullanıl
ması da caizdir. 

Adayların: adlanın gösteren re öneedsn bas
tırılmış veya yazîlmış &y pusulaları da kullam-
labilir. 

Oy pusulaalrma ne kadar milletvekili seçi-
lecekse o-kadar miîîetvekilr adr yazılabileceği, 
yazısı ölmıyamlarm emniyet ettikleri kimselere 
de yazdırabilecekleri belirtilir. Pusulaları yaz
mak veya yazdırmak için seçim komisyonunca 
münasip* bir yerin önceden hazırlanmış btrrun-
masî lâzımdır. 

Pusulalarda, belirtilen miktardan ziyade' ad 
yazılır veya yazdrcılırsa bu pusulaların başın
dan bağlıyarak sırası- ile yalnız seçjlaeek sayıda
ki adlar kabul edilip fazlası hükümsüz sayılır. 

îstenijen. sayıdan. daha> az ad yazılmış v^eya 
yazdırılmış, ise yalnız yazılı adlar kabul olunur. 
Pusulaya aynı ad birkaç, kere yazdınız ise bu, 
bir oy sayılır. Oy pusulalarına yazılaaı adlar 
okunamazsa • hesaba katılmaz. 

Oy pusulalarına ad. ile bMikte soyadının 
yazılması mecburidir. Aneak. adı v^ya soyadı 
yazılan adayın kim olduğu, anlaşihrıa. oy ona 
aittir 

Zarf içinde birden £azla;pusıala çıktığj ve bu 
pusulalarda aynı adlar aynı sıra ile yazılt bu
lunduğu takdirde pusulalardan yalnız biri he
saba katthr ve eğer tos pusulalarda^ başka baş
ka acttar yaslmış^ veya aynı adlar değişik srra 
ile ya«ılifnşt i«e hiçbiri «»yılmaz; 

tıaşa, mühür veya seçmema kim olg|JtğqBtf 
bsterben henhangi bir işaret» balansa ve renfcH1 

olan oy pusulaları hesaba katılmaz. Mühürssiiz 
zarf içinde atılan pusulalar hükümsüz sayılır. 

Kanunun bu şartları seçimden önce gazete 
ile olmıyan belde ve köylerde âdet olan vasıta
larla ilân edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Yirmi dör
düncü maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Yirmi dördüncü madde kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Seçim yerine gelen her seç
mene köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur 
ve gerekirse kimlik cüzdanım göstermesi iste
nebilir. Bu suretle kimliği belli olan seçmenin 
seçim defterindeki adı yanma imzası alınarak 
zarfı sandığa atmasına izin verilir. îmza bil
miyorsa veya mühürü yoksa sol elinin başpar
mağı bastırılır ve bu parmağı olmıyanlarm 
hangi parmağı bastırıldığı yazı ile açıklanır. 
Her seçmen kendi oyunu getirip sandığa atmak
la ödevlidir. Hiçbir sebep ve suretle bafkasmm 
namına oy pusulası sandığa atrlamaz. Oyiarm 
sandığa atılacağı süre saat sekizden on dokuza 
kadardır. Ancak sandık başında oyunu verme
miş seçmenler varsa onlar da oylarını kullanma
dan tasnife başlanamaz. 

Yüksek Bankanlığa 
«On dokuza kadardır.» cümlesinin «yirmi bir 

re kadar» olarak değiştirilmesini teklif ederim. 
Üstün saygılarımla. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Dr. A, Selgil 

Dr. A. SEL0ÎL (Afyon Karahisar) — Sayın 
arkadaşlarım, belediye seçimlerinde belli öldü. 
Bizim haltemızün ekseriyeti çiftçidir. Sabahle-

; yin erkenden kalkıp işlerine gidiyorlar. Sonra 
akşam geç vakit dönüyorlar. Eğer biz 19 ya-

\ parsak, yani sata daha yedidir, güneş batma
mıştır. Bu çiftçi vatandaşlarımız, işlerini bitirip 

i yetişemiyorlar. Bu da seçime iştiraki azaltıyor. 
i Onun. için eğer kabul ederseniz- bumu 21 e; ka-

kadar uzaltalım. Bunda hiçbir mahzur olmaz. 
önümüz yaz aylaradır. Günlük, güneşliktir. O 
zaman dönerler, oylarını kullanabilirler. 

ANAYASA Ko. SÖZCÜSÜ ZlYA K&R&. 
MUESAL (İstanbul) — Komisyon bunda bazı 
mahzurlar görmektedir. Binaenaleyh bu kar<fm. 

j kanuna kanulmasma taraftar değiliz. Esasen oy
ların sandığa atılacağı sürenin saat oncfofaıza! 
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kadar devam etmesi ve yaz münâsebetiyle saatle-
rm birer saat ileri gSturüMefete bulunması, ileri 
sürülen maksadı temine kifayet edecektir. Ba
husus bazı yerlerde elektrik olmadığından, ara 
seçim kışa tesadüf ederse arkadaşımın teklifinin 
kabulü ayrıca bazı müşkülleri de mucip olacak
tır. Velhasıl komisyonumuz bu suretle madde
nin tadilini doğru görmüyor. Bununla beraber 
takdir yüksek heyetindir. 

ÎÇÎŞL&Rt BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Efendim; esasen sandıkların kapanma saati 18 
dip. Halbuki biz bunu vatandaşın lehine olarak 
19 olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Sonra man-
zuru âliniz olmuştur; kanunda bir kayıt var
dır. Eğer vatandaş bu saate kadar oyunu vere
memiş ise sandık kapanamaz. Bundan da görü
lüyor ki bu yerindedir. Binaenaleyh 19 üzerinde 
kalırsa isabet olur. Çünkü; bunu takip edecek 
muameleler de vardır. Her sandığın muhteviya
tı seçim komisyonunda açılacak ve tutanağa 
bağlanacaktır. Bu da oldukça zaman alacak bir 
meseledir. O itibarla maddenin olduğu gibi kal
masını rica ediyorum. 

Dr. A. SELGÎL (Afyon Karahisar) — Sayın 
arkadaşlar, hakikaten seçim komisyonunun bir 
vazifesi vardır. Fakat bu vazifesi yarım saatta, 
bir saatta bitemez. Hiç olmazsa 4 - 5 saatta bi
tecektir. Nasıl olsa geceyarısına kadar devam 
edecektir. 

Fakat asıl kütle bundan daha erken gelemi
yor; köyünde, işinde ve tarlasmdadır. Gele
miyor. Bir gün için bıraksın denebilir amma 
bırakamaz. Bilhassa önümüzdeki seçim mevsi
minde tamamı ile hasat ile meşguldür. Bu mev
simde seçimi erken bitirmek doğru değildir. 
Onun için takririmin kabulünü dilerim. 

BAŞKAN — önergeyi, oyunuza sunmak üze
re tekrar okutuyorum. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Dr. A. Sel-
gil'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Anlaşılmadı. Tekrar oyuriuza sunuyo
rum. Yani 21 e kadar olmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Yine anlaşılmadı. 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDÎ3 26. — Seçmenlerin seçim sandıkla

rı başında lüzûntsuz T)ekletiîm.enıeleri îçîn*e-
çim komisyonu tarafından gerekli ^db i r le r aîı-
nir. 

. BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Oy verme bitince seçmen 
defterlerine konmuş olan imza, mühür veya 
parmak işaretlerine göre oylarmı kullananların 
sayısı bir tutanakla belirtilerek sandık seçim 
komisyonlarınca açılır. 

Sandık içinden çıkan oy zarfları sayılarak 
oylarını kullananların sayısmı belirten tuta
nakla karşılaştırılır. Fazla zarf çıktığı takdir
de fazlası açılmadan yakılır ve oy pusulaları 24 
ncü maddedeki esaslar gözönünde bulundurul
mak suretiyle tasnif edilir. 

Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bit
tikten sonra : 

A) Seçim günü; 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuru 

ile açıldığı; 
C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oy

larını kullananların sayısını belirten tutanakla 
karşılaştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların 
yokedildiği; 

D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı; 

E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak kim
lerin kaçar oy aldığı; 

F) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldı
ğı haber verildiği veya şikâyet edildiği takdir
de bunların nelerden ibaret olduğu; 
bir tutanakla belirtilir. 

Seçim komisyonlarınca tutulmuş olan tuta
naklar ve seçim defterleri, hesaba katılinıyan 
oy pusulaları ile birlikte bu komisyonlar tara
fından mühürlenmiş bir zarf içinde seçim bü
rosunun bağlı olduğu seçim kuruluna teslim 
edilir. Hesaba katılan oy pusulaları komisyon 
üyeleri ve orada hazır bulunanlar önünde ya
kılır ve bu keyfiyet bir tutanakla belirtilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Seçim kurulu 27 nci madde
de yazılı tutanakları tamamen teslim aldıktan 
sonra aynı esaslar çerçevesinde ve bu tutanak
ları birleştirilmek suretiyle ayrı bir tutanakla 
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kurulları bölgesi içinde kimlerin kaç oy aldık
ları belirtilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — îl merkezindeki seçim kurulu 
il daimî encümeni üyelerinin katılması ile vali
linin başkanlığı altında toplanarak gerek kendi
sinin 28 nci madde gereğince hazırladığı tutanak 
ve gerek diğer seçim kurullarından gelen tuta
nakları birleştirmek suretiyle oy kazananların ad
lan ve soyadlarını ve kazandıkları oyları bir tu
tanakla belli eder. Bunlardan ençok oy alanla
rın milletvekili seçildiklerini diğer bir tutanakla 
tesbit eder. Şayet bu seçimlerde enaz oy alanın 
aldığı oya eşit oy almış başka biri varsa kurul 
önünde aralarında adçekme yapılır. Milletvekili 
seçilenlere kurul tarafından imzalı birer tutanak 
verilir. Bunların aynca imzalı ikişer sureti vali
likçe İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bakanlık 
illerden gelen tutanakların birer tanesini Mecli
sin açılışında Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verilmek üzere Başbakanlığa gönderir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... E tmi yenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Bir kişi aynı zamanda muh
telif illerden milletvekili seçilirse illerce 29 ncu 
ımaddeye göre hazırlanan tutanaklar aynı madde 
gereğince Büyün Millet Meclisine sunulur. Büyük 
Millet Meclisi hangi seçim çevresini tercih etti
ğini başkanı vasıtasiyle bu kişiden sorar. Hangi 
seçim çevresini tercih etmiş ise o ilden milletve
kili çıkmış olur. Bu yüzden milletvekilleri sayısı 
eksilen ilde boş yer için yenilen seçim yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maldeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Seçim bittikten sonra seçim 
kurulları seçime ilişkin kâğıtları, gelecek genel 
seçime kadar saklamak üzere mühürlü bir san
dık içinde belediye dairesine teslim ederler. 

Seçim defterleri ilgili il ve ilce merkezi be
lediyelerince saklanır. Her yıl yapılacak yoklama
lar üzerine bu defterlerde gereken düzeltmeler 
yapılır. Bu yoklamaların yılın hangi ayında ve 
kimler tarafından yapılacağı Bakanlar Kurulun
ca karara bağlanır. Bu dfterler Genel Meclis ve 
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1 Belediye seçimlerinde de esas tutulur. 

BAŞKAN — Değitirige yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Anayasa hükümlerine göre 
milletvekilliği sıfatı kalkan veyahut düşen millet
vekilleri ile ölen milletvekillerinin yerlerine di
ğerlerinin seçilmesi için keyfiyet İçişleri Bakan
lığınca bunların seçildikleri illere tebliğ olunur 
ve son milletvekili seçimi için hazırlanmış olan 
defterler esas tutularak seçim yapılır. 

BAŞKAN — Değiştiriğe yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Adaylık ilânı 
MADDE 33. — Seçilme yeterliği olan vatan

daşın milletvekili adaylığının seçim yerindeki 
levhalara geçmesi için il seçim kurulu başkan
lığına : 

Adaylığını istiyen vatandaşın dilekçe ile ve-
I ya o seçim çevresi seçmenlerinden üç yüz kişinin 

yazılı bir belge ile başvurmaları veya vatanda
şın siyasi bh* Parti tarafından adının bildiril
mesi lâzımdır. 

il seçim kurulu başkanı başvuranların adla
rını levhalara geçirilmek üzere il içindeki bütün 
seçim komisyonlarına yazı ile ve hemen bildirir. 

BAŞKAN — Değiştiriğe yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Seçime katılan Siyasi Par
tilerin temsilcileri, oylarm sandığa atılması ve 
açılıp tasnif edilmesi sırasında seçim kurulu ve 
komisyonlarında hazır bulunmağa yetkilidirler. 
Bu maksatla seçim kurulları başkanları, mahal
lerinde teşkilâtı olan yerlerde bu Patilerin birer 
temsilcisini seçimde hazır bulunmak için yazı 
ile davet ederler. 

Doğrudan doğruya adaylığını koyanlar ister
lerse kendileri seçim kurul ve komisyonlarında 
bulunabilecekleri gibi temsilcilerini de göndere
bilirler. 

BAŞKAN — Değiştiriğe yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Seçim giderleri 
MADDE 35. — Seçim giderleri genel bütçe-

1 den ödenir. Bunun için gereken ödenek îçiş-
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ieri Bakanlığı bütçesindeki özel bölüme konur. 

Seçim kurul ve komisyonları başkan ve üye
leriyle seçim işleri için bu kanun gereğince ça
lıştırılacaklara verilecek ücretler ve yapılacak 
başka her çeşit giderler Bakanlar Kurulunca 
belirtilecek esas ve miktarlara göre ödenir. 
İçişleri Bakanlığı bu madde hükümelrine uygun 
olarak harcanmak şartiyle giderleri ödeneğin
den yeter miktarını belediyelere vermeğe yetki
lidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 36. — Oyların atıldığı gün seçimin 

düzenini her ne suretle olursa olsun bozabilecek 
veya seçimin tam bir serbestlikle yapılmasına 
tesir edebilecek mahiyette söz veya yazı ile pro
paganda yapanlar veya seçim komisyonlarının 
seçimin düzenine ve serbestliğine ilişkin emir
lerine uymıyanlar zabıta aracılığı ile menedil-
mekle beraber bu hareketler daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde 15 güne kadar ha
fif hapis veya 10 liradan 200 liraya kadar hafif 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Sahte ad ve soyadı ve sifat 
takınarak veya kanunen seçim hakkından mah
rum olduğunu saklıyarak kendisini seçim def
terine yazdıranlar veyahut adını, soyadını kas-
den mükerrer kaydettirenler bir aydan bir yıla 
kadar hapis ve 10 liradan 50 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — 37 nci maddede gösterilen 
suretlerle kendisini seçim defterine kaydettir
miş olduğu halde veya seçim defterine kayıtlı 
bulunan diğer bir seçmenin adını, soyadını ve 
sıfatını sahte olarak takınarak veya seçim hak
kı olmadığı halde yanlışlıkla admm deftere ge
çirilmiş bulunmasından kasıtla istifade ederek 
verenler altı aydan iki yıla kadar hapis ve 10 
liradan 100 liraya kadar ağır para eezasiyle ce
zalandırılırlar. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Seçmenlerin oylarını yazdır
dığı kimseler oy pusulasına seçmenlerin söyle
diklerinden başka bir şahsın adını ve soyadını 
yazarlarsa bir aydan altı aya kadar hapis ve 10 
liradan 50 liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

» 
MADDE 40. — Milletvekili olmak yahut di

ğer bir kişiyi milletvekili seçtirmek kasdiyle 
seçmenleri her ne suretle olursa olsun korkutan 
veya seçmeğe teşvik için seçmenlere para, eşya 
vesair menkul veya gayrimenkul mal verenler 
veya herhangi bir suretle menfaat temin veya 
vadedenler ve bu maksatla verilen malları veya 
vait veya temin olunan menfaatleri kabul eden
ler veya bir kimse hakkında oy vermek veya 
verdirmek veyahut vermekten imtina için Dev
let, İl Belediye, köy veya bunların kurdukları 
her türlü daire ve müesseselerle sair kamu mü
esseseleri memurluk veya hizmetliliği veya özel 
hizmet vait ve kabul edenler iki aydan on sekiz 
aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu suçları işliyenler memur iseler müebbe-
den veya muvakkaten memuriyetten mahrumi
yetlerine de hükmolunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Oy sandığını yetkisi olmadığı 
halde alan, açan, seçim işine ilişkin defter ve 
resmî kâğıtları seçim kurul ve komisyonlarınca 
usulüne göre tâyin olunan süre içinde açıkta 
duran ilânları ve seçim defterlerini ve oy zarf 
ve pusulalarını alan, koparan, parçalryan veya 
çalanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 100 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MAJ)DE 42;.— Gerek zor kullanmak sure
tiyle, gerek memuriyetten mahrum etmek veya 
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Şahsını veyahut ailesini veya servetini zarara 
uğranmak, tehdidi ile bir seçmeni, oy vermekten 
vazgeçirenler veya oy vermeğe icbar edenler 
üç aydan iki yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 
liraya. kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır
lar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza.sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Yalan haberler yaparak 
veya, iftirada bulunarak, seçim sandıklarına faz
la zarf atarak veya başka hile ve desiseler ya
parak seçim işlerini bozanlar veyahut bir veya - j 
daha fazla seçmeni oy kullanmaktan vazgeçi
renler, yahut toplu ve korkutucu hareketlerle 
seçim kurul ve komisyonlarının işelerini ihlâl 
ederek seçimin yapılmasına ve herhangi bir seç
menin serbest oy vermesine engel olanlar üç ay
dan iki yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Bu madde bir kelimenin düzel
tilmesi için verilmiş bir değiştirge var. Okutu
yorum, 

Yüksek Başkanlığa 
43 ncü maddedeki «hiyle» kelimesinin tasa

rının onuncu maddesinde aynı kelimenin karşı
lığı olarak kullanılmış olan «dolan» kelimesiyle 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Muhddin Taner 

ANAYASA Ko. S. Z. KARAMURSAL (is
tanbul) —> Komisyon iştirak ediyor. 

BAŞKAN — Komisyon bu kelime değişikli
ğine katılmaktadır. Yukarıdaki bir maddede de 
böyle geçmiştir. «Hiyle» kelimesinin bu suret
le değiştirilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.;. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi önerge veçhile yapılan değişiklikle 
oyunuza sunuyorum, kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Seçim kurul ve komisyonla
rına karşı seçim işlerine mâ^ıi olmak için her 
ne suretle olursa olsun zor ve şiddet kullanan
lar veya buna teşebbüs edenler üç yıldan beş yı
la kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. Suç 
birden ziyade seçim kurulu veya komisyonları
na kaçşı, işlenmek , üzere önceden tertip edİJmiş-
ye itifajda yapılmış b u l u r s a failleri hakkında 

beş yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezasi 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Değşitirğe yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edillmiştir. 

MADDE 45. — 40, 42 ve 43 ncü maddelerde 
yazılı suçları işliyenler seçimin idaresine me
mur olan seçim kurulları ile seçim komisyonların
da görev almış olanlardan bir veya birkaçı veya 
hepsi ise bahsi geçen maddelerde yazılı ceza
lar üçte birden yarısına kadar artırılarak hük
medilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Saçim işinden doğan kamu 
hukuku dâvası seçimin bittiği tarihten başlıya-
rak altı ay içinde açılmadığı takdirde kovuştur
ma yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — 4320 sayılı Mebus Saçimi Ka
nunu kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur . Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Bu kanun yayımlandığı ta
rihte yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Kbaul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Milletvekilliği seçimi hakkındaki kanunun 
ikinci görüşülmesi bitmiştir. Kanunun tümünü 
oyunuz sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. —• Cemiyetler Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri Komisyoları raporları (1/519) [1] 

[1] 152 sayılı basmayazı tutağın sonundadır, 

w . 
48 



t : 59 5.C 
BALKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

. istiyen var mıf 
I Ç Î Ş J J E R I BAKANI H. URAN (Seyhan) — 

Arkadaşlar; bu tasan uzun müddettenberi Mec
listedir. Komisyonlarda uzun incelemelere tâ
bi tutulmuştur. Acele tatbikata geçmek isti
yoruz. Bu itibarla ivedilikle müzakeresine mü
saadenizi istirham ediyorum. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Efendim; kanunun ivedilikle 
görüşülmesini içişleri Bakam teklif ediyor. Bu 
teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenelr ... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
A. MENDERES (Aydın) — Arkadaşlar; 

yürürlükte bulunan cemiyetler kanunu 1901 ta
rihli Fransız Cemiyetler Kanununun hemen he
men aynen bir tercümesinden ibarettir. Arada 
bir fark varsa o da yarım asır önceki Fransız 
Cemiyetler Kanununa nazaran bizimkinde siya
si hakların ehemmiyetli surette ve kayıt altına 
alınmış olmasıdır. 

Elimizdeki tasarnın getirdiği başlıca deği
şiklik ise, Cemiyetlerin gerek kurulmalarının, 
gerek kendi kendilerini feshetmelerinin müsaa
deye tâbi tutulmamış olmasıdır. Bundan baş
kada, yürürlükte olan hükümlere göre, idare 
âmirlerine tanınmış olan dernekleri faaliyetten 
menetme salâhiyetinin, bu tasanda ancak mah
kemelere verilmiş olduğunu görüyoruz. Yine 
tasarıda gördüğümüz başka bir yenilikte ku
rulması yasak olan cemiyetler' listesinin biraz 
daha, kısaltılmış olmasıdır. 

Kısaca hulâsa ettiğim bu değişikliklerin bi
zi demokrasiye götüren yolda bir merhale oldu
ğunu kabul ederek memnunluk duymaktayız. 
Ancak itiraf etmek icabeder ki, bu değişiklik
ler yap ldıktan sonra dahi, mukayese edilecek 
olursa görülecektir ki, meydana gelecek olan 
kanun, 1901 Fransız Cemiyetler Kanununa ve 
hattâ İkinci Meşrutiyet Cemiyetler Kanununa 
göre de daha geridir. 

Arkadaşlar; Partimiz, siyasi partilerin ku
rulmasında geniş bir serbestlik hâkim olmasını 
temenni etmekle beraber memleketimizin istik
lâli veya toprak bütünlüğünü bozmayı, yurttaş 
ana haklarını kayıtlamayı gaye edinmiş veya 
memleket dışındaki siyasi teşekküllere bağlı olan: 
partilerin kanundışı sayılmasını gayet ehemmi
yetli bir esas olarak kabul etmektedir. Progra
mımızın 12 nci maddesi bu hususta gayet sarih-
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I tir. Tekrar edeyim; ister sol olsun, ister sag 

olsun yurttaş ana haklarını kayıtlamayı gaye 
edinen hürriyeti yoketmek için yine hürriyeti 
vasıta olarak kullanmak istiyen totaliter zihni
yetteki teşekküllere yurdumuzda yer vermenin 
memleketin yüksek menfaatleriyle ve demokra-

I sinin emniyet altında bulundurulması lüzumiy-
le asla telif kabul etmiyeceğine kani bulunuyo
ruz. Hele memleket dışındaki siyasi teşekkül
lere bağlı veya onların nüfuzu altına düşebile-

I cek mahiyette partiler kurmak istiyenleri mem
lekete ihanet etmekle vasıflandırmaktan dahi 
çekinmiyeeeğiz. Partimiz memleketin yüksek 
menfaatlerini her endişenin üstünde tutmuştur 
ve bundan böyle de daima tutmakta devam ede
cektir. 

Bu konuda tasarının 9 ncu maddesinin (a) 
fıkrası üzerinde de biraz duracağım. 

Bu fıkrada Devletin mülki bütünlüğünü ve 
siyasi ve millî birliğini bozma amacını güden 
cemiyetler kurulmasının yasak olduğu yazıl
maktadır. Türk camiası içinden böyle cemi
yetler. kurmak istiyeceklerin çıkabileceğine ih
timal veremeyiz. Farzı muhal böyleleri bulunsa 
dahi buna en küçük bir imkân bulamıyacakla-
rında asla şüphe yoktur. 

Asıl üzerinde durmak istediğim, noktaya ge
lince; bu fıkrada Devletin millî bütünlüğü, 
Devletin siyasi birliği, Devletin millî birliği tâ
birlerinin yanyana yazılmış olmalarıdır. Bun
lar, Öyle sanıyorum ki, hemen hemen aynı mâ
nayı taşıyan tâbirlerdir ve bunların mânaya kuv
vet vermek maksadiyle takrarlandığı anlaşılı
yor. Halbuki tatbikatta bu tâbirlerin herbiri-
sinde başka mânalar olduğu düşüncesiyle hâ
kimlerimiz güçlük çekebilirler. Meselâ Devle
tin millî bütünlüğü ile Devletin millî birliği tâ
birleri başka başka mânalar ifade ediyorsa bu 
cihet izah olunmalıdır ki tatbikat selâmetle yü
rüyebilsin. 

Yürürlükte olan kanunun günün icaplariy-
le telifi kabil olmıyan ve geri bir zihniyeti be
lirten 29 ncu maddesinin değiştirilmemiş olma
sını, üzerinde asıl dikkatle durulması icabe-
den bir ehemmiyette görmekteyiz. Bu madde
deki hükmün ehemmiyeti demokrasi ve siyasi 
partiler hakkında beslenen fikirlerin mahiye
tini ve bir zihniyeti açıklamakta olmasındadır. 
Madde aynen şöyledir : «Zabıta, cemiyetlerin 

| merkez ve müesseselerine mahallin en büyük 
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mülkiye âmirinden verilen ve istenildiği zaman 
ibraza mecbur olduğu yazılı emri hâmil ola
rak her zaman girmeğe salahiyetlidir.» Bu 
maddeden maksat, şayet cemiyetlerin teftiş 
ve murakabesi ise, 28 nci madde ile bu husus 
temin edilmiş bulunduğuna göre böyle bir mad
deye neden lüzum görülmektedir? 28 nci mad
dede cemiyetlerin muamelelerinin, defterlerinin 
ve hesaplarının mahallî Hükümet tarafından 
her zaman teftiş ve tetkik edilebilir denilmek
te olması cemiyetlerin kapılarının Hükümete 
her zaman için ardına kadar açık olmasını te
mine kâfi gelmiyor mu? Siyasi partiler alela
de cemiyetler değildir, arada çok esaslı farklar 
vardır. Siyasi partiyi sair cemiyetlerden ayır-
detmemek ve parti kelimesini dahi kullanma
mak hususunda bir nevi taassup göze çarpı
yor. Bunun esası demokrasinin kavranması me
selesine dayanır. Bizim gördüğümüz Cemiyet
ler Kanununun aynı zihniyeti taşımakta olma
sıdır. Gönül isterdi ki, Cemiyetler Kanunu si
yasi partiler bunların memleketlerin idaresin
de haiz oldukları ehemmiyeti göze alarak sair 
cemiyetlerden ayırdetsin ve siyasi partileri her-
an ve istenildiği gibi işgal altına alınabilir yer
ler olmaktan çıkarsın. Unutulmamalıdır ki, Dev
let iradesinin teşekkülünde siyasi partiler en 
mühim role sahiptirler. 

Şimdi tekrar aynı noktaya döneceğim ve 
bunun üzerinde biraz daha duracağım. Dikkat 
edilecek olursa görülecektir ki, zabıtaya, ce
miyetin merkezine veya müesseselerine girmek 
emrini veren mahallin mülkiye âmiri mucip 
sebep göstermiye dahi mecbur tutulmamıştır. 
Böyle bir emri ne gibi bir lüzum ve sebeple 
verebileceği de kanunda yazılı değildir. O hal
de canı istediği zaman bir idare âmiri bir polis 
memuruna veya bir jandarmaya bir siyasi par
tinin merkezine veya müesseselerine girmek 
emrini verecek ve yine canı isterse geceli gün
düzlü çıkmamak üzere zabıta memurunu orada 
bulundurabilecektir. Çünkü girmek hakkının 
neyi tazammun ettiği ve hududu da belirtilmiş 
değildir. Hiç şüphe yok ki, bu hükümler ikti
dar partisi hakkında tatbik olunmıyacaktır hal
buki iktidar partisinin muhalif partileri böyle 
örfî hükümlerle ne kadar tazyik altında bulun
durabileceğini tahmin etmek güç birşey değil
dir. Esasen memleket, tek partili idareden 
başka siyasi bir hayatın mümkün olamıyacağı 
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| kanaatinin tesirleri altında yaşarken ve bu ka

naatin yayılması ve kökleşmesi için bazıların
ca elden gelen gayretin sarfında asla ihmal 
gösterilmezken Cemiyetler Kanununda böyle bir 
hükmün mevcut olmasının ve bu hükme daya
nılarak. baskı yapılmak maksadiyle siyasi par
tiler merkez ve müesseselerinin âdeta zabıtanın 
işgali altında bulundurulmasının elîm tesirleri 
ne olacaktır? Hakikat şudur ki, demokrasiyi 
anlama ve kavramanın ölçüsü sayılabilecek mâ
na ve ehemiyette olan 29 ncu madde aynı za
manda, Cemiyetler Kanununun renk ve mahiye
tini de belirtecek mânadadır. Bu itibarla ne 
asayiş, ne emniyet ve ne de başka hiçbir bakım
dan faydalı olacağının düşünülmesine imkân 
bulunmıyan, bu maddenin kaldırılmasını ısrar
la temenniye değer bulmaktayız. 

Arkadaşlar; eski veya eski zihniyetteki ida
reler, sayasi partilere karşı bir nevi husumet 
gösteregelmişlerdir. Gayet açıktır k i ; parti
lere karşı beslenen gizli veya açık husumetler, 
dolayısiyle demokrasiye müteveccihtir. Çünkü 
partisiz veya tek parti ile demokrasi olabilece
ğini düşünmek dahi mümkün değildir. Çünkü 
böyle memleketlerde tek tek fertlerin umumi ve
ya millî iradenin teşekkülünde hiçbir nüfuz ve 
tesir sahibi olamıyacaklarından şüphe yoktur. 
Onun için siyasi partiler mevcut olmıyan mem
leketlerde, Devletin, umumi menfaati temsil 
ettiğini farzetmek de bir hayaldir. Aynı fikir 
ve kanaatte olan insanlarm birleşmesi ve par
tiler teşkil etmeleri sayesindedir ki, yurttaş, 
memleketin idaresinde hakikî bir tesir ve nüfu
za sahip olabilmek mevkiine çıkabilir. Milletin 
partiler halinde, siyasi alanda teşkilâtlanması 
tahakkuk etmedikçe, millî iradenin hâkim ol
duğu iddia edilemez. 

Cemiyetler Kanununun bu yeni tadilinde si
yasi partiler hakkında bu demokratik görüş ve 
düşüncelerin hâkim olduğunu görmek isterdik. 
Bununla beraber, tasarının müzakeresi sırasın
da yapılacak değişikliklerin bu temennimizi ta
hakkuk ettireceğini hâlâ ümit etmekteyiz. 

H. BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar; ben de 
aşağı yukarı arkadaşımız Adnan Menderes'in 
söyliyeceklerinin bir kısmını söyliyecektim. Do
layısiyle böylelikle sizin vaktinizi de almak is
temiyorum. Aşağı yukarı benim söyleyecekle
rim de bunlardır. 

Yalnız 29 ncu maddenin kaldırılması hakkın-
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<3a şimdiden bir önerge veriyorum. Maddelerin 
müzakeresi sırasında belki veremem. Onun 
için önergemi şimdiden takdim ediyorum. 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, yüksek huzurunuza sunul
muş olan tasan Adalet Komisyonunda en geniş 
görüşmelere mevzu teşkil etmiştir. En son komis
yon İçişleri Komisyonu olduğu için sözcü ar
kadaşımız bittabi icab eden cevabları verecek
lerdir. 

Yalnız bendeniz Demokrat Partiye mensub 
arkadaşların temas etmiş oldukları bir iki nokta
nın aydınlatılmasının faydalı olacağı mülâha-
zasiyle söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Cemiyetler Kanunu ta
dilâtı Adalet Komisyonunun raporunda da etraflı 
belirtildiği üzere en liberal çehresiyle yüksek hu
zurunuza sunulmuş bulunuyor. Bendeniz hukuk 
esaslarına ve metinlere dayanarak bunları izaha 
çalışacağım. Ve arkadaşlarımın öne -sürdükleri 
mülâhazaların hiçbir veçhile bu tasarıda yer al
mamış olduklarını ayrıca belirtmeğe gayret ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar, cemiyet kurma hak ve 
hürriyetini alâkalandıran bir tasarı müzakere 
edildiği zaman o tasarının demokratik ve liberal 
esaslarını tâyine medar olacak hükümleri ve 
unsurları nelerdir? Bir defa bunları tesbit ede
cek olursak o hükümlerin metinde yer alıp al
madığı kolayca anlaşılır. Bendenizin zannettiği
me nazaran böyle bir kanunun vasıflarını tâyin 
ederken iki esaslı hüküm nazarda tutulmalıdır. 
Bunların birincisi cemiyetler kurulması için ne 
gibi ahkâm vazedilmiştir? Cemiyetlerin, siyasi 
olsun veya olmasın idari bir engel konulmuş 
mudur? konuluyorsa nedir? Tâyin edilmesi lâzım 
gelen birinci husus budur. 

îkinci husus, kurulması yasak edilen dernek
ler nelerdir? Bunlar hakikaten en geniş hürriyet 
mefhumu ile izah edilecek yasaklar derecesinde 
midir? Zannederim, bu iki ana vasıf tâyin edildik
ten sonra kanunun hürriyeti kendiliğinden belir
miş ve ona verilmesi lâzımgelen mâna hakkiyle 
verilmiş, olur. Çünkü metin üzerinde konuşmak 
zarureti vardır, esas hükümlere varmak için. Bu 
kanun tasarısı cemiyetlerin kurulmasında, dün
yada mevcut, dünyada mevcut diyorum, en li
beral sistemi kabul etmiştir. Nedir bu sistem? 
Mücerret bir iradenin izharını cemiyetin teşek
külüne yeter sayan sistemdir. Binaenaleyh ce-
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miyet olarak teşekkül etmek istiyoruz beyanında 
bulunulması o cemiyetin hukuki bir mevcudiyet 
iktisabına kâfidir. Rica ederim bundan daha libe
ral bir sistemle cemiyet kurmak imkânı var mı
dır? Benim bildiğime göre şimdiye kadar hukuk 
ilmi böyle bir şey kayıt etmemiştir. 

Arkadaşımız buyurdular ki, demokrasi an
layışında fark vardır. Olabilir. Bizim bu mev-
zudaki anlayışımız, en demokratik bir memle
ket sayılmakta olan, kendimizi misal almıyo
ruz, münakaşa mevzuu yapmışlardır, İsviçre'
deki anlayışın aynıdır. Çünkü bu hüküm İsviç
re Medeni Kanunundan aynen iktibas edilmiş 
olan bir hükümdür. (Doğru sesleri). Müsaade 
buyurursanız umumi bir demokrasi muhasebe
si içine girmiş olmadığımız için mevzuu tahdit 
edelim. Mevzuumuz, Cemiyetler Kanununun is
tinat ettiği esaslar, demokratik midir, hürriye
ti koruyucu esaslar mıdır, değil midir? Bunlar 
arkadaşlar, bendeniz yüksek huzurunuzda ke
mali emniyetle arzedebilirim ki, cemiyetlerin 
kurulmasında, yaşamasmda ve feshinde en li
beral ve koruyucu esaslardır. (Bravo sesleri). 

Gelelim ikinci kısma; bir de yasak edilen ce
miyetler vardır. Nedir bu yasaklar? Birinci 
maddede bir defa bir prensip olarak, gayele
ri kanuna, ahlâka ve umumi âdaba aykırı olan 
dernekler tüzelkişilik sahibi olamazlar, denil
miştir. Gayesi kanuna, ahlâka veya umumi âda
ba aykırı bir cemiyetin, hukuki bir mevcudi
yet iktisap etmesi, zannederim ki hiç kimse ta
rafından öne sürülecek bir mütalâa değildir. 
Binaenaleyh görüyoruz ki ; yasaklar dahi en 
geniş bir çerçeve içinde mülâhaza edilmiştir. 

Bir de 9 ncu madde vardır. Arkadaşımız bu 
maddenin sadece A bendine dokunmuşlardır. 
Diğer bentlerine temas etmediklerine göre, ben
deniz bunu diğer yasakları tasvip ettikleri mâ
nasına alryorum. A bendini okursak, bunun da 
ne kadar yerinde bir hüküm olduğu kendili
ğinden anlaşılır. 

A bendi şudur : Devleti mülki bütünlüğünü, 
siyasi ve millî birliğini bozmayı gaye edinen. 
öyle zannederim ki ; böyle bir cemiyetin kurul
masına cevaz vermek doğrudan doğruya milî 
mevcudiyetin ret ve inkârıdır ve her türlü ceza 
kanunları bunu en ağır müeyyideler altına al
mıştır. İşte 125 nci madde : Devlet toprakları-
nın^teanammr veya bir kısmını yabaneı bir Dev
letin hâkimiyeti altına koymıya, - bütünlüğünü 
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izaleye matuf hükümdür - ve Devletin istiklâli- I 
ni tenkise ve birliğini bozmağa, hâkimiyeti al
tında bulunan topraklardan bir kısmmı Dev
let idaresinden ayırmağa matuf bir fiili işliyen 
kimse ölüm cezası ile cezalandırılır.» 

Bu, cemiyetin ve milletin en mukaddes mü
dafaa hakkıdır. Buna, arkadaşımın ilişmiş ol
duklarını zannetmiyorum. Olsa, olsa bu iki mef
hum arasındaki farkın izahını arzu etmişler
dir. Bu iki mefhum arasındaki fark bir baş
ka bakımda esasen Ceza Kanunumuzda vuzuh-
lu bir şekilde taayyün etmiştir. Binaenaleyh, 
bu bakımdan yani gerek cemiyetlerin kurulma- l 
sı, gerek hangi nevi cemiyetlerin memnu oldu
ğu hususunda öyle zannediyorum ki, bu kanun, 
bilâtereddüt liberal ve hürriyeti koruyucu bir 
sistem takip etmiştir denilebilir. 

Arkadaşımızın umumi esaslara taallûk eden 
beyanatlarını heyeti mecmuasını ben böylece 
anladım. Tabiî maddelere taallûk eden husus
ları da İçişleri Komisyonunu temsil eden sözcü 
arkadaşımız cevaplandıracaktır. Binaenaleyh 
bendeniz de yüksek müsaadeleriyle tasarının 
bu şekliyle liberal ve hürriyeti koruyucu hü
kümlere dayanmış olduğunu bir hukukçu sıfa-
tiyle arzetmekte fayda gördüm. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Sayın ar
kadaşlarım; tasvibinize arzolunan Cemiyetler 
Kanunu sayın arkadaşımızın açıkladığı gibi cid
den en liberal bir zihniyete dayanan bir kanun
dur. Ben bu hususta herhangi bir mütalâa ileri 
sürecek değilim. Çünkü zait olur. Benim kür
süye çıkmamın başlıca âmili Sayın Adnan Men
deres arkadaşımızın hâlen yaşamakta olan Ce
miyetler Kanununun 1901 Fransız Cemiyetler 
Kanununun bir kopyası olduğu hakkındaki be
yanatıdır. Arkadaşlar, bugün yaşamakta olan 
Cemiyetler Kanununun hazırlanışında Emniyet 
Umum Müdürü olarak çalışmış bir arkadaşını
zım. Bu kanun için su - komisyonda Galip Pek-
el, Nakiye Elgün arkadaşlarımız da beraber ça
lıştık. Tarih ve millet huzurunda bugün anti
demokratik addedilen Cemiyetler Kanununa bazı 
kayıtlarını niçin konmuş olduğunu artık açık
lamak zamanı gelmiştir. Ben bunu vicdani bir 
vazife telâkki ediyorum. 

Arkadaşlar, birgün Emniyeti Umum iyede 
vazife başında iken Büyük Millet Meclisinden 
bir telefon aldım; İçişleri Komisyonuna çağır- 1 
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dılar, gittim. Orada bir su komisyon teşekkül 
etmiş ve Cemiyetler Kanunu üzerinde çalışma 
vazifesi almış bulunuyordu. Ortada küçük bir 
proje vardı. Bu cemiyetler Kanununun ihtiva 
etmesi lâzımgelen hükümlerin neler olduğunu 

tetkik ederken kabili ispat olan bir takım hâ
diselerin ortaya konması meselesi hâsıl oldu. Su 
komisyonda bunlar izah edlidi. Şimdi müsaade
nizle burada da bunlardan bir kısmına temas 
edeceğim: 1932 - 1939 seneleri zarfında kısa 
bir fasıla ile Emniyti Umumiye Müdürlüğü ve 
muavinliği vazifesi yapmış bir arkadaşınız sıfa-

l tiyle arzedeyim ki o sırada memleketin millî 
birliğini ve hattâ Devlet olarak birliğimizi par
çalamak için bir takım teşebbüsler ve propoğan-
dalar vardı. Arkadaşlar, bunlar arasından şu
nu size izah edeyim: Gizli bir kuvvet gençlik 
arasında ve millet arasında şu propagandayı 
yapıyordu: Halkevlerine giriniz, Cumhuriyet 
Halk Partisinin safları arasında üye olunuz, 
onlardan çok kemalist görününüz, onlardan çok 
demokrat görününüz, onlara hâkim olunuz ve 
onları parçalayınız, emelinize kavuşuncaya kadar 
bu yolda devam ediniz. 

Bunun ardnıdan (Altı ok altı kazık) adında 
bir eser çıktı. Bu eser, altı umdeyi yıkmak için 
çok esaslı kötü telkinleri ihtiva eden bir eserdi. 
Dâvası Türkiye demokrat rejimini yıkmak dâ
vası idi ve bu eseri takiben bir takım eserler 
ortaya atılmıştı.. Uyanık olan polis idaresi bu 
eserleri zaman zaman eline geçirdi. Fakat bu 
fikirlerin bazı safların arasında yayılmasına mâ
ni olamadı. 

Arkadaşlar, bir taraftan sağ ekstremitede 
bulunan faşist zihniyeti! bir takım hareketler, 
sol ekstremitede bulunan zihniyetlerle memle
kette çatışmağa başladı. Bunlar yer yer teza
hürler gösterdi ve bunun üzerine esaslı takibat 
yapıldı. Daha ileri gidildi, vicdanen söyleme
ğe mecburum, köy hocalarını elde ediniz, kü
çük zabitleri elde ediniz, yıkınız dediler. Bun
lar üzerinde de çalışıldı. İşte böyle bir zamanda 
ne sağ ekstrem ite rejiminin ve ne de sol ekstre-
mite rejiminin memlekette kurulmaması için Ce
miyetler Kanununa bazı kayıtlar koymak zaru
reti hâsıl oldu. 

Arkadaşlar, insaf ile rica ederim, Kiyafet-
ler Kanununu ve Cemiyetler Kanununu bugün 
ele alınız, insaf ile tetkik ediniz, göreceksiniz 

I ki halen yaşayan Cemiyetler Kanunu bu mem-
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lekette ne sağ müteassıb bir rejimin ve ne de 
en sol müteasıb bir rejimin kurulmasını önle
mekten başka bir şey yapmamıştır. Eğer kanun 
bu iki ekstremitite arasında cemiyet kurulmasına 
müsait bulunmasaydı bugün Adnan Menderes 
arkadaşımız Demokrat Parti adına bu kürsü
den konuşamazdı. (Bravo sesleri) 

Ne Liberal Demokrat Parti ne de Sosyal De
mokrat Parti, Demokrat Parti ne de şimdi 
işittiğimiz Sosyalist Parti, bugün arkadaşlar, 
memlekette kurulamazdı. Demek ki, gaye esaslı 
iki mutaassıp rejimin kurulmasın: teminden iba
rettir arkadaşlar. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, »Anayasanın 68 - 88 nci madde
leri Türk milletine bir takım haklar, hürriyet
ler, masuniyetler tanır. Bu iki ekstramite re
jim mutlak surette bu hakları ve hürriyetleri 
kısmadan veya yıkmadan kurulamazdı. Biz bu 
hürriyet rejimini takviye etmeğe çalyışan bir 
rejim tatbik ettiğimiz için elbette böyle gizli 
kuvvetlerin çalşmalarmı önlemek hakkımızdır. 
Onun için önledik. Amma parti kurulmasına mâ
ni olmadık. Nitekim Serbest Cumhuriyet Par
tisi çıktı, şu çıktı bu çıktı. Bunlara mâni ol
duk mu? Bu arada hüsnüniyetle herhangi bir 
prti çıktı, müracaat etti de Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidarı buna mâni mi oldu? Buna 
bir misal gösterebilir mi? (Hayır sesleri). Ben 
dokuz senelik emniyet hayatımda böyle bir mi
sal hatırlamıyorum. Arkadaşlar, sözlerimi bi
tirmeden evvel şu noktaya da işaret edeyim. 

Su komisyonunda yaşamakta olan Cemiyet
ler Kanunu hazırlanırken hiçbir ecnebi mevzu
atına müracaat etmedik. Biz ortada birtakım 
hâdiseleri tesbit ettik, ve bu hâdiselerin memle
keti fena yere götürmemesi için bazı kayıtlar 
koyduk. Yabancı bir kanuna başvurulduğu id
diasını tamamiyle reddederim. Şahidim Galip 
Pekel ve Nakiye Elgün arkadaşlarımızdır. Re
jimi korumak için, o zaman kendi bünyemize 
göre konmuş olan bu esaslar yalnız kendi ka
falarımızdan çıktı. Bu hakikati burada açıkla
mayı bir vazife bilirim. (Alkışlar). 

ÎÇÎŞLERÎ Ko. SÖZCÜSÜ H. Ş. ABAL 
(Bolu) — Efendim, Komisyon namına maru
zatta bulunacağım. 

Adnan Menderes arkadaşımız, beyanatları
na evvelâ eski Cemiyetler Kanununa tariz ile 
başlıyorlar ve Cemiyetler Kanununun 1901 tarihli | 
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[ Fransız Cemiyetler Kanunundan alınmış olduğunu 

ileri sürüyorlar. Zannederim ki, bu mesele üze
rinde diğer arkadaşlarımız kâfi derecede izahat 

I vermişlerdir. Siyasi faaliyetlerin ve siyasi par-
tilyerin gayet geniş bir surette çalıştıkları ve 
çok zaman evvel inkişaf seyrini ikmal ettikleri 
bir memleketin bu sahadaki, hukukî ve siyasi 
mevzulardaki fikirlerini kabul etmek, tenkit 
mevzuu olmaması lâzımdır. 

Aynı zamanda Şinasi arkadaşımın da işaret 
ettiği gibi isviçre'den kabul edilen sistemin bi
zim bugünkü Cemiyetler Kanununda, birinci 
madde ile Yüksek Meclise arzedilen madde ara
sında bir benzerlik bulunması, kanunda birinci 
madde ile başlayan prensip meselesinin tama
men demokratik bir hüviyet içerisinde düşünül
düğünün bariz bir delilidir. Bu eski Cemiyetler 
Kanunundan sonra, buna yapılan takyitlerden 
bahsettiler. Malûmdur ki, 3512 sayılı Cemiyet
ler Kanunu 1938 senesinde neşredilmiştir. Ba-
sm Birliği Kanunu, Matbuat Kanununu değişti
ren kanun gibi o da 1938 senesinin mahsulü
dür. Bu takyitlerin birçokları bu kanunla bu
gün kalkmış bulumaktadır. Fakat arkadaşımız 
izah ederlerken bunların kaldırılmasını sadece 
basit kanuni kayıtların kald:rılması şeklinde 
beyan buyurdular. Halbuki değişiklik çok esas
lıdır ve Komisyonumuzun gerekçesinde açık şö-
kilde tebarüz ettirilmiştir. Cevabsız bırakma
mak için arkadaşımıza birkaç kelime ile bu tasa
rıda gösterilen kusurları kısaca izah edeyim. 

Eski kanunda en mühim bir esas olarak, sı
nıf esasına müstenit cemiyetlerin kurulması ya
sak edilmişti. Siyasi partiler üzerinde durul-
madığı hakkındaki tenkide en katî ve sarih ce
vap, bilhassa bu sınıf esasının kaldırılması, ce
miyetlerin kurulması imkânını sağlamasıdır. 

Siyasi partilerin en mühim mesnedi, sınıf 
esasına dayanarak faaliyetlerini hazrrlamasıdır. 
Bu bakımdan, sınıf esasmın kaldırılması lâa-
lettâyin kanun maddesinin tadili mahiyetinde ol
mayıp tamamen prensip değişikliği mahiyetin
dedir. Bunu bilhassa tavzih etmek isterim. 

Saniyen cemiyetlerin kuruluşu meselesinde de 
aynı şekilde basit bazt kayıtların kaldırıldığı 
şeklinde ifadede bulundular. Şinasi Devrin arka
daşım salâhiyetle ve geniş bir şekilde izah ettiği 
içmdir ki, yeniden temas etmiyeceğim. 

Bu değişiklikler hakikaten mühimdir, 
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İdare âmirlerinin müsaadesinden kurtulmuş I 

ve sıyrılmış olarak izinsiz ve müsaadesiz cemiyet 
kurulması meselesi; ileri ve geniş bir adımdır. 
Bundan başka fesih meselesinde de idare âmir
lerinin salâhiyetleri kaldırılmıştır, idare âmir
leri, derneklerin faaliyetlerinden dolayr onları 
menetmek salâhiyetinden artık mahrumdurlar, bu 
salâhiyetleri kaldırılmıştır. Bu, doşrudan doğru
ya mahkemelere intikal etmiştir. 

Bundan başka emniyet ve asayişe aykırı der
nekler adı ile, eski 9 ncu maddede bazı dernek
ler vardı. Bugün kalkmıştır. Cins esası üzerine 
cemiyetler kurulması yasağı da keza 9 ncu mad
deden kaldırılmıştır. Bu şekilde yapılan tadiller 
arkadaşımızın istisgar ettiği kadar basit mesele
ler değildir. Bir düşünmüş ve zihniyet tekâmü
lünün katı ifadesidir. Bunu; bilhassa belirtmek 
isterim. 

Parti kelimesinin bulunmaması üzerinde dur
dular. Bizim gördüğümüz şudur. Birçok memle
ketler mevzuatımda siyasi dernekler kanununda 
parti kelimesinden sarahaten bahsedilmiyor. Esa
sen parti kelimesi münhasır bir mâna ifade ettiği 
için hukuku lisanda daima umumi olarak, umu
mi terimle ifade edilir. Netekim Fransız kanun
da parti kelimesi geçmez. Lig kelimeleriyle ifa
de edilmektedir. Binaenaleyh parti kelimesini 
ifade veya ifade etmemek büyük bir mana taşı
maz. Mefhumdur esas olan. Siyasi dernekler 
şeklinde ifade edilmesini daha şamil bir mana
da gördük. Maksat da tamamen hukukidir. 
Kendilerinin zannettikleri gibi sübjektif bir ni
yet mevcut değildir. 

Maddeler üzerinde durdular. 9 ncu madde
nin (a) fıkrası üzerinde tavzih istediler. 9 ncu 
maddenin (a) fıkrası Devletin mülkî bütünlüğü
nü ve siyasi, millî birliğini bozmağa gayret eden 
derneklerin yasak edilmesini emrediyor. Mülkî 
bütünlük meselesi üzerinde zannediyorum bir me
sele mevcut değildir. 

Siyasi ve millî birliğin, tavzihi istenen bent
teki maksadı şudur: 

Siyasi ve millî birliği memlekette her hangi 
bir şekilde ayırıcı gayeler takip eden bir ta
kım teşekküllerin ve Devlet içerisinde bir takım 
muayyen imtiyazlar ve ayn haklar isteyerek o 
birliği bozmak istemesi şeklinde anlıyoruz. 
îzah edeyim; mesela: Federatif teşekkülleri sağ
lamak isteyen derneklerin kurulması bu mad
denin (A) fıkrası mucibince mümkün değildir. 1 
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I Aynı zamanda muhtariyet meselesi de bu mad

deye girecek bir mevzudur. Komisyonun kas-
dettiği mâna budur, tavzih etmek isterim. 

29 ncu maddeye gelince: Hükümetten gelen 
kanun tasarısında değiştirilmesi istenen madde
ler arasında bu mevcut değildir. Esasen bu ka
nun tasarısının gayesi bütün cemiyetler kanu
nunun bütün maddelerinin tadili mahiyetinde 
değildir. Gerekçesinde de sarih olarak izah et
tiğimiz halde her nedense Adnan arkadaşımız 
tarafından hiç ehemmiyet verilmeyen bu cihet
ler arzettiğim gibi gayet sarihtir. Siyasi par
tilerin inkişafı Hükümetçe ve komisyonlarca 
arzu edilerek bu kanun metninin hazırlandığını 
bilhassa tebarüz ettirmek isteriz. 29 ncu mad
de teferruata taalluk eden ve idari mahiyet ta
şıyan bir maddedir. 

Bu bakmfdan Cemiyetler kanununu tamamen 
ele alarak, bütün maddeleriyle birer biter uğ
raşarak değiştirme meselesine gerek adalet ve 
gerek içişleri komisyonları gitmemiştir. Bu ayrı 
bir mevzudur. Bu bakımdan kendilerinin teklif
leri ayrıca mütalâa edilebilir. 

Maddeler hakkında emirleriniz olursa yine 
I arzı malûmat ederim. 

A. MENDERES (Aydın) — Sözcüden bir 
sual soracağım. 29 ncu maddenin projede değiş
tirilmesi istenmediğini ileri sürerek ve teferru
ata taallûk ettiğini beyan ederek ele almamış 
olduğunuzu söylüyorsunuz. 29 ncu maddeyi bili
yorsunuz. Komisyon namına, değiştirilmesi fay
dalı mıdır, zararlı mıdır? Lütfen bunu ifade 
ediniz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. Ş. AD AL (De
vamla) — 29 ncu madde malûmdur. Bu madde 
komisyonda görüşülmemiş bir husus olduğu için 
komisyon namına bir şey söylemiyeceğimi önce
den arzedeyim. 

29 ncu maddenin prensiplere taalluk etme-
' mesi meselesini izah edeceğim. Kanun tasarısın

da mevzuubahis olan mesele, bîr kere bu dernek
lerin idare âmirlerinin müsaadesine ihtiyaç hâ
sıl olmadan teşekkülü, tüzelkişi sahibi olmasının 
teminini yani bağların kaldırılmasıdır. Aynı za
manda devamlı faaliyet halinde bulunurlerken 
fesih keyfiyetinin idare makamlarından alına
rak adli kazanın garantisi altına konulmasıdır. 
Birinci gayesi budur. 

1 Diğeri de siyasi partilerin faalyetlerinde in-
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kişaf seyrini verebilmek için smıf memuriyeti I 
gibi, esasları kaldırmaktır. 

Dokuzuncu maddede sayılan bentler dahilin
deki kayıtların kaldırılması bu iki büyük gaye 
ile yapılmıştır. Bu kanunda bütün maddelerin I 
sarahatle ele alınması tabiatiyle mevzuubahis j 
olamaz. Bu bakımdan bu mesele tamamiyle bir 
partiyi alâkadar eden bir meseledir. Münferit 
hâdiseler karşısında arkadaşlarımız kanuni mü
eyyidelerle bunun hallini istiyorlar. Kendileri 
de takdir ederler ki, münferit hâdiselerden umu
mi hükümler çıkarmak herhalde bir parti için 
şayanı tecviz olmıyan bir şeydir. Münferit hâdi
seleri umumi hükme bağlamak basit görüşlerin 
ifadesidir. Bu bakımdan bu mesele üzerinde gö
rüşlerinin hukuki manasını anlayamadım. İleri
de partiler inkişaf ettiği takdirde, büyük dâva
lar tahaddüs ettiği takdirde bu madde hakikaten 
partilerin faaliyetine engel olursa bunu bir dâva 
olarak almağa haklan vardır. 

Bu memlekette bir dâva olarak meydana gel
diği zaman ele almak istemekte haklıdırlar. Bu 
münferit bir hâdiseden doğmaktadır. O da Refik 
Koraltan'ın Lüleburgaz hâdisesi dolayısiyle bir 
idare âmirinin, bir polisi Parti merkezine gön
dermesinden ibarettir. Teessüs etmiş bir Partinin 
tek bir hâdiseden umumi bir hüküm çıkararak 
bunu bir tehlike şeklinde göstermesini ve kanun 
halinde tezekkürünü istemesini herhalde pek, 
bilmiyorum ne diyeyim, doğru bulmuyorum. 
Onun için bu bakımdan fazla ısrarlarında bir 
mâna görmüyorum. (Kâfi, kâfi sesleri). 

S. YURDKORU (Afyon) — Arkadaşlarını, 
Demokrat Partiyi temsil eden arkadaşlarımızdan 
Adnan Menderes tarafından ileri sürülen en mü
him mesele olarak şimdi tartışma mevzuu olan 
29 ncıı madde olduğunu görüyorum. 

Fakat bu maddenin esasına kendi anlayışı
ma göre, temas etmeden evvel şu noktayı açıkça 
söylemek isterim. 

Menderes arkadaşımızın partileri namına gös
terdikleri endişe, zannederim ve kısmen de söy
lediler, 29 ncu madde Demoklesin kılıcı gibidir, 
hiç şüphesiz iktidar partisi için tatbik edilmiye-
cektir, olsa olsa başka partiler için, ezcümle 
Demokrat Parti için tatbik edilecektir. Yani, 
herhangi bir idare âmirinin hükmü ile biran 
içinde Demokrat Partinin bir şubesi veya bir mer
kezi istila altına alınabilecek diye ifade ettiler. 

Arkadaşlarım, kanunlar yapılırken yalnız | 
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I o günün icapları düşünülmez. Kanunlar yâri

nin icaplarına göre de düşünülür. Yarınki se
çimde, ki, çok yakınlaşmıştır, çok temenni 
ediyorum ki, resmen bu seçime girmiş olsunlar, 
neticeyi hangi tarafın kazanacağını kim bilebi
lir. Eğer Adnan Menderes arkadaşımızın endi
şesi bu ise, sözlerinden, şimdiden bu seçimde 
mağlubiyeti kabul ettikleri mânasını da çıkar
mak mümkündür, Halbuki tek dereceli seçim
lerde neticenin ne olacağı şimdiden belli olmaz. 
Belki de önümüzdeki seçimlerde kazanabilirler. 
Nitekim Demikrat Parti Belediye seçimlerine 
resmen iştirak etmedikleri yerlerde bazı muvaf
fakiyetler elde etmiş bulunuyorlar. O halde 29 
ncu maddenin hiçbir zaman hiçbir kimsenin 
elinde Demoklesin kılıcı gibi bulunduğunu kabul 
etmemek lâzımdır. 

Kanunun kendisine gelince arkadaşlar ken
dilerinin de itiraf ettikleri gibi, hiç şüphesiz en 
liberal ve en demokrat esaslara göre hazırlanmış 
bulunuyor. Bir defa, Şinasi Devrin, arkada
şımızın bir hukukçu sıfatiyle gayet güzel ifade 
ettikleri gibi, herhangi birkaç şahıs bir araya 
gelerek herhangi bir cemiyet kurabiliyorlar. Bu 
kanunda arkadaşlarım dikkat buyurmuş olacağı
nız veçhile, kurulamıyacak cemiyetlerden bah
sedilmiştir. Bu maksatlarla cemiyetlerin kurul-
mamasmı Demokrat Partili arkadaşlarımız da 

I kabul ediyorlar. Bu kanunda yalnız bir açık 
nokta vardır; o da şudur: Kurulmuş olan ce
miyetler, eğer çalıştıkları sırada bu kanunla 
menedilen efali yaparlarsa, gizli gizli bu filleri 
icra ederlerse bunu menedici hiçbir hüküm bu 
kanunda yoktur. 

îşte 29 ncu madde iktidar hangi partide olur
sa olsun, Devletin bütünlüğünü, milletin hay
siyetini; içtimai nizamı bozacak herhangi bir 
harekete sapan bir cemiyetten şüphelenildiği va
kit, idare âmirlerine buna niğâhban olmak sa
lâhiyeti tanıyor. 

Devletin bütünlüğünün nigehbanı olmağı tev
di ettiğimiz gibi; bir yandan orduya diğer yan
dan idare âmirine ben, hiç tahmin ve Adnan 
Menderes gibi endişe etmiyorum ki, idare âmir
leri, bugüne kadar da yapılmamıştır, bugün
den sonra da Demokrat «veya herhangi bir parti
nin binasını kendi keyiflerine göre bastıracak 
değillerdir ve ne bir gün ne de günlerce za
bıta kuvveti işgalinde bulunduracak değillerdir. 
Bu, asla varit değildir. 
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Bu hüküm, kanunen kurulmuş cemiyetlerin 

kötü maksatlarla çalışmalarını önlemek için ko
nulmuş bir hükümdür. Bunu, böyle kabul et
mek lâzımdır. 

BAŞKAN — Recep Peker. 
R. PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; 29 ncu 

madde, bugünkü konuşmanın önemlice bir nokta
sını teşkil ediyor. 

Bir kerre usul bakımından bu noktayı tahrik 
eden arkadaşlar, Hükümet tarafından getiril
miş olan ve ona istinat ile komisyonların çalışma
ları sonucuna taalluk etmeyen böyle bir noktayı 
usul bakımından bugünkü konuşmada Kamutaya 
teklif etmemeli idiler. Usul bakımından ister 
bugün konuşulan, cemiyetler kanununda ister 
başka kanunlarda değiştirilmesini, Devlet men-
f aatları bakımından doğru ve lüzumlu gördükleri 
noktalar varsa her Milletvekili bunun hakkında 
ayrıca bir tadil teklifi verirler, komisyonda gö
rüşülür ve buraya hazır gelirdi. Böyle olmadığı 
için hiç hazırlanmadan bu madde üzerinde eni
ne boyuna ve isabetle konuşmak imkânma malik 
değiliz zannederim. Çünkü arkadaşlar bilirsiniz 
Kamutay gibi kararları ve kanunları bütün bir 
Devletin hayatına tesir yapacak olan bir mü
essese fevri bir konuşmayı usulleri araşma ala
maz. Bir teklif ortaya kondu mu, mutlaka Ka
mutayın çalışma temelini teşkil eden makaniz-
manın iç köşelerine yani komisyonlarına gider 
kitaplar açılır tetkikat yapılr, inceden inceye ka
nuni durum Devletin ihtiyacı, günün vaziyeti 
gözden geçirilir ve ancak bu yol ile ftoğru bir 
sonuca varılır ki bundan sonra Yüksek Kamu
tayın huzuruna çıkılabilir. 

Böyle olmakla beraber içinde bulunduğumuz 
hava bakımından üstünde durulmuş önemli bir 
noktayı teşkil ettiği için bu 29 ncu madde üs
tünde, metni üzerinde değil, ruhu ve mânası üze
rinde muhtasar olarak fikirler söylemeyi fay
dalı buldum. 

Arkadaşlar, demokrasi müessesesi, halkın 
hükümranlığı müessesesi açıklık ve temizlik mü
essesesidir. Demokraside kapalılık ve gizlilik yok
tur. En ileri ve medeni cemiyetlerde gizli der
neklerin, cemiyetlerin ve gizli şirketlerin kurul
masına mesağ yoktur. Madeni memleketler, me
deni kanunlar diğer kanunlar ve ceza kanunları 
ile bu istikamete doğru kendi ihtiyaçlarına göre 
gereken çeşit çeşit tedbirleri almışlardır, her me
deni insan cemiyetinde gizli cemiyet kur

mak yasaktır. Bu demektir? Gizli olan her 
yer karanlık çalışmalara merak olur. Ne
rede kapalı, karanlık ve gizli çalışma varsa 
orada - tabirleri istediğiniz kadar serbest ola
rak kullanabilirsiniz - her dürlü fenalık, alçak
lık, cinayet fikirleri doğar, büyür ve beklenir ve 
kapalı, gizli çalışma yerlerinde medeni cemiyete 
düşman olan unsurlar bu mezbelenin, karanla 
ğm içinde büyüyerek cemiyeti tahrip edecek bir 
mahiyet alabilir. Onun için medeni cemiyetler 
ve demokrat cemiyet, gizli ve kapalı çalışma
lara imkân verecek bir kanun fürcesini açık bı
rakamaz. Her devlette gizli cemiyet yapmak 
kanunun tahdidi ve cezası altındadır. 

Peki, kanunun gösterdiği yoldan ve kanunun 
izin verdiği maksat ve gayelerle bir cemiyet ku
rulduktan sonra, böyle bir kuruluşun dış man
zarasının meşru perdesi altmda kanunun yasak 
ettiği gizli gayelere yürümeye imkân verici bir 
takım yollar açık kalırsa, bunun neticesinde bü
yük fenalıklar doğmaz mı? Onun için Türkiye'
de herkes bilecektir ki, herhangi bir cemiyet 
siyasi bir cemiyet olsun veyahut başka türlü 
bir cemiyet veya hayır cemiyeti, adı altında 
bulunsun, meselâ pembe gün yetiştirenler ce
miyeti diye bir cemiyet kurulsun çalışmağa baş
larken bilecektir ki, günün Devlet idaresinden 
Kamutaya karşı mesul olan Hükümetin dinle
me, işitme ve görme cihazı gerektiği zaman ka
nunun tarif ettiği usul ve şekil dahilinde benim 
çalışmamı denetliyebilir. (Bravo sesleri). 

Böyle bir bilişin tesiri ve böyle bir sarahatin 
teyidi altında olmaksızın siyasi veyahut başka 
türlü cemiyetlerin bizzat kendileri için rahat bir 
çalışma sağlanamaz. Bütün işlerinin bu sarahat 
altında cereyan ettiğini bilmesi bir cemiyetin 
bütün unsurları için bir zarar değil bir vuzuh 
ve bir rahatlık temin eder. Malûm esaslarına 
göre dürüst çalışan cemiyetler için bu misal 
herhangi bir mevhum ihtimalden kendisini koru
ması için kuvvetli bir çalışma teminatı demektir. 
Ben herhangi bir siyasi parti kurarsam bilirim 
ki, Devletin elinde beni istediği zaman dinleme
ğe salâhiyeti vardır ve but bilişle Devlet ben ka
nun önünde kusurlu bulunmıyorsa, rahatça ka
nunun çizgileri altında ve ilân ettiğim açık pro
gram yolunda çalışıyorum diye müsterih olu-
'rum. 

Söyliyeceğim şeylerin umumî çizgileri bun
lardan ibarettir. Fakat düşüncemi biraz daha 
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genişliğine belirtmiş olmak için biraz daha ko
nuşacağım. 

Yüksek Kamutayca malûmdur ki, bugü
nün Devletlerinde bazı masuniyetler vardır. Dip
lomatik masuniyetler teşriî masuniyetler, son
ra kanunun yurttaşa temin ettiği alelıtlak şa
hıs masuniyeti, mesken masuniyetleri vesaire 
gibi... Fakat bu masuniyetlerin herbirini ka-
nun prosedörü, her Devletin, icabı halinde, o 
isteki hareket tarzını gösteren yollar kanunla 
tâyin edilmiştir. Bunlar arasına bir de cemiyet
lerin binalarına bir masuniyet katmak gayret
leri kanuna uygun program ve tüzüklerde açık
lanmış cemiyetlerin bu dokunulmazlık imtiyazı 
içinde, gizli ve kapalı çalışma hayatı içinde za
rarlı yollara sapması ihtimaline yol açmak ol
maz mı? Biz sade şimdiki partileri düşünmi-
yelim. Dışı başka, içi başka ve meşru cemiyet 
manzarası altında görülen bazı kurullar vücut-
lanarak, Devlet murakabasmdan masun bulun
ma sayesinde kendi aralarında bazı fena ni
yetli unsurları fenalıklara doğru teşvik etmez
ler mi? Bu yol ile birtakım masum fakat ba
sit insanlar kandırılır. «Bizim partimize girdin-
mi, bizim çatımızın altına girdinmi, Devletin 
seni kovalaması, görmesi, işitmesi ihtimalin
den masunsun. Haydi bu emniyet altında her 
fena şeyi serbestçe yapabiliriz» demeleri varit 
değil midir1? Böyle bir telkin, şuuru zayıf olan 
insanların üzerinde fena tesirler yapar. Bazı 
memleketlerde işitiyorsunuz arkadaşlar, en par
lak ve meşru parti adı altında öyle teşekküller 
oluyor ki, kendi mahallî kanunlarının müsait 
olmamasına rağmen türlü hilelerle halkı nizam 
aleyhine zehirliyorlar. Birgün bakıyorsunuz 
kendi binalarında veya ayrı yerlerde silâh de-
posiyle karşılaşıyorsunuz. Yahut Devletin ka-
nunlariyle yasak edilmiş olan zararlı, tahrip 
edici, yıkıcı cemiyetlerin birtakım vasıta ve 
usulleriyle mücehhez olarak cemiyeti dağıta
cak kargaşalıklar çıkarıyorlar. Arkadaşlar, ne 
de olsa her bakımdan taze olan cemiyetimizi de
mokrasi yolunda geliştirirken varlığımız için 
elzem olan emniyet kapılarının kilitlerini sö
küp atmaktan da kaçınmalıyız, işlerimizi en 
ileri fikirlerle düzenlemek, fakat tehlikelere 
karşı uyanık bulunmak lâzımdır ki işte bu 29 
neu maddenin ruhu budur. Eski kanunun bir 
hükmünden bu maddeyi yeni icaplara göre da
ha iyileştirmek istiyorlarsa bu maddeyi kaldır

mak değil, belki tavzih etmek için teklif yap
sınlar. Tetkik edelim. Buraya derhal bir cüm
le ilâve edeyim; Kamutaya karşı mesul olan 
Hükümet, 29 neu maddenin icabı olarak ekse
riyet partisi bulunan Cumhuriyet Halk Partisi
nin herhangi il ve ilçelerdeki bir organında gö
rüp bilmeğe lüzum gördüğü bir nokta sezerse 
aynı harekete her zaman lüzum görebilir ve va
zifesini yapar. Siyasi teşekküllerde nice ihtilâf
lar olmuştur veya olması ihtimali vardır. Onun 
için bizzat kendi partisini lüzumunda kanun 
yoluyla gelir dinler. Bir siyasi partinin, ken
disinin böyle bir kontrol altında bulunduğunu 
hissetmesi, kendi unsurlarının doğru ve temiz 
çalışması için, aynı zamanda kendi lehinde bir 
teminattır. 

Şunu da arzedeyim ki, hiçbir siyasi parti
nin hayatı ebedî değildir, iktidar mevkii, mil
lete nispetledir. Mesul makamda bulunan Hü
kümet, bu vasıtayı elinde bulundurmalıdır ki 
adı ne olursa olsun, çokluğu veya azlığı ne 
olursa olsun siyasi partilerin çalışmalarından 
Devlet ve millet müeterih olsun. Bugün kar
şımızda ismi belli olan veya yarın çıkacak is
mi belli olmıyan herhangi bir parti iktidara 
gelirken, onların da 29 neu maddenin hükmünü 
icabmda tatbik etmesi bir vazifedir. 

Zannediyorum ki, 29 neu maddenin yaşar 
olarak kanunda bırakılmasının esbabı mucibe-
si bu kısa mâruzâtım içerisinde mündemiçtir. 
(Alkışlar, bravo sesleri). 

H. BAYUR (Manisa) — Bu hususta bir tak
rir vermiş bulunuyorum, o balkımdan söz aldım. 
Bir olay bu madde üzerinde nazarı dikkati cel-
betti. Maddede deniliyor ki ; (girebilir), (En 
büyük mülkiye âmirinin emrini havi olarak za
bıta girebilir) benim bunda itirazım yoktur. 
Eğer Hükümet derseki bu böyledir, benim bu
na o kadar itirazım yoktur. Girer çıkar. Bom
ba var mı, yok mu, görecek. Zaten umumi 
murakabe ve teftişe aittir. Fakat ufak bir yer 
tasavvur ediniz, bir polis veya jandarma geli
yor, oturuyor. Bu mânevi bir tesir bir yılgın
lık husule getirir. Bu bakımdan madde madem
ki son defa böyle aynen metni değil tevsian tat
bik edilmiştir, bu bakımdan buna dokundum. 
Zabıta girer çıkar, silâh deposu var mı yok mu 
görür. 

Şimdi Bay Recep Peker diyorlar ki, gizlili
ği kaldırmak içindir. Ben o fikirdeyim ki, bun-
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larla gizlilik önlenemez. O ayrıca teftişle mu
rakabe ile istintakla önlenir. Yoksa gelip otu
runca kimse konuşmaz. Kanun metni aynen 
tatbik edilse yine ne ise. Fakat tevsian tatbik 
edilmiştir. 

İkincisi; gizliliği önleyemez, mânevi bir 
baskı yapar. Ben takrir verirken mânevi baskı
yı lüzumsuz gördüm ve bu bakımdan verdim. 

A. MENDERES (Aydm) — Arkadaşlar, Sa
yın Adliye Komisyonu Sözcüsü arkadaşım, ka
nunun bariz vasıflarını belirtmek için söz söy
lerken dediler ki derneklerin kurulmasında ka
bul etmiş olduğumuz esaslar hukuk ilminin bu

güne kadar bulmuş olduğu esasların en liberali
dir. Keza bu kanunun diğer bariz vasıflarını ' 
belirtirken de ele almış olduğu noktalar, yine 
kanunun bariz vasfının çok liberal ve demokra
tik olması istikâmetinde oldu. 

Şimdi bendeniz soruyorum : 29 ncu madde, 
benimsenmekte olan ve Sayın Şinaşi Devrim ta
rafından çok güzel belirtilmiş olan demokratik 
ruh ev esaslara uygun mudur? Yine arkadaşım 
konuşurken dediler ki; bütün mevzuatı gözönün-
de bulundurduk. Kabul etmiş olduğumuz esas
lar ileri, liberal ve demokratik esaslardır. Ken
dilerinden soracağım: Acaba demokrat geçinen 
ve hakikaten demokrat olan memleketler mev
zuatında polisin kayıtsız şartsız, esbabı mucibe 
dernıeyan etmeksizin, ne kadar müddet içinde 
kalacağı takyit olunmaksızın, hudutlanmaksı-
zın partilerin merkezlerine girip oturabileceği 
hükmü mevcut mudur? Bunu burada belirtsin
ler. 

İkincisi; tekrar arzedeyim, hem dedim ki, 
28 nci madde mevcut iken 29 ncu maddeye niçin 
lüzum görüyorsunuz? Gizlilik prensipini müda
faa etmiş değilim. Sayın Poker, gizliliklerin fe
nalık doğurabileceği üzerinde hakikaten veciz 
ifadelerde bulundular. Gizliliğin mevcut olma
dığını düşünmek, bir takım vatandaşlar için, 
şuur ve iradeleri zayıf vatandaşlar için destek
leyici, doğru yola sevkedici tesiri haizdir dedi
ler. Bunu da biran için kabul edelim. Fakat 
öte tarafta 28 nci maddenin, derneklerin bütün 
muamelelerinin, bütün defter ve hesaplarının i 
mahalli Hükümetin her zaman teftiş ve mura
kabesi altında bulunduğunu ifade eden açık 
hükmü meydanda iken 29 ncu maddeye niçin 
lüzum görüyorlar? I 
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I Sonra, Saym Recep Peker, gayet insaflı ola

rak ifade ettiler; iktidar partisi olan C. H. Par
tisinin şurada burada bulunan şubelerinden her
hangi birisinde Hükümetin murakabesini ica-
bettirecek bir yolsuzluk olursa Hükümet, Mbc-
lise karşı deruhde ettiği mesuliyetin icaplarını 
yerine getirmek için, oraya da girer dediler. 
çok güzel. Bendeniz kendilerinden rica ederek 
sormak istiyorum; C. H. Partisinin yirmi sene
lik faaliyeti esnas nda bu, bir defa olsun vâki 
olmuş mudur? (Çok sesleri). 

Bu maddenin muhalif partiler aleyhine kul
lanılabilecek bir silâh olduğunu ifade ettiğim 
zaman hata etimş değilim. Üç buçuk günlük fa-
aiyleti zamanında Demokrat Partinin başına 
gelmiş bir hâdise vardır. Bundan müteessir deği
liz, asla müteessir değiliz. Faaliyetimiz, bütün 
çalışmalarımız, yolumuz açıktır. Hakikaten de
mokrasi açıklık istiyen bir rejimdir. Fakat 
bunun mânasını ve şümulünü de iyice anlamak 
lâzımgelir. Receb Peker arkadaşımızın dediği 
gibi Parti hayatı aleHlak sokakta konuşma 
açıklığı demek değildir, öyle olsaydı Cumhu
riyet Halk Partisi Meclis Gruplarının gizli 
olmaması icabederdi. Gizliliklerden doğacak fe
nalıkları sürü sürü ortaya koyarken, parti fa
aliyetlerinin bir nevi mahremiyet içinde cere
yan etmesi lâzım geldiğinin bilinmesi icabeder-

| di. Soruyorum arkadaşlar, namzetlerinizi tesbit 
edeceğiniz bir celsede polis gelip oturup, sizin 
konuşmalarınıza ıttıla hâsıl ederse ne olur? 
yahut ta parti faaliyetlerinin binbir tecellileri, 
karşısında bu hükmün ne suretle işliyeceğini 
yüksek takdirinize bırak yorum. 

Sayın Peker usul bakımından da itiraz etti
ler. Bendeniz ce, bilmiyorum., bunun, usul nok
tasından itiraz edilecek neresi var? Bahis mev
zuu olan Cemiyetler Kanununun değiştirilmesi
dir. 29 ncu maddenin kaldırılması için veri
len takrir usule uygun değildir diyorlar, Mec
lis faaliyetleri icabı teklifler komisyonlara gi
der; onun birtakım icapları vardır, böyle fev
ri olarak konuşulamaz. Sorarım arkadaşlara, 
bu takriri komisyona havale edemez misiniz? 
Bu orada konuşulupda gelemez mi? 

BAŞKAH — Takrire ait sıra gelmedi. 
A. MENDEES (Devama) — Hulâsa 28 nci 

madde mevcut iken 29 ncu maddeye lüzum ol
madığı kanaatinde olduğumu bir defa ifade edi
yorum ve 29 ncu maddenin, tasarın n benimse-
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mekte oluğu liberal ve demokratik ruh ile te
lifi gayrimümkün olduğu zannındayım. 

R. PEKER (Kütahya) — Usul noktası üze
rinde diretmek benim ödevim değildir. Bunu 
Sayın Başkanlık tâyin buyururlar. Ben yalınız 
arkadaşımın fikirlerine karşı fikirlerimi söyle
mek için kendimi önceden çalışmış bir mevzu 
üzerinde bulmadım. Onun için bu usul bahsine 
dokundum. 

Şimdi işin aslı üzerinde buyurduklarına ge
leceğim : Bir kerre gaye ve maksatlarını ilân et
miş, partilerin bu ilânı Devlete karşı yapılmış 
kanuni bir taahhüttür. Bütün çalışmaların bu 
açrk gayelere uygun olduğuna samimi olarak 
inanan particilerin kanun yoluyla yetkili bir 
Devlet mümessilinin vücudundan kocunup rahat 
çalışmıyacağını sanmak doğru değildir. Onun 
için partiler iyi maksat ve tasavvurların açık
lanmasından ne kocunur, ne korku duyarlar. 

Arkadaşlar, korku meselesi üzerinde son za
manlarda yerli ve yersiz çok durulmaktadır. 
Korku kelimesi, onu ilka edene yani korkutana 
veya korkana nispetle her iki taraflı ağır bir 
mâna taşır. Korkak adam, yüksek vasıflardan 
herhalde aşağı bir tarafı olan adam demektir. 
ve korkuyu ilka eden yani korkunç adam, o da, 
yüksek adamların vasıflarına nispetle derin bir 
ahlâk nakisesi olan adam demektir. 

Bu son günlerde; korkanlar, korkutanlar 
var, baskı var, tazyik var sözleri yol aldı. Her 
hangi kanunun tâyin ettiği vazifeli birisinin bir 
işin başımda bulunur ve vazife görür olması yine 
kanuna uygun yollarda çalışan veya vazifesini ya
pan vatandaşlar üzerinde ne münasebetle korku 
ilka eder? Kanuna göre vazife yapanlar bir iş
gal ordusu kontrolü mudur? (Bravo sesleri). 

Türkiye dediğimiz en yüksek resmî makamı 
ile en serbest vatandaşının çalışmasına kadar 
hepsinin müşterek bir bütün teşkil ettiği bu 
heyeti mecmuanın içinde bir takım korkanlar, 
bir takım korkutanlar vardır fikrinin daimi su
rette kafalarımızda yaşaması ve bunun yayıl
ması bu cemiyete zarar veren bir harekettir. 
(Bravo sesleri). 

Hakikatte bizim cemiyette korkutanlar yok
tur. Korkanlar dahi yoktur. Türk cemiyetinde 
kanunun gösterdiği yollarda vazife gören yurt
taş kendisini hiçbir korku altmda hissetmeksizin 
vazife yapmaktadır. Ve yapmak için içtimai ve 
siyasi ehliyete sahiptir. Bir siyasi parti kon-
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i gresinde, idare kurullarında çalışırken sırf ken

di çalışma tekniği bakımından gizli tutmak iste
nen şeyler daima olabilir. Biz uzun devirler de 
ve çeşitli tehlikeler içinde geçirdiğimiz uzun bir 
parti hayatının tecrübesi içerisinde yuğrulmuş 
adamlarız bir partinin söyliyeceklerinin vaktin
den evvel duyulmasını istemediği şeylerin bazı 
muhitlere yayılmasından kaçınabilir, fakat bu 
istememek esasta ancak tetkik noktasından 
ehemmiyeti haizdir. Yoksa herhangi bir parti
nin ilân edilmiş gayeler içerisinde toplanıp çlaış-
malarının Hükümetçe bilinmesinde mahzur o an 
hiçbir noktası olamaz. Bu 29 ncıı maddenin 
lüzumu hakkında misaller verebiliriz. Bizim 
neslin çok genç devrindeki ittihat Terakki za
manlarında parti içinde ve Hükümete karşı bir 
takım suikast teşebbüsleri olmuştur. Vakaları ha
tırlatmak isterken hiç kimseyi incitmek istemi
yorum. 

Fakat maksadımı anlıyacaksınız. O partinin 
ve bizim zamanımızda başka bir partinin içinden 
Hükümet darbesi hazırlamaya teşebbüs etme
mişler midir? (Çok, çok sesleri) Demek ki, Mec
lisin iktidar mevkiinde bulundurduğu Hükümet 
icabında başka partiye ve hattâ kendi partisine 
nispet ifade eden bazı teşekküllerin çalışmala
rını da denetleme ihtiyacını duyabilir. Mesul 
Hükümet elinde böyle bir kanun olmalıdır ki 
icabında vazifesini yapsın. 

Şimdi Adnan Menderes arkadaşımız bu mad
denin demokratik esaslara uygun mudur nokta
sını tekrarladılar. Eğer bütün maddenin ruhunu 
istemiyorlarsa bu hiç doğru değildir. Eğer mad
denin dermeyan edilen fikirler içerisinde isa
betli görmedikleri noktaları olduğuna kani iseler 
bunun için bir takrir veya tadilname versinler 
ki, biz de düşündüklerimizi iyice anlıyalım. Ve 
komisyona gitsin, komisyon bu hususta yeni bir 
tadil yapmak lâzım mıdır, değil midir? noktasını 
ancak bu yoldan inceliyebilir. 

Ben söyledikleri sözlerinden çıkarabildiğim 
fikirlere göre şimdi şunları söyliyebilirim. Mese
lâ lüzumunda kanun yoluyle zabıta bir siyasi 
partinin binasma girer, amma orada ne kadar 
müddet kalır? Bu, maddede tesbit edilmiştir, di
yorlar, belki varittir. Belki müddet tâyin'et
mek, belki bazı noktaları açıklamak lâzımdır. Fa
kat şu arada bunu nasıl tesbit edebiliriz? Ne 
mikyasta bir kontrol yapabilir diyorlar. Bunun 

j da cevabmı komisyon çalışması olmaksızın ver-
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meye imkân yoktur, öte taraftan aynı kanunun I 
28 nei maddesinden bahsettiler. Zaten 28 nci 
madde ile Devlet, kontrolünü yapıyor dediler. Bu 
dedikleri şey sarahaten cereyan eden kayıt ku-
yut muamelelerinden ve hesabatın teftişinden iba
rettir. 29 ncu maddede, bu kayıtların dışında 
ve üstünde olarak cemiyetin kendini kurduğu 
günden itibaren Devlete karşı taahhüt ettiği ve 
millete karşı ilân ettiği gaye ve maksatlarına sa
dık bir çerçeve içinde çalışıp çalışmadığı hakkında 
mesul Hükümetin kafasında bir şüphe uyanırsa 
bunun tenviri içindir. Bunu tetkik etmek Hükü
metin sade vazifesi değil, mesuliyeti icabıdır da. 
Başka türlü bir Hükümetin mesuliyet alması 
çok güç olur. 

Sonra bilirsiniz arkadaşlar, birçok siyasi 
cemiyetler vardır, memleket dışındadır, bun
lar yıkıcıdırlar, anarşisttirler veya herhangi 
suretle kanun dışıdırlar. Bunların taktikleri, 
muhtelif memleketlerde o memleketlerin ka
nunlarına uygun görülecek şekillerde birtakım 
teşekküller kurarak veya kurulmuş olan teşek
küller içerisine girip onun içinde esas gayeleri
ni gizliyerek kendi fesat unsurlarını kullanmak 
için fırsat beklerler. Bunların kendilerine mah
sus taktikleri vardır. Bunlara karşı cemiyetimi
zi korumak ihtiyacındayız. 

Meclis Grupundan bahsettiler. Adnan Men
deres arkadaşıma samimî bir iç duygusiyle ar-
zedeyim ki, Cumhuriyet Halk Partisinin Mec
lis Grupu halinde toplandığı zaman başka par
tilerin gruplarından başka imtiyazlı bir durum
da değiliz. Meclisin ve milletvekillerinin kanu
ni masuniyeti halen başka birşeydir. Fakat ben 
partinin herhangi bir kurulunda çalışırken ora
ya kanuna uygun yoldan bir Devlet mümessili 
gelir ise ben bundan asla kocunmam ve bun
dan ne benim hüviyetimi ve ne de partimin 
çalışmasını rahatsız etmiyeceği kanaatmdayım. 
Böyle bir toplantıda Devletin kanuni bir mü
messiline karşı yapılacak şey onun vazifesini 
kolaylaştırmak ve eğer vaziyet müsait ise ona 
bir de kahve ikram etmektir. 

Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Efendim, sayın 
Menderes arkadaşım bendenize de bir sual tev
cih ettiği için, yeniden huzurunuza çıkmak za
ruretini duydum. 

Sayın arkadaşımın, eğer iyi anlıyabildimse ifa
delerini, derneklerin kurulmasında, yaşama
sında ve feshedilmesinde bu tasarının en libe-
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rai ve demokratik esaslara dayandığına itiraz 
etmemişler, hattâ bu husustaki mütalâalarımı 
teyit edici beyanda bulunmuşlardır. Kendile
rine bundan dolayı teşekkür ederim. Çünkü 
kusurlu taraflarımızın olduğu kadar, iyi taraf
larımızın da bu kürsüden beyan edilmesi, zan
nederim kusurlu taraflarımız hakkındaki be
yanlara daha kuvvet vereceği gibi hakikatle
rin de millet huzurunda olduğu gibi meydana 
çıkmasına hizmet eder. Binaenaleyh saym ar
kadaşıma bu cihetleri teslim buyurduklarından 
tasarının cidden demokratik hüviyetini kabul 
etmiş olmalarından dolayı teşekkür ederim. Şu
nu da arzetmek isterim ki, eğer arkadaşımız bu 
tasarı Komisyonlarda incelenirken, Komisyon 
arkadaşlarımızın Hükümetle elele vererek bu
nun hakikaten liberal ve demokratik bir eser 
olması için ne büyük gayret sarfettiklerini, cel-
seleree nasıl çalıştıklarını, birbirleriyle aynı 
maksada hadim olmak için ne çetin mücade
lelere düştüklerini görselerdi, zannederim bizim 
bu noktada ne kadar hassas davrandığımızı da
ha yakından takdir buyururlardı. 

Arkadaşlar, bendeniz bir cihetin izahını ih
mal etmiştim. Onu da arzedeyim. Derneklerin 
yalnız kurulmasında ve yaşamasında değil, bun
ların kapatılmasında dahi idareye hiçbir hak 
tanımamak ve bu yetkiyi de doğrudan doğru
ya mahkemelere tevdi etmek gibi, tasarı cid
den yüksek bir demokratik vasıf almaktadır. 
Hattâ bendeniz öyle iddia edebilirim ki - arka
daşımız arzu buyururlarsa kendilerine metinle
ri de gösterebilirim - kendilerinin öne sürdükle
ri bazı memleketlerde dahi bu mevzuda bu de
rece ileri gidilmemiştir. Bu bakımdan münha
sıran mahkemelere tam ve kâmil bir şekilde 
murakabe hakkı tanıyan tasan iftihara değer bir 
hususiyet arzetmektedir ve eğer demokratik 
sahada mukadder olan inkişafa bir güzel ör
nek göetermek icabetseydi, bu tasarıdan daha 
iyi bir numune bulunamazdı. Arkadaşımızın bu 
hususu teslim etmelerine teşekkür etmiş olma
mın bir sebebi de işte budur. 

29 ncu maddeye arkadaşımız R. Peker beliğ 
bir surette cevap verdi. Bendenizin ilâve ede
cek birşeyim kalmıyor. Tasarının diğer hüküm
leri, derneklerin kuruluşunda, liberal bir esas 
olan irade beyanının hukuki mevcudiyete 
sayılması ve kazai murakabe esasını besleyici, 
takviye ve idame edici hükümleri olduğu için 
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bendeniz sadece bu izahlarla iktifa ettim. Bi
naenaleyh zannederim ki, arkadaşımızın sual
lerini de cevaplandırmış oluyorum. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Dr. Fahri Ecevit. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

Dr. F. ECEVİT (Kastamonu) — Kısa bir söz 
söyliyeceğim: (Müzakere yeter sesleri) 

Arkadaşlar, söyliyeceğim şey gayet kısadır. 
Recep Peker derinden derine güzelce konuş

tu. Şinasi Devrin, de etraflı izahlarda bulundu
lar 

Parti grupları, burada toplanıyor, iktidar 
partisinin grupu. Bu toplantı dışında kalan pek 
az kimse ancak şimdi dışarda kalmışlardır. îyi 
amma bu mahremiyet içerisinde biz konuşurken 
Hükümette, İçişleri Bakanı da, Başbakan da 
burada hazırdır. Binaenaleyh iş sadece idare 
âmirinin veya onun adına bir komiserin değil da
ha yüksek bir murakabenin içindeyiz. Bir diğer 
parti iktidara gelse onların da bakanları, Baş
bakan, bu meyanda içişleri Bakanı da araların
da bulunacaktır. Bu suretle aşağı yukarı mülki 
idare toplantı da bulunacaktır demektir. Bina
enaleyh ben bunu pek yadırgamıyorum. Bu su
retle kabili ifadedir zannediyorum. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Başkanlığınız 29 
ncu madde üzerinde bir konuşma açmış değildir. 
Cemiyetler Kanununun bazı maddelerini değiş
tiren bu tasarı görüşülürken bazı milletvekili 
arkadaşlar bunun yetersizliğine işaret etmişler
dir. Bu kısmın aydınlanması üzerinde Başkan
lık bu konuşmanın devamına taraftar olmuştu. 
Başka söz istiyen yoktur. Bir önerge de yoktur. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.... Maddelere geçilmiş
tir. 

3512 sayıh Ceııtiyetler K&nranmım ban mad
delerinin değiştirilmesine dair (kanun 

MADDE 1. — 3512 sayılı kanunun 1, 4, 5, 
9, 27 , 33, 34 ve 35 nci maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Kazanç paylaşmaktan başka bir 
amaçla ikiden ziyade kişinin bilgilerini, faali
yetlerini sürekli bir şekilde birleştrmeleri sure
tiyle kurulan dernekler bu kanua hükümlerine 
bağlıdırlar. 
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I Dernekler, tüzüklerinden dernek olarak ku

rulmak isteğini açığa vurmakla tüzel kişilik sa
hibi olurlar. 

Amaçlar kanuna, ahlâka ve genel âdaba 
I aykırı dernekler tüzelkişilik sahibi olamazlar. 
! N. POROY (Tokad) — Muhterem arkadaş

lar, maddenin son fıkrası bendenizce gayet za
yıftır. Amaçları kanuna, ahlâka ve genel âda
ba aykırı dernekler tüzelkişilik sahibi olamaz 
deniyor. Şu halde tüzelkişilik sahibi olamaz 
fakat kurulmasına cevaz var mıdır? Tabiî ola
maz ve böyle bir şey varit değildir. Amaçları 
kanuna, ahlâka ve umumi âdaba aykırı dernek
ler esasen teşekkül edemez. Yani tüzelkişilik 
sahibi olamazlar değil, böyle cemiyetler esasen 
kurulamaz. Maddenin bu fıkrası bu şekilde kal
dıkça mefhumu mahalif olarak aksinin caiz ol
duğu mânası çıkar. Üç kişi biraraya gelmişler, 
ahlâksızlık yapıyorlar, böyle bir derneğin te
şekkülüne cevaz verilebilir mi? Bendenizce bu 
maddenin «amaçları kanuna, ahlâka ve umumi 
âdaba aykırı dernekler kurulamaz» şeklinde ta
dili lâzımdır. Esasen aldanmıyorsam, Avrupa 
hukukunda, her yerde kanuna, ahlâka ve âda
ba muhalif cemiyetlerin kurulamıyacağı musar-
rahtır. Biz, bu gibi dernekler tüzelkişilik.sahi
bi olamaz şeklini kabul edersek yanlış bir yola 
gidilmiş olacağız. Komisyonea bir mahzur yok
sa, bu yolda bir takrir takdim ediyorum, kabu
lünü istirham ederim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Ş. DEV
RİN (Zonguldiak) — Efendam; bendeniz öyle 
zannediyorum ki, sayın arkadaşımla komisyon 
esasta tam bir mutabakat halindedir. Yalmız bu 
fikrin ifadesi için başka bir ibare teklif buyuru
yorlar. «Tüzel kişilik sahibi olamaz» demek «hu
kukî bir mevcudiyet iktisap edemez» demektir. 

N. POROY (Tokad) — Kâfi değil. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Ş. DEV

RİN (Devamla) — Müsaade buyurun.. Şu halde 
kâfi değilse yukanki fıkrayı da değiştirmek ieabe-
deoektir. 1 nci fıkrada dernekler tüzükte dernek 
olarak kurulmak isiteğiii açığa vurmakla tüzel 
kişiliğe sahip olurlar, dedik. Tüzel kişilik sahibi 
olur delmek hukukî bir mevcudiyet iktisap eder 
demektir. Birinci fıkra hükmi şahsiyet iktisap 
eder deyince ikinci fıkranın aynı hukukî terimi 
kullanması yani hangi derneklerin hukukî ve hük
mi şahftyet iktisap edeimiyeceğini beyanı zaruridir. 
Kaldı W bu fıkra bizimr icat ettilimiz bir fıkra de-

— 61̂  
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ğidir. Medenî Kanunun 45 nci maddesinin son fık
rasından aynen alınmıştır müsaade ederseniz 
okuyayım1:» 

Gayeleri kanuna ve ahlâka mugayir olan ce
miyet ve şirketler ve müesseseler şahsiyet iktisap 
edemez. Mamafih takdir Yüksek Heyetinizindir. 

N. POROY (Tokad) — Muhterem arkadaşım 
da kabul ederler ki, bu evvelâ birinci fıkrayı mâ
ni değildir. 

Sonra hukukta bir butlan bir de fesad var
dır. Bazı şeyler esasından batıldır, olamaz. Bu, 
o kabildendir. Bakınız aşağıda 9 ncu maddede 
ne güzel sayılmıştır: Devletin bütünlüğüne, mil
lî birliğine aykırı olan cemiyetler ilâh., kurmak 
yasaktır deniyor. Hakikaten böyle cemiyetler 
kurmak istiyenler olabilir bu yasaktır. Fakat 
söylediklerim esasen olamaz, batıldır. 

Söyledikleri, Kanunu Medeniden okudukları 
fıkra böyle herhangi bir - şimdi pek tahattur 
edemiyoruim - böyle ahlâka ve âdaba mugayir ola
rak kurulan teşekküllerin, cemiyetlerin özel ki
şiliği olmaz diye bir hüküm koymuş olabilir. 
Fakat bu bendenizin iddiamın hilâfmı hiçbir za
man ispat etmez. Bazı kurullar vardır ki, bunlar 
kurul olarak kanunen tanınmış olduğu halde özel 
kişilikleri yoktur. Meselâ bazı memleketlerde kol-
lektif şirketler şahsiyeti hükmiyeyi haiz değildir. 
Bizim eski Ticaret Kanununda da böyle idi. Şim
di burada başka misaller hatırıma gelmiyor, 
böyle kurullar olabilir, hükmî şahsiyetleri yoktur. 
O fıkrayı bir kerre daha okuyayım, «amaçlan ka
nuna, ahlâka, âdabı uımumiyeye aykırı dernekler 
tüzel kişilik sahibi olamazlar.» Demekki imefhumu 
muhalif tarikiyle kurulabilirler. Bu gayet zayıf
tır. Takririmin kabulünü i&tirham ediyorum. 
Bendenizin takririm, kanuna, ahlâka umumi âda
ba aykırı dernekler kurulamaz.» dır. 

İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ H. Ş. APAL 
(Bolu) — Efendim, eski metinde 3512 saydı ka
nunun metninde « kurulamaz » tâbiri vardır. 
Zira orada müsaade, izin sistemi mevcut olduğu 
için o tâbir ve mefhum kullanılmıştır. Şimdi 
burada, bu maddede şu unsurlar vardır. 

Unsurlar şunlardır : 
1. İkiden fazla kişinin birleşme arzusu; 
2. Bu birleşme faaliyetlerinin devamlı ola

rak aynı gayeye tevcihi; 
3) Kazanç paylaşmaktan başka bir gaye ile 

birleşmiş olmaları; 
4. Aynı zamanda bu gayenin kanuna, umu-
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mi âdaba ve ahlâka aykırı olmaması. Yani tü
zel kişilik olmak kaydi hem kazanç paylaşmak
tan başka bir gaye için olacak, hem de kanuna, 
ahlâka ve umumi âdaba mugayir olmryacak. 
Aşağıdaki yasak edilen hükümler daha başka 
mâna taşımaktadır. Bu esaslı birinci prensip 
doğrudan doğruya her derneğin hiçbir hususi
yet arzetmeksizin - siyasi veya diğer şekillerde 
hususiyet arzetmeksizin - doğrudan doğruya der
neğin teşekkül etmesi için lâzım olan unsurlar
dan ibarettir. 

Şimdi teşekkül kelimesinden şu mâna anla
şılıyor : Tüzel kişilik sahibi olması. Binaena
leyh, arada bir fark göremiyorum. 

Ş. GÜNALTAY (Sivas) — Çok mühim fark 
vardır 

İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ H. Ş. ADAL 
(Bolu) — Biz böyle düşünüyoruz efendim. 

ADALET Ko. SÖZCÜĞÜ Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, müsaade buyurulursa, bir 
husus, sayın arkadaşım Poruy'un nazar: dikka
tine arzetmek isterim. Şimdi bir defa cemiyet
lere taallûk eden, cemiyetlerin kurulmasına, ve 
tüzükte musarrah olmıyan hallerde cemiyetlere 
tatbik edilecek hükümlere taallûk eden hususlar 
Medeni Kanunda yer almıştır. Yani cemiyetler hu
kukun Medeni Kanunun bir mevzuu olarak, mev
zuatımızda yer aldığını görüyoruz. Peki, ona 
rağmen niçin bu kanuna ihtiyaç vardır demek
le gayeleri itibariyle âmme hukuku sahasına gir
dikleri içindir ki, idari kanunun mevzuunu teş
kil ediyorlar. Binaenaleyh, hükümlerde, yani 
idari mülâhazaların cari olamdığı, âmme huku
kunun müdahale etmiyeceği hususlar da, Medenî 
Kanunun ana hükümlerinin mahfuz tutulması 
zaruridir. Biz buraya kurulamaz dersek Mede
ni Kanunun ahlâk ve âdaba mugayir cemiyet, 
şirket ve müesseseler şahsiyeti iktisap edemez 
ifadesi muvacehesinde gayeleri ahlâka, kanuna 
mugayir şirket ve müesseselerin kurulmasına 
cevaz mı vermiş olacağız. İki kanun arasında 
aynı mevzua taallûk eden bu ifade mübayene-
tini ve aynı mefhuma tekabül eden hukuk te-
rimindeki ayrılığı nasıl izah edebiliriz? 

Bu nokta çok mühimdir, arkadaşlar, ayni 
mefhum için Medeni kanun bir ibare kullanıyor, 
Dernekler kanunu ayrı bir ibare kullanıyor. 
(«Kurulma» mefhumu ayrı bir mefhum ise Mede
ni kanunu, - isviçre'den aynen iktibas ettik - ga-

I yeleri kanuna ve ahlâka mugayir olan - hadi ce-
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mîyeti bırakalım onu buraya alıyoruz. - şirket
ler ve müesseseler kurabilecek midir? 

N. POROY (Tokad) — Tatmin edilmedim, 
bu kanun hususi bir kanundur. Cemiyet islerin
de asıl bu kanun tatbik edilecektir . 

Ş. DEVRİN (Devamla) — Mesele sadece 
cemiyetlerin kurulmasına engel teşkil etmek de
ğildir. Ona mümasil olarak Medeni kanunda 
gayesi kanuna ve ahlaka aykırı şirketlerin ve 
müesseselerin kurulmaması için aynı ibarenin mu
hafazası zaruretidir. Bu madde işte onu temin 
ediyor. 

Bendenizin, bir mahzur daha hatırıma geldi 
arzedeyim. 

İkinci fıkrada diyoruz ki; dernekler tüzük
lerinde dernek olarak kurulmak isteğini açığa 
vurmakla tüzel kişilik sahibi olurlar. 

Şimdi ikinci fıkrada amaçları kanuna ve 
ahlâka ve umumî âdaba aykırı dernekler kuru
lamaz, dersek bunlar demek ki tüzel kişilik ikti
sap edeceklerdir. Çünkü birinci fıkradaki esası 
nefyetmiyoruz. Birinci fıkrada dernekler beyanla 

hükmi şahsiyet iktisap eder esasını koyduktan 
sonra ikinci fıkrada şu cemiyetler kurulamaz 
ibaresini kullanırsak bunlar tüzel kişilik iktisap 
edebilir. Burada sadece bir kurma memnuiyeti 
vardır, gibi bir mülâhazaya yol açar. Bir cemi
yet kuııma ne demektir? Bir cemiyet ne zaman bir 
cemiyet olarak meydana çıkar? Hukuki mevcu
diyeti olursa, hükmi şahsiyeti tüzel kişiliği olursa, 
hükmü şahsiyeti olmadan bir cemiyet zaten ku
rulamaz, bu fiilî bir durum ihdas eder. Çünkü 
hukuki mevcudiyeti yoktur. Zannederim muhte
rem arkadaşımızın kendi maksatlarına da uygun
dur. Kurulmıyacaktır memnuiyeti daraltır metin 
daha ileri bir ifadeden hukuki şahsiyet bile ikti
sap edemez denilmiştir. Eğer bu izahatım muh
terem arkadaşımızı tatmin etmiş ise fıkranın ol
duğu gibi kalması daha doğrudur. 

N. POROY (Tokad) — Tatmin etmedi. 
Efendim, bu kanun hususi cemiyetler için tat

bik edilecektir. Binaenaleyh burada yazılı olan 
nazarı dikkate alınacaktır evvelâ. Bu itibarla 
Mazbata muharriri arkadaşımızın verdiği iza
hatı bir az zait addederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
"Birinci maddenin son fıkrasının «amaçları 

kanuna, ahlâka, ve umumi âdaba aykırı der-
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nekler kurulamaz» suretinde tadilini teklif ede
rim. 

Tokad 
N. Poroy 

BAŞKAN — Okuduğumuz maddede amaçlan 
kanuna, ahlâka ve genel âdaba aykırı dernek
ler tüzelkişilik sahibi olamazlar diyor. Takrir 
ise kurulamaz suretinde tadili ihtiva ediyor. Bu 
teklifi oyunuza sunuyorum. Takriri kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Maddeyi encümene alacak mısınız? (Hayır 
sesleri). 

O halde (amaçları kanuna, ahlâka ve genel 
âdaba aykırı dernekler kurulamaz) şeklinde 
tashihle maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edneler... Etmiyenler... Madde bu şekilde kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Her dernek kurulduğu tarihten 
sonra gelen ilk iş gününde kurulduğu yerin en 
büyük idare üstüne, tüzüğünden iki tanesi iliş
tirilmiş bir bildirim vermeğe mecburdur. 

Siyasi derneklerle birden ziyade illerde faa
liyet gösterecek derneklerin tüzükleri ve bildi
rimleri içişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, 
yukarıki fıkra gereğince kurulduğu yerin en bü
yük idare üstüne verilir. 

Birden fazla derneklerin birleşmesinden do
ğan birliklerde bir dernek mahiyetinde ve ay
ni hükümlere bağlıdırlar. Bunlar bildirimleri
ni ve tüzüklerini aynı şekilde İçişleri Bakanlı
ğına verirler. 

BAŞKAN — Madde hakknıda mütalâa var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Kurulan dernek, bildirimini ver
diği tarihten başlıyarak on beş gün içinde: 

A) Adrnı, merkezini, çalıştığı yeri ve tü
züğünü, 

B) idare kurulu üyelerinin öz ve soyadla
rını, meslek ve sanatlarını ve ikametgâhlarını, 

Herhangi bir gazete ile yayımlamağa mec
burdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Aşağıda yazılı derneklerin ku
rulması yasaktır: 

A) Devletin mülki bütünlüğünü ve siyasi 
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Ve Mîllî birliğini bozma amacı güden, J 

B) Din, mezhep ve tarikat esaslarına daya
nan, 

C) Aile, cemaat, ırk esasına veya adına 
dayanan, 

D) Gizli tutulan veya gayesini saklıyan der
neklerle, 

E) Bölgecilik amacı güden veya bölgeci bir 
unvan taşıyan siyasi dernekler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler... Etmiyeriler... Kabul edil
miştir. . 

Madde 27. — Derneklerin feshi, genel ola
rak, Medeni Kanun hükümelrine bağlıdır. Şu ka
dar ki, bir derneğin kendi kendini feshe karar 
verebilmeis için tüzüğüne göre toplanacak olan 
genel kurul üyelerinin enaz üçte ikisinin huzuru 
şarttır. 

Bu suretle çokluk elde edilemediği takdirde 
ikinci defa toplanılmak için 20 nci maddeye 
göre üyeler çağırılır. Bu çağın üzerine toplana
cak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih keyfiyeti 
görüşülebilir. Ancak bu suretle yapılan top
lanırla ve görüşme sonunda fesih hakkındaki ka
rarın mevcut üyelerinm üçte iki oyuyla verilmesi 
şarttır. 

Derneğin feshi, idare kurulu tarafından beş 
gün içinde.4 ncü maddede yazılı idare makam
larına bildirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 33. — 1 nci maddenin son fıkrasın
da yazılı veya 9 ncu maddede yasak edilen der
nekleri kuranlar hakkında, hareketleri daha 
ağır cezayı gerektiren bir suç olmadığı takdir
de, Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı ceza hükmolunmakla 
beraber bu derneklerin çalışmaları menolunur. 

Mahkeme, hükümden önce dahi bu dernek
lerin faaliyetlerini menedebüir ve mallarını mu
hafaza altına alabilir. 

4 ncü ve 5 nci maddeler hükümlerini yerine 
getirmiyen dernekleri kuranlar hakkında 10 li
raya kadar hafif para cezası hükmolunmakla 
beraber, mahkemece eksiklerin tamamlanması 
için 15 günü geçmemek üzere verilecek süre 
içinde bu ödevi yerine getirmiyen derneklerin 
feshine karar verilir. 
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7 nci maddenin son fıkrasında yazılı mec

buriyeti yerine getirmiyenler haklarında Türk 
Ceza Kanununun 526 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yazılı ceza hükmolunur. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Ş. AD AL 
(Bolu) — Efendim , 33 ncü maddenin 
3 ncü fıkrasına bir noktanın ilâvesini Komis
yon namına ilâvesini rica edeceğiz, unutulmuş
tur. 

Son fıkrada yazılan veya 9 ncu maddede 
yasak edilen dernekleri kuranlar, deniyor. Bu
nun yanına «idare edenler» ibaresinin de ilâve
sini rica ediyoruz. Çünkü kurmakla idare eden
ler farkını Yüksek Heyetiniz takdir buyurur. 
(Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — «Dernekleri kuranlar» dan son
ra «idare edenler» kelimesinin ilâvesiyle madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Tüzüğünde yazılı amaç ve ko
nular dışında faaliyette bulunan dernekleri ida
re edenler hakkında 10 liraya kadar hafif para 
cezası hükmolunur. 

1 nci maddenin son fıkrasında yazılan veya 
9 ncu madde ile yasak edilen hususlara ait 
faaliyette bulunulduğu takdirde 33 ncü mad
denin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — madde hakkında mütalâa var 
mı? Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 35. — 10, 11, 12, 13, 14 ncü maddeler 
hükümlerine aykırı harekette bulunanlar bu ha
reketleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde Türk Ceza Kanununun 526 nci madde
sinin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırı
lırlar. 

25 nci maddede yazılı ödevi yerine getir
miyen dernekler hakkında bu kanunun 33 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nunun 7 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bay Bayur; bu madde hakkın
da sizin bir önergeniz vardır. 29 ncu maddenin 
de kaldırılmasını teklif ediyorsunuz. Halbuki 
bu madde ne tasarının teklifinde, ne de Ko-
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misyonun müzakeresinde mevzuubahis olma
mıştır. Maddenin lüzum veya ademi lüzumu 
hakkında da bir mesnet yoktur, isterseniz öner
genizi geri alın ve bir teklif yapın. 

H. BAYUR (Manisa) — Vakit yoktur. Ne 
vakit yapayım ? İsterseniz encümene gidip gitme
mesini oya koyarsınız. Kabul edilmezse, olmaz. 

IÇÎŞLERl KO. SÖZCÜSÜ H. Ş. ADAL (Bo
lu) — Usul hakkında arzedeceğim. Efendim, 
teklifleri, bu kanun tasarısı ile ilgili olmıyan di
ğer bir mevzua taalluk etmektedir. Ayrı bir 
kanun tasarısı halinde müzakere usullerine tâbi 
olması lâzımdır. Burada encümene havale edi
lecek mevzular, aneak bu tasarıdaki mevzulara 
taalluk eden mevzulardan olması icabeder. 

BAŞKAN — Takririn oya konulmasında İs
rar ediyor musunuz 1 Bunun için ayrı bir tasa
rı teklif etmeniz lâzımgelir. 

H. BAYUR (Manisa) — Vakit yoktur. Mec
lis on, anbeş güne kadar dağılıyor. Siz de usule 
muhalif diye reddedin. Ne yapayım. 

BAŞKAN — Takriri bir defa okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Söylediğim sözler dolayısiyle Cemiyetler Ka

nununun 29 ncu maddesinin kaldırılmasını öne
ririm. 

Manisa Milletvekili 
Hikmet Bayur 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu maddede, 7 
nci maddeyi kaldıran bir maddeye 29 ncu mad
denin de kaldırılmasını teklif eden bir önergesi 
vardır. Demin arzettiğim gibi, kendilerine, ka
nun, bunsuz Hükümetçe teklif edilmiş ve bunsuz 
olarak Meclis komisyonunda müzakeresi yapıl- I 
mıştır, mesnedi yoktur, bu takriri oya sunuyo
rum. Kendileri arzu ederlerse, ki daha on gün 
vaktimiz vardır, bir kanun teklifinde bulunabi
lirler. 

Binaenaleyh 2 nci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN-- Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. ,?:-. | 
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I Kanunun ivedilikle görüşülmesi bitmiştir. 

Tümünü oya sunuyorum: Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kanun oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Orman İşletmelerinin bazı vergi 
ve resim ve harçlardan muaf tutulması hakkında 
kanun tasarısı ve Tarım, Maliye, İçişleri ve Bütçe 
Komisyonları morları (1/556) [1] 

TARIM BAKANI Ş. R. HATÎPOĞLU (Ma
nisa) — Arkadaşlar, bu kanun tasarısının ihti
va ettiği mevzu Devlet Orman işletmelerinin bazı 
vergilerden muaf tutulmalarıdır, işletmeleri
miz hakikaten çok sıkışık durumda oldukları 
için biran evvel bu tasarının çıkarılmasında fay
da vardır, izin verirseniz bunun ivedilikle mü
zakeresini diliyeceğim. 

BAŞKAN — Bu maddedeki kanun tasarısı
nın, Bakan arzettiği sebeplerden dolayı, ivedi
likle müzakeresini istiyor. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında mütalâa var mı ? Maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Devleti Orman İşletmelerinin bası vergilerden 
muaf tutulması hakkında kanun 

MADDE 1. — Aşağıda yazılı gayrimenkuller, 
arazi, bina, iktisadi buhran ve müdafaa vergile
rinden muaftır. 

a) Bütün Devlet ormanları; 
b) Orman Genel Müdürlüğü ile buna bağlı 

Devlet Orman işletmelerinin orman içinde veya 
dışında sahip oldukları veya intifa eyledikleri 
arazi bina ve tesisler (Bunların kira ile tutulmuş 
olmamaları şarttır). 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalâa var 
mı efendim? oyunuza sunuyorum. Kabul eden-

[ 1er... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

j MADDE 2. — 2395 sayılı Kazanç Vergisi Ka
nununun 8 nci maddesinin 1 nci bendiyle 33 ncü 

maddesi ve 74 ncü maddesinin (B) fıkrasının 
hükümleri Devlet orman işletmelerine karşı yük-

j lenmelerde bulunan mütaahhitlerle bu müta-
ahhitlere karşı derece derece yüklenmelerde bu
lunanlar hakkında cari dğildir. Bu yüklenme 

[1] 154 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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işleri hakkında Kazanç Vergisi Kanununun ge
nel hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. j 

MjADDE 3. — Orman İşletmelerinin ağaçla
ma, kesim, tomruklama, ölçme, imal yerine ta
şıma, her türlü o-rman yolları ve köprüleri ve 
su işleri ve su nakliyatı yapma, orman temizle
me ve kökleme, odun, kömür yakma ve taşıma 
gibi ormancılık işlerinde çalıştırılan işçilerin 
gündelikleri her çeşit vergi ve 'resimden muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
im? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. | 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğü ve 
buna bağlı Devlet orman işletmeleri 1950 yılı 
sonuna kadar kazanç buhran vergileriyle ruhsat 
tezkeresi harcından ve zamlanndan ve bu ver
gilerin kaldırılması halinde yerlerine konulacak 
vergilerden muaf olduğu gibi bu vergile-ri 1951 
yılında % 80, 1952 yılında % 60, 1953 yılında 
% 40, 1954 yılında % 20 noksaniyle öder. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Orman Genel Mü
dürlüğü ve buna bağlı Devlet Orman işletmeleri 
adına 1945 yılı sonuna kadar tarh ve tahakkuk 
ettirilmiş olup henüz tahsil edilmemiş bulunan 
kazanç, buhran vergileriyle ruhsat tezkeresi 
harçları, zamları ve cezalan silinmiş olduğu gibi 
1945 yılı sonuna kadar olan, devreye ait olarak 
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! yeniden bu vergi ve harçlar tahakkuk ettirilmez. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci 
maddesi gereğince Orman İdaresiyle işletmeleri
nin muaf bulundukları vergiler ile zam ve ceza
lar ndan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş 
olanlar silinmiştir. Adı geçen vergiler bu zama
na ilişkin olarak yeniden de tahakkuk ettiril
mez. 

BAŞKAN —• Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Mıaliye, İçişleri ve 
Tarım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN —• Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Kanunun ivedilikle müzakeresi bitmiştir. 
Açık oya arzediyorum. 

BAŞKAN —• Devlet Orman İşletmelerinin 
bazı vergilerden muaf tutulması hakkındaki ka
nuna (264) arkadaş oy vermiştir. Yetersayı 
vardır, kanun (264) oyla kabul edilmiştir. 

Ayın yedinci cuma günü saat 15 t e topla
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18 
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Devlet Orman İşletmelerin bazı vergilerden muaf tutulması haddandaM kanuna veril 

AFYON KARAHİSAR 
t. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z.TARHAN 
E. URAS 

ANKARA 
M. AKSOLET 
G]. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 

ANTALYA 
N. AKSOY 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
P. ETÇİOÖLU 
H. KARAN 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TÎRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 1 
1. H. UZUNÇARŞIL1 j 

^ oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir 

Üye sayısı : 455 
Oy verenler 264 

Kabul edenler : 264 
Kabul etmiyenler : 0 

Oya katılmryanlar : 190 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 1 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

M. Ş. ESENDAL 
BİTLİS 

B. OSMA 
BOLU 

! H. Ş. ADAL 
1 Korgl. A. ALPTOĞAN 

H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş, ENGINERI 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
A. DURU 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
H. ERGENELİ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

1 A. US 
ÇORUM 

H. AKDOĞAN 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
1. EKER 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
0. ÇALGÜNER 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. t. T. ÖNGÖREN 
Gft. K. SEVÜKTEKtN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 

N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 

! Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
î. ARUKAN 

| î. U. A YKURT 
î. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
! B. KALELİ 

Dr. A. MELEK 
GİRESUN 

M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
N. OSTEN 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞ ANE 
R, GÜRELİ 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURtÇKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 

İÇEL 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
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A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DtKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPÎKMEN 
R. KÖKEN 
II. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 
II. A. YÜCEL. 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVÎT 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
M. TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
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KIRŞEHİR I 

1. TURAN 
KOCAELİ 

A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
1. TOLON 
I. S. YÎĞÎT 

KONTA 
S. ARIKAN 
M. A. BlNAL 
A. H. DİKMEN 
Dr. S. IRMAK 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN | 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
E. TOKTAR 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROÖLU 

MANİSA 
R. N. EDGÜER 
t. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 

MARAŞ I 
R. KAPLAN I 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
II. MENEMENCtOGLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR | 
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K. KOTAN 
NİĞDE 

R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 

I Dr. S. A. DtLEMRE 
I K. KAMU 

A. ZIRH 
SAMSUN 

C. BlLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBYA 
t. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
Ş. IŞCEN 
H. URAN 

I A. M. YEGENA 
StîRD 

E. KILIÇÇIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
C. K. ÎNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
I M. Ş. BLEDA 

E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
R. Ş. SIRER 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELlKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
II. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
N. POROY 
R. A. SEVENGlL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
D. EYlBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
İL ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
II. S. COŞAR 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. IÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Y. Z. ÖZENÇI 
Ş. TANSAN 
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[Oya katılmPifarilar] 

AFYON KABAHISAR 
H. ÇEHÇM^ 
A. ÇETİNEAYA 
Dr. A. Ek • SELGİL 
A. TAŞ&APILI 
S. YURDKORU 

AÖHI 
H, TUGAÇ 

AMASYA 
A. K. YÎĞİTÖĞLU 

ANKARA 
F. R. ATAY 
t İNÖ&Ü (©umlıu^baf-
kanı) 
H. N. MIBŞI0ĞLÜ 
M. ÖKMEN (Bakan) 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN (î.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. tö. G M B İ B N 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M.AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR (1.) 
H. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
K. SUN (I) 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL (Ha»-

BURSA 
Gl. Aı ATLI 
R. CANJTEZ (I.) 
A. M.ERBAN 
Dr. a KONUK (Bakan) 
M. B: £A&S 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
R. BULAtîRLI 
R. N. GÜNTKK2N 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 

ÇORUM 
E. S.A&GÖL 
Dr. M, CANTEKlN 
M. ÇAĞIL 
Dr. 0. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
A. EGE 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT (Hasta) 
Ş. ULUÖ 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (1.) I 
F. A. AYKAÇ I 
S. SÂĞIROĞLU 

ERZUtCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGİL 

ERZURUM 
S.ALTUĞ 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
0. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (1.) 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

I HATAY 
H. Ş. DEVRİM (ö.) 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMN (I.) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
Dr. M. BERKER CHas-

Lta) 
F. C. GÜVEN 

I R. KORALTAN (1) 
H. S. l'ANRÎÖVER 

| Ş. TUGAY 
İSPARTA 

K. AYDAR 
H. ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEK 
Gl. R. BELE 
Y. K. BEYATLI 
S. CİMCOZ (1.) 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
V. SARIDAL 
1. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 
H. C. YALÇİN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Ba*-
bakan) 

KARS 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK (1.) 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
ö. TAŞÇIOĞLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

^TRICT.A.TMgT.t 

KoıgpU K. DOĞAN 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇÖBANOĞLU {t) 
F. SJftER 
Ş. TORGÜT 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
S. PEK 

KONYA 
V. BİLGİN 
Gl. A. F. CEBESOY 
(Bakan) 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN (1.) 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
T. F. SILAY (Başkan-
kan V.) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B^ATALAY 
H. B3BNLÎ 
Dr.A.S.DELİLBAŞI 
R. PEKER 
A. TİRİDOĞLU 

MALATYA 
N. BAYDAR 
K, EVLİYAOĞLU 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL (Bakan) 
H. BAYUR 
O. ERCİN 
K. KARAOSMAN ; 
H.SARHAN 
F.USLÜ 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
H. R. TANKUT 



A. H. TANPINAR 
MARDİN 

I. P. ALPAYA (1. Ü.) 
01. S. DÜZGÖREN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
fi. KlTABCI 
F. 0. MENTEŞEOĞLU 
(î.) 

MUŞ 
H. KILIÇOĞLU (Has
ta) 

NİĞDE 
A. O. BODRUMLU 
H. MENGİ 
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H. TEPEYRAN (1.) 

ORDU 
S. S. TARCAN (I.) 

RİZE 
H. C. BELÜL 
F. SÎRMEN (Bakan) 

SEYHAN 
01. N. ELDENİZ 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
S. TEKELİOĞLU 

SURD 
A. R. ESEN 

SİNOB 
C. ATAY 
H. ORUCOĞLU 
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SİVAS 

01. F. ERBUĞ 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK (1.) 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 

TOKAD 
O. PEKEL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY (Bakan) 

R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
14. SOYER 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 
M. BOYA (I.) 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞİRGİL 
A. OÜREL 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU (ö.) 
R. VARDAR 

[Açık milletvekillikleri] 
Zonguldak : 1 

»••-<< 

4. — ÇfiŞİTLt KÂĞlTÎ,Aît 

i . — Belediye MecUsinin ilk toplantısı mü
nasebetiyle Büyük Millet Meclisine saygı ve bağ

lılıklarının bildirildiğine dair Malatya Belediye 
Başkanığmdan gelen tel yazısı 

\>*<i - « < • • • • 

T. M. M. M. Ba$%mevi 



S. Sayısı: 152 
Cemiyetler Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair ka

nun tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komisyonları 
raporları (1/519) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . XII . 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Say* : 71 - 442, 6/2723 

Büyük Milelt Meclisi Başkanlığına 

3512 saydı Cemiyetler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair olup İçişleri Bakanlığmea hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . XII . 1945 ta
rihinde Yüksek Meclise- arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğu
nu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Cemiyetler Kanununun yürürlükte olan 4 ncü maddesi gereğince dernek, mahallin en büyük 
mülkiye üstüne tüzüğünü ve beyannamesini vermekle teşekkül eder. 

Medeni Kanunun 53 ncü maddesinde ise derneklerin, tüzüklerinde dernek olarak kurulmak arzu
sunu açığa vurmakla tüzel kişilik sahibi olacağı tasrih edindiğinden bu ana hükmün esasları dairesin
de birinci ve 4 ncü maddelerin değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Buna göre birinci maddenin son fıkrasında, derneklerin, tüzüklerinde dernek olarak kurul
mak arzusunu açığa vurmakla tüzel kişilik sahibi olacakları tesbit edilmiş ve 4 ncü maddeye de, bu 
esas gözönünde tutularak kurulan derneklerin yalnız tüzüklerini yetkili makamlara vermekle ödevli 
bulundukları hükmü konulmuştur. 

Birleşmek suretiyle bir birlik teşkil eden derneklerin kanunun 7 nei maddesi gereğince bağımsız 
bir mahiyet alması kabul edilmiş olmasına nazaran kurulan birliklerin müsaadeye bağlı tutulması lü
zumsuz görüldüğünden 7 nei madde kaldırılmış ve buradaki hüküm yukarıki esaslar dairesinde 4 ncü 
madde içine alınarak 5 nei maddede buna mütenazır bir halde tasrih olunmuştur. 

Derneklerin kurulması için hiç bir müsaadeye lüzum olmadığı esası kabul edildikten sonra feshi
nin müsaadeye bağh tutulması, mantıkî bir netice olmaz. Bundan başka Medeni Kanun hükümleri 
gereğince derneklerin, müessisierin rızasına, yargıç kararına ve devamına imkân kalmaması se
beplerine dayanarak f esh edileceğine göre Cemiyetler Kanununda bu cihetin tebarüz ettirilmesi gerekir. 

Bu bakımdan 27 nei maddeye bunu ifade edici bir hüküm koymak ve kezalik 27 nei maddenin 
derneğin feshi hakkında toplanacak genel kurul toplantılarında komiserin huzuru meşrut olduğun
dan ve feshi için mahallin en büyük mülkiye üstü veya İçişleri Bakanlığının tasdiki lâzımgeldiğin-
den bahseden 4 ncü ve 5 nei fıkralarının kaldırılması lâzımgelir. Kaldı ki yürürlüğü muhafaza 
olunan 31 nei maddeye göre derneklerin genel toplantılarında Hükümet lüzum görürse her zaman 
bir komiser bulundurabileceğine göre Hükümetin dernekleri murakabe hakkı da saklı bulundurul
maktadır. 



Kanunun 33 ncü maddesine göre 4 ncü ve 5 nci maddeler hükümlerini yerine getirmiyen dernek
lerin mahallin en büyük mülkiye üstünün emriyle çalışmaktan men olunmakla beraber mevcut mal
lan muhafaza altına alınacak ve bu suretle faaliyette bulunanlar hakkında; hareketleri daha ağır 
cezaya müstelzim bir suç olmadığı takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca taki
bat yapılacaktır. Bu maddenin birisi derneğin çalışmaktan men'i ve mevcut malların muhafaza 
altına alınması hususunda idari, diğeri de ceza takibi bakımından kazai olmak üzere iki hükmü 
bulunmaktadır. 

Derneğin çalışmaktan men'i ve mallarının muhafaza altına alınmasını müstelzim fiiller ceza ta
kibine esas teşkil ettiğine göre birbirine bağlı bulunan bu iki müeyyedenin birleştirilmesi ve cemi
yeti faaliyetten men etmek ve mallarını muhafaza altına almak hakkındaki yetkinin de mahkemeye 
verilmesi ve aynı zamanda 9 ncü madde ile yasak edilen gayeler ile dernek kuranlar hakkında ta
kibat yapılması ve bu kabil dernekelrin mahkemece kapatılması ve mallarının muhafaza altına alın

ması maksatları ile 33 ncü maddenin değiştirilmesi ve aynı hükümlere tâbi olması itibariyle bu 
madde şümulü içine 4, 5, 7 ve 27 nci maddelerin konulması ve 34 ncü maddenin de 33 ncü maddeye 
mütenazır olarak yeniden yazılması uygun bulunmuştur. 

Bununla beraber bahse mevzu olan tedbirlerin gecikmesinden doğan zarar gözönüne alınarak bu 
tedbirlerin hükümden evvel dahi alınabileceğine dair mahkemeye yetki verilmiştir. 

Kurulan bir cemiyet gayesini değiştirdiği takdirde yapılacak işlem hakkında yürürlükte bulu
nan kanunda hiç bir hüküm yoktur. Bu suretle gayesini değiştiren bir derneğin yeni kurulan bir 
dernekten farkı olmamasına göre gayesini değiştiren derneklerin de 4 ve 5 nci maddeler hükümleri
ne bağlı kalması için tasarıya bu hususta yeni bir hüküm konması muvafık görülmüştür. 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu . - 27 . V. 1946 

Esas No, 1/519 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

3512 saygılı Cemiyetler kanununun bazı mad
delerinin değiştirilimesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair içişleri Bakanlığın
ca hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 14/12/1946 
tarihli Toplantısında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun tasarısının Komisyonumu
za da havale edilmesi üzerine ihtiva eylediği 
hükümler Başbakan ile Adalet ve İçişleri Ba
kanlara hazır oldukları halde incelendi ve gö
rüşüldü:-

(Cemiyetler Kanununun bugün yürürlükte olan 
4. ncü maddesi derneklerin (Mahallin en bü
yük idare üstüne Ana tüzüğünden 2 nüsha
sı ilişik olarak verilecek bir beyanname ile 
teşekkül etmiş olacakları) esasını koyduktan 
sonra (Derneğin faaliyete geçebilmesi için Ana 
tüzüğünün verildiğini İdare Makamlannca tes
cil olunduğuna dair bir vesika alınması şartı

nı) da aramakta olduğundan derneklerin ku
rulanışına bir nev 'i izin ve ruhsat sistemini te
sis etmiş bulunmaktadır. Bu sistemin yanı ba
şında yer alan ikinci bir sistem, fertlerin mu
ayyen bir gaye etrafında toplanmalarının tü
zel kişilik dediğimiz varlığa vücut verdiğini 
kabul etmekle beraber bu varlığın Devlet ve
ya üçüncü şahıslar nazarında hüküm ifade 
edebilmesini ihbar veya tescil edilmesine bağ
lı tutmaktadır ki bundan daha ileri ve libe
ral olanı hiç şüphesiz bir derneğin varlık ifade 
edebilmesi için dernek olarak teşekkül arzu
sunu izhar keyfiyetini yeter sayan «Serbesti usu
lü» sistemidir. İşte tasarının en bariz vasfı 
derneklerin kurulmasında bu ileri sistemi ka
bul etmiş ve değişiklik yapılan maddeleri de 
bu esas dairesinde düzenlemiş olmasıdır. Müş
terek bir hedefe vusul için bir çok fertlerin 

( S. Sayısı : 152 ) 



— 3 — 
bir araya gelmesile vücut bulan bu topluluğu 
teşkil edenlerin takip ettikleri gaye ve mak
satta birlik vardır. Bunlardan kazanç paylaş
mağı amaç edinmiyenler tetkik konusunu teşkil 
eden kanunun şümulüne girerler. 

Her nekadar derneklerin kurulması, teş
kilâtı ve dağılması medeni kanunumuzun ikin
ci babının ikinci faslmda ve hususi hukuk hü
kümleri arasında yer almış ise de dernekler takip 
ettikleri gaye itibariyle aynı zamanda kamu huku
ku alanına girdiklerinden bu bakımdan da bazı ka
nun hükümlerine ihtiyaç olduğu aşikârdır. Her 
derneğin ana tüzüğünden iki nüshasını kuruldu
ğu yerin en büyük idare üstüne tevdii (4 ncü 
madde) tüzüğün belirli bir süre içinde gazete 
ile ilânı (5 nci madde) fesih keyfiyetinin idare 
makamlarına bildirilmesi (madde 27) bu neviden 
hükümler arasındadır. 

Derneklerin mücerret bir irade beyaniyle var
lık iktisap etmeleri gibi geniş bir esas takip 
eden tasarmm 1 nci maddesine komisyonumuzca 
eklenen fıkra dernek kurma hak ve hürriyetinin 
hudutlarını ana hükümlere uygun ve en geniş 
bir görüşle tâyin mülâhazasına dayanmaktadır. 
dernek kurmağa yönelen bir irade beyanmın hu-
kukan muteber olabilmesi ve derneğe vücut vere
bilmesi için müesses cemiyetin kanunların tâ
yin ettiği hukuki nizamına ve ahlâk telâkkilerine 
aykırı olmaması gerektir. Bu bakımdan amacı 
kanunen ahlâkan veya umumi adaba aykırı olan 
dernekler hiç bir varlık iktisap edemezler. Bun
lardan teşkil veya tesisi ceza kanununda müeyyi
de altına alınmış olanlar bu fıkra şümulüne gir
mekle beraber cezaları da fiil ve hareketlerinin 
vehametine göre tertip ve tanzim edilmiş ol
duğundan anasırı itibariyle Ceza kanunundan 
farklı bir mahiyet arzetmiyenlerin bu kanunda 
tekrarında bir fayda mülâhaza edilmediğinden 
9 ncu maddenin E fıkrasının çıkarılmasına oy
birliğiyle karar verilmiştir. 

30 ncu maddede yapılması teklif olunan de
ğişiklik birinci madde ile ahenkli olan bir pren
sip değişikliğidir. Bugün yürürlükte olan hü
kümlere göre idare âmirlerine tanınmış olan der
nekleri faaliyetten menetme yetkisi mddenin 
yeni şeklinde mahkemelere intikal etmekte ve bu 
suretle yeni sistemin bütün icapları yerine ge
tirilmektedir. Ancak otuz üçüncü maddede aynı 

ceza müeyyidesi altına alınan hususlardan bir 
kısmı sadece bildirim vermemek veya tüzüğü 
vaktinde ilân etmemek gibi şekil noksanlığına 
taallûk etmekte, diğer bir kısmı ise gayeleri ka
nuna, ahlâka veya umumi âdaba aykırı olmala
rından kurulmalarına cevaz verilmiyen dernek
leri şümulüne almakta olmasına nazaran her iki 
husus hakkmda usul ve müeyyide balonundan 
ayrı ayrı hükümler konulması ve maddenin bu 
esas dâhilinde yeni baştan kaleme alınması mu
vafık görülmüştür. 

Derneklerin konu ve amaçlarının ana tüzük
te belli edilmesi kanunun 2 nci maddesinde açık
ça yazılıdır. Konu veya amaç değiştiren derne
ğin tüzükte de değişiklik yapmakla ödevli olma
sı bakımından kanunun 4 ncü, 5 nci maddeleri
ne tevfikan tüzüğün idare üstüne tevdii ve ga
zete ile ilânı ve 22 nci maddede yazılı kararm 
almması zaruri ve bu itibarla 4 ncü, 5 nci mad
delerin tüzük değişikliğinde yerine getirilme
mesi 33 ncü maddenin tatbikini gerektireceğin
den bu hususların ayrıca belirtilmesine lüzum 
görülmiyerek ek 2 nci madde tasandan çıkarıl
mıştır. Tasarının diğer maddelerinde yapılan 
değişiklikler kelime ve ifade değişikliklerinden 
ibarettir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. 
Başkanı 
Kayseri 

B. özsoy 
Afyon K. 

A. Taşkapıh 

Sözcü 
Zonguldak 
Ş. Devrin 
Antalya 
N. Aksoy 

Bingöl 
F. P. Düşünsel 

İmzada bulunmadılar 
Denizli 

H. Günver 
İstanbul 

K. C. Berksoy 
Kayseri 
G. Tüzel 

Denizli 
İV. Küçüka 
Kastamonu 
A. Binkaya 

Kocaeli 
S. Artel 

Kâtip 
Manisa 
F. Uslu 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Bursa 

A. Akgüç 

Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
F. Ecevit 
Konya 

H. Karagülle 
Mardin Bize 

E. Ergin 8. A. Düemre 
İmzada bulunmadılar 

Sinob Urfa 
C. Atay K. Berker 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İşişleri Komisyonu 

Esas No. 1/519 
Karar No. 31 

31 .V . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad
de eklenmesine dair İçişleri Bakanlığınca hazır
lanarak Bakanlar kurulunun 14 . XII . 1945 
tarihli Yüksek Meclise arz kararlaştırılan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla, 
Adalet Komisyonu raporiyle birlikte ve Ada
let, îçişjLeri Bakanları huzuriyle, incelendi. 

1938 yılında kabul edilen Cemiyetler Kanu
nundaki bazı hükümlerin son yılların siyasi ve 
medeni ihtiyaçlarını tamamen karşıliyamadığmı 
gören Hükümetin Büyük Meelise sunduğu bu 
tasan vatandaşların âmme hakları sahasında 
mühim bir yer tutan dernek kurma faaliyetini 
daha liberal bir sistem içinde düzenlemek ve bu 
suretle Cemiyetimizin muhtaç olduğu müşterek 
çalışmaların ve toplu gayretlerin gelişmesini 
kolaylaştırmak prensipine dayanmaktadır. Ta
sarının ruhunda ve metninde mündemiç bu ana 
prensipe tamamen iştirak eden Komisyonumuz 
Adalet Komisyonunun gerekçesindeki esaslara 
da uygunluğunu belirtmiştir. 

Filhakika : 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu
nun değişen birinci maddesi esaslı bir prensipi ih
tiva etmektedir. Eski madde gereğince, dernek
ler teşekkül ettikten sonra tüzel kişilik sahibi 
olmakta ve eski 4 ncü madde gereğince de fa
aliyete geçebilmeleri için idare âmirinin iznini 
ihtiva eden bir vesika almaları icap etmekte idi. 
Kabul edilen yeni madde ise Medeni Kanunu
muza uygun olarak birden ziyade kişilerin ka
zanç yapmaktan başka bir maksatla bilgile
rini ve çalışmalarını müşterek bir gayeye yö
neltmek arzusunu izhar etmekle derneğin tüzel
kişiliğe sahip olması esası kabul edilmiş ve bu 
suretle sadece irade beyanın varlık kazanmrya 
yeter sayan ileri ve liberal bir sisteme gidil-
miştir. Bazı kelime değişiklikleriyle kabul edi
len bu maddenin üçüncü fıkrası eski 9 ncu mad
denin «C» fıkrasında biraz farkla mevcut olan 
bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu hüküm der
nek kurma amacını taşıyan irade beyanının ana 

sınırmı çizmektedir. Cemiyetimizin ana kanun
larımızla taayyün eden genel hukuk nizamına 
mutlak şekilde aykırı ve hukuk dışı bir gaye
nin gerçekleştirilmesi için kurulmak istenen bir 
derneğin varlık iktisap edemiyeceği esasen Me
deni Kanunumuzun kabul ettiği prensipler ara
sındadır. 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 9 
ncu maddesinin (C) fıkrasındaki gayesi (Gaye
si kanunlara uymryan) ve Hükümet tasarısının 
9 ncu maddesinin birinci fıkrasında (Kurulma
sı kanunen yasak' edilen) tâbirlerinin tatbikat
taki anlayış bakımından tereddüde yer vermesi 
ihtimalini düşünen Adalet Komisyonunun tek
lif ettiği veçhile Medeni Kanunumuzda ve diğer 
mevzuatımızda mevcut olan ve yıllardanberi iç
tihatlarla işlenen (Gayesi kanuna aykın) tâbi
rini Komisyonumuz da uygun bulmuştur. Bun
dan başka umumi âdap ve ahlâka aykırı bir 
amaç güden bir derneğin tüzelkişilik sahibi ola-
mıyacağı hükmü Medeni Kanunumuzla da âhenk-
tar olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

4 ncü madde, kabul edilen yeni esasa göre 
derneklerin kurulurken lâzım olan müracaat şe
killerini tesbit etmektedir. Siyasi derneklerin, 
mahiyetleri icabı çok defa tüzüklerine program
larını da ekledikleri vâkidir. Bu bakımdan mad
denin ikinci fıkrasına tüzükle beraber (Progra
mın da verilmesi) hükmünün konulması ileri sü-
rülmüşse de siyasi partilerin bu programla or
taya çıkmaları tabiî olduğu bu programın, tü-
zükje bu kanun gereğince tesbiti icabeden der
nek gayesinin daha tafsilâtlı ve plânlı bir izahlı 
mahiyetinde olduğu ve programa tüzüğün bir 
eki nazariyle bakılması lâzuageldiği düşünüle
rek ayrıca metinde ilâve ve tasrihe zaruret gö
rülmemiştir. 

Kanunun 5 nci maddesinde teklif ve Komis
yonumuzca da kabul edilen değişiklik (Vesika 
istihsal eden) tâbirinin kaldırılmasına, A ve B 
bentlerindeki sürenin bir aydan on beş güne in
dirilmesine ve ilânın bir gazete ile yapılabileceği 
esasına inhisar etmektedir. 
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Tasarının prensiplere taallûk eden diğer 

önemli hükümleri yeni 9 ncu maddede toplan
mıştır. Kurulması yasak edilen dernekleri sa
yan eski 9 ncu maddede mevcut olup bu kanun
la kaldırılan hükümler şunlardır : 

1. — Anayasanın ikinci maddesinde yazılı 
Devlet rejimine aykırı maksat ve gaye güden 
cemiyetler. 

Filhakika Anayasanın tâyin ettiği rejimlere 
yafcm gaye güden derneklerin kurulması Umu
mi Ceza Kanununda suç tehdidi altına konul
duğu takdirde mümkün değildir. Bu bakımdan 
yeni 9 ncu maddede bu yasağın kaldırılması ilk 
nazarda bu gibi derneklerin kurulabileceği fik
rini vermekte ise de Umumi Ceza Kanununda 
suç olarak tavsif ve ceza tehdidi altmda kal
dığı müddetçe memnuiyetin devam edeceği tabiî
dir Ancak evvelce mevcut olan bu hükmün ye
ni tasarıdan çıkarılmasını daha liberal bir sis
teme doğru bir adım olarak telâkki etmekteyiz. 

2. — Emniyet ve asayişe aykırı dernekler. 
Bu tâbirin müphem mânası ve tatbikatta te

reddütlere yol açması ve kanunun diğer madde
lerinde esasen kâfi hükümlerin bulunması hase
biyle kaldırılmasında isabet olacağı düşünülmüş 
komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. 

3. — Sınıf esasına dayanan dernekler. 
Hükümet eski 9 ncu maddede sınıf esasına 

dayanan derneklerin kurulma memnuiyettiniıı 
siyasi partilerin inkişafını güçleştireceğini dü
şünerek bu hükmün kaldırılmasını tekJii: e'm'ş 
ve bu da aynen kabul edilmiştir. 

4. — Cins esasına dayanan dernekler. 
Âmme haklarını kullanma hususunda kadın 

ve erkek tefriki umumi prensiplerimizce de uy
gun görülmediğinden bu hüküm de yeni tasarı
da yeralmamış bulunmaktadır. 

Eski 9 ncu maddede mevcut olmayıp Hükü
met tarafından yeniden vazı düşünülen hüküm 
yeni 9 ncu maddenin (E) bendini teşkil etmek
tedir. Ancak Adalet Komisyonunun gerekçesin
de de tebarüz ettirildiği veçhile bu gibi dernek

ler esasen Umumi Ceza Kanunumuzda ceza mü
eyyidesi altına alınmış olduğundan ve burada 
tekrarında bir faide görülmediğinden (E) ben
dinin çnkarılması oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

27 nci madde derneklerin feshi hakkındaki hü
kümleri ihtiva etmektedir. Eski maddede fesih 
kararnıın idare makamlarınca tasdiki lâzrmgel-
diği ve tasdik edilmiyen derneğin Hükümet ko
miserinin nezareti altında devam edeceği hakkın
daki kayıtar kanunun yeni prensiplerine uyula
rak kaldırılmış ve bu değişiklk komisyonumuzca 
da uygun görülmüştür. 

Tasarıdaki diğer mühim bir değişiklik yeni 
34 ncü maddede yer almıştır. Eski hükme göre 
idari âmirler, mevzu ve gayesi dışında faali
yette bulunan derneklerin tescil vesikalarını geri 
alma yetkisine sahip bulunmakta idiler. Bu 
yetki yeni maddede mahkemelere verilmiş ve bu 
suretle birinci madde ile prensip uygunluğu te
min edilmiştir. 

Tasarının 33 ncü ve 35 nci maddeleri Adalet 
Komisyonu tarafından değiştirilen şekilde ka
bul edilmiştir. 

Kamutaya verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

İçişleri Ko. Bask 
Tekridağ 

G. Uybadtn 
Kâtip 

Trabzon 
8. Abanozoğlu 
Balıkesir 

F. Tiritoğlu 
Erzurum 

İV. Elgün 
İstanbul 

M. Üstündağ 
Malatya 

E. Barkan 

anı Bş. V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Ankara 
F. Baldal 

Bursa 
F. Güvendiren 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kayseri 
A. H. Kalaç 
Maraş 

R. Kaplan 

Sözcü 
Bolu 

H. Ş. Adal 

Balıkesir 
F. S. Uzay 
Elâzığ 
/. Yalçın 

Giresun 
N. Osten 

Konya 
Ş. Ergun 

Tokad 
A. G. Pekel 

Yozgad Zonguldak 
8. Korkmaz R. Vardar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad

de eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3512 sayılı kanunun 1 nci, 
4 ncü, 5 nci, 9 ncu, 27 nci, 33 ncü ve 34 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

« Madde 1. — Kazanç paylaşmaktan başka 
bir maksatla ikiden ziyade şahsın bilgilerini, 
emeklerini devamlı bir şekilde birleştirmeleri su
retiyle kurulan dernekler bu kanun hükümlerine 
bağlıdırlar. 

Dernekler, tüzüklerinde dernek olarak ku
rulmak arzusunu açığa vurmakla tüzelkişilik sa
hibi olurlar. » 

« Madde 4. — Her dernek kurulduğu tarihi 
takibeden günde kurulduğu yerin en büyük 
mülkiye üstüne ana tüzüğünden iki nüshası iliş
miş bir beyanname vermeğe mecburdur. 

Siyasi derneklerle birden ziyade illerde faa
liyet gösterecek derneklerin tüzükleri ve beyan
nameleri İçişleri Bakanlığına gönderilmek üze
re yukarıki fıkra gereğince kurulduğu yerin 
en büyük mülkiye üstüne verilir. 

Birden çok derneklerin birleşmesinden do
ğan birlikler de bir dernek mahiyetinde ve ay
nı hükümlere bağlıdırlar. 

Bunlar beyannamelerini aynı şekilde İçişle
ri Bakanlığına verirler. » 

« Madde 5. — Kurulan dernek beyannamesini 
verdiği tarihten başlıyarak 15 gün içinde : 

A) Adını, merkezini, ikametgâhını ve tüzü
ğünü; 

B) İdare kurulu üyelerinin öz ve soy adla
rını, meslek ve sanatlarını ve ikametgâhlarını; 

Herhangi bir gazete ile yayınlamağa mecbur
durlar. > 

« Madde 9. — Kurulması kanunen yasak edi
len veyahut gayeleri umumî adaba veya ahlâka 
aykırı olan dernekler kişilik iktisap edemezler. 

A) Devletin mülki bütünlüğünü ve siyasal 
ve ulusal birliğini bozmağa çalışan, 

B) Din, mezheb ve tarikat esaslarına daya
nan, 

( S . Sa;j 
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I ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3512 sayılı kanunun 1 nci, 4 
ncü, 5 nci, 9 ncu, 27 nci, 33 ncü, 34 ncü ve 35 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Kazanç paylaşmaktan başka bir 
maksatla ikiden ziyade şahsın bilgilerini, faali
yetlerini, devamlı bir şekilde birleştirmeleri su
retiyle kurulan dernekler bu kanun hükümlerine 
bağlıdırlar. 

Dernekler, tüzüklerinde dernek olarak kurul
mak arzususu açığa vurmakla tüzel kişilik sahibi 
olurlar. 

Amaçları kanuna, ahlâka ve umumi âdaba 
aykırı dernekler tüzel kişilik sahibi olamaz. 

Madde 4. — Her dernek kurulduğu tarih
ten sonra gelen ilk iş gününde kurulduğu yerin 
en büyük idare üstüne ana tüzüğünden iki tanesi 
iliştirilmiş bir bildirim vermeğe mecburdur. 

Siyasi derneklerle birden ziyade illerde faa
liyet gösterecek derneklerin tüzükleri ve bildirim
leri İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere yu
karıki fıkra gereğince kurulduğu yerin en büyük 
idare üstüne verilir. 

Birden çok derneklerin birleşmesinden doğan 
birlikler de bir dernek mahiyetinde ve ayni hü
kümlere bağlıdırlar. Bunlar bildirimlerini ayni 
şekilde İçişleri Bakanlığına verirler. 

Madde 5. — Kurulan dernek bildirimini 
verdiği tarihten başlıyarak 15 gün içinde: 

A) Adını, merkezini, çalıştığı yeri ve tüzü
ğünü; 

B) İdare Kurulu üyelerinin öz ve soyad
larını, meslek ve satnatlarını ve ikametgâhla
rını ; 

Herhangi bir gazete ile yayınlamağa mec
burdurlar. 

Madde 9. — Aşağıda yazılı derneklerin ku
rulması yasaktır: 

A) Devletin mülki bütünlüğünü ve siyasî 
ve millî birliğini bozmağa çalışan; 

B) Din, mezhep ve tarikat esaslarına daya
nan; 

I C) Aile, cemaat, ırk esasına veya adına da-

ısz : 152 ) 



_ 7 — 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt I 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3512 sayılı kanunun 1, 4, 5, 
9, 27, 33, 34 ve 35 nci maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Kazanç paylaşmaktan başka bir 
amaçla ikiden ziyade kişinin bilgilerini, çalış
malarını sürekli bir şekilde birleştirmeleri sure
tiyle kurulan dernekler bu kanun hükümlerine | 
bağlıdırlar. | 

Dernekler, tüzüklerinde dernek olarak ku
rulmak isteğini açığa vurmakla tüzel kişilik sa
hibi oJarlar. 

Amaçlan kanuna, ahlâka ve umumi âdaba 
aykırı dernekler tüzel kişilik sahibi olamazlar. 

Madde 4. — Her dernek kurulduğu tarihten 
sonra gelen ilk iş gününde kurulduğu yerin en 
büyük idare üstüne, tüzüğünden iki tanesi iliş
tirilmiş bir bildirim vermeğe mecburdur. 

Siyasi derneklerle birden ziyade illerde faa
liyet gösterecek derneklerin tüzükleri ve bildi
rimleri içişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, 
yukariki fıkra gereğince kurulduğu yerin en bü
yük idare üstüne verilir. 

Birden fazla derneklerin birleşmesinden do
ğan birliklerde bir dernek mahiyetinde ve ay
ni hükümlere bağlıdırlar. Bunlar bildirimleri
ni ve tüzüklerini aynı şekilde içişleri Bakanlı
ğına verirler. 

Madde 5. — Kurulan dernek, bildirimini ver
diği tarihten başlıyarak onbeş gün içinde: 

A) Adresini, merkezini çalıştığı yeri ve 
tüzüğünü, 

B) İdare kurulu üyelerinin öz ve soy adla
rını, meslek ve sanatlarını ve konutlarını, 

Herhangi bir gazete ile yayınlamağa mec
burdur. 

Madde 9. — Aşağıda yazdı derneklerin ku
rulması yasaktır: 

A) Devletin mülki bütünlüğünü ve siyasi 
ve Millî birliğini bozma amacı güden, 

B) Din, mezhep ve tarikat esaslarına daya
nan, 

C) Aile, cemaat, ırk esasına veya adma 
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C) Aile, cemaat, ırk esasına veya adına da
yanan, 

D) Gizli tutulan ve gayesini saklayan, 
E) Memleket içinde sosyal bir zümrenin di

ğerleri üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya 
sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak veya mem
leket içinde kurulmuş sosyal ve ekonomi nizam
ları devirmek veya memleketin siyasi veya hu
kuki nizamını yıkmak maksadını kovuşturan, 
derneklerle, 

F ) Mıntakavi maksat güden veya unvan ta
şıyan siyasi derneklerin kurulması yasaktır. » 

«Mdde 27. — Derneklerin feshi genel olarak 
Medeni Kanun hükümlerine bağlıdır. Şukadar ki 
bir derneğin kendi kendine, feshine karar vere
bilmesi için tüzüğüne göre toplanacak olan genel 
kurul üyelerinin en az üçte ikisinin huzuru şarttır. 
Bu suretle çokluk hasıl olmadığı takdirde ikinci 
defa toplanmak için 20 nci maddeye göre üye 
çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin 
sayısı ne olursa olsun fesih keyfiyetinin görüşül
mesi caizdir. Ancak bu suretle yapılan toplan
ma ve görüşme sonunda fesih hakkında verilecek 
kararın mevcut üyelerin üçte iki oyu ile ittihaz 
olunması şarttır. 

Derneğin feshi, idare kurulu tarafından beş 
gün içinde 4 ncü maddede yazılı idare makamla
rına bildirilir. » 

« Madde 33. — 4 ncü, 5 nci ve 27 nci mad
deler hükümlerini yerine getirmeyenlerle konu 
ve maksatları 9 ncu maddede yasak edilen hu
suslarla ilgili dernekleri kuranlar hakkında ha
reketleri daha ağır cezayi gerektiren bir suç olma
dığı takdirde Türk Ceza Kanununun 526 nci mad
desi hükmü uygulanır ve bu derneklerin çalışma
ları menolunur ve mevcut malları muhafaza al
tına alınır. 

Mahkeme hükümden evvel dahi bu dernekle
rin çalışmalarını menedebilir ve mallarını muha
faza altına alabilir ». 

Ad. K. 

yanan,, 
E) Bölgecilik maksadı güden veya bölgeci 

bir unvan taşıyan siyasî dernekler. 

Madde 27. — Derneklerin feshi genel ola
rak Medeni Kanun hükümlerine bağlıdır. Şu 
kadar ki bir derneğin kendi kendine feshine 
karar verebilmesi için tüzüğüne göre toplana
cak olan genelkurul üyelerimin- enaz üçte iki
sinin huzuru şarttır. 

Bu suretle çokluk elde edilemediği takdir
de ikinci defa toplanmak için 20 nci mad
deye göre üye çağrılır. Bu çağrı üzerine tola-
nacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih key
fiyetinin görüşülmesi caizdir. Ancak bu su
retle yapılan toplanma ve görüşme sonunda 
fesih hakkında verilecek kararın mevcut 
üyelerin üçte iki oyu ile ittihaz olunması şart
tır. 

Demeğin feshi idare kurulu tarafından beş-
gün içinde 4 ncü maddede yazılı idare makam
larına bildirilir. 

Madde 33. — Birinci maddenin son fıkrasın
da yazılı veya 9 ncu maddede yasak edilen hu
suslarla ilgili dernekleri kuranlar hakkında 
hareketleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç 
olmadığı takdirde Türk Ceza Kanununun 526 
nci maddesinin birinci fıkarasmda yazılı ceza 
hükmolunmakla beraber bu derneklerin çalış
maları menolunur. 

Mahkeme, hükümden evvel dahi bu der
neklerin çalışmalarını menedebilir ve malla
rını muhafaza altına alabilir. 

Dördüncü ve beşinci maddeler hükümlerini 
yerine getirmiyen dernekleri kuranlar hakkın
da 10 liraya kadar hafif para cezası hükmolun
makla beraber mahkemece eksiklerin tamam
lanması için 15 günü geçmemek üzere verile
cek süre içinde bu ödevi yerine getirmiyen der-
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dayanan, 
D) Gizli tutulan veya gayesini saklıyan der

neklerle, 
E) Bölgecilik amacı güden veya bölğeci bir 

nnvan taşıyan siyasi dernekler. 

Madde 27. — Derneklerin feshi, genel ola
rak, Medeni Kanun hükümlerine bağlıdır. Şu ka
dar ki, bir derneğin kendi kendini feshe karar 
verebilmesi için tüzüğüne göre toplanacak olan 
genel kurul üyelerinin enaz üçte ikisinin huzuru 
şarttır. 

Bu suretle çokluk elde edilemediği takdirde 
ikinci defa toplanmak için yirminci maddeye 
göre üyeler çağırılır. Bu çağın üzerine toplana
cak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih keyfiyeti 
görüşülebilir. Ancak bu suretle yapılan top
lanma ve görüşme sonunda fesih hakkındaki ka
rarın mevcut üyelerin üçte iki oyiyle verilmesi 
şarttır. 

Derneğin fesih, idare kurulu tarafından beş 
gün içinde 4 ncü maddede yazılı idare makam
larına bildirilir. 

Madde 33. — Birinci maddenin son fıkrasın
da yazılan veya dokuzuncu maddede yasak edi
len dernekleri kuranlar hakkında, hareketleri 
daha ağır cezayi gerektiren bir suç olmadığı 
takdirde, Türk Ceza Kanununun 526 ncı madde
sinin birinci fıkrasında yazılı ceza hüknıolun-
makla beraber bu derneklerin çalışmaları nıeıı-
olunur. 

Mahkeme, hükümden evvel dahi bu dernek
lerin çalışmalarını menedebilir ve mallarını mu
hafaza altına alabilir. 

Dördüncü ve beşinci maddeler hükümlerini 
yerine getirmiyen dernekleri kuranlar hakkında 
on liraya kadar hafif para cezası hük-molun-
makla beraber, mahkemece eksiklerin tamam
lanması için on beş günü geçmemek üzere veri
lecek süre içinde bu ödevi yerine getirmiyen 
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« Madde 34. — Tüzüğünde yazılı konu ve 
amacı dışında faaliyette bulunan dernekleri ida
re edenler 10 liraya kadar hafif para cezasına 
çarptırılır. 

9 ncu madde ile yasak edilen hususlarla ilgi
li faaliyetlerdo bulunulduğu takdirde 33 neü 
madde hükümleri uygulanır ». 

MADDE 2. - - Amacını değiştiren dernekler 
4 neü madde gereğince beyanname vermeğe ve 
5 nei maddede saylı hususları yayınlamağa mec
burdurlar. Bu madde hükümlerini yerine ge
tirmeyenler hakkında 33 neü madde hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 3. — 2512 sayılı Cemiyetler Kanu
nunun 7 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakan 

A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Yücel 
Ekonomi Bakanı 

Fuad Sirmen 

Adalet Bakanı 
R. Türel 
İçişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sim Day 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Suat H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
A. F. Cebesoy R. Karadeniz 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Ad, K. 

neklerin feshine karar verilir. 
. Yimi yedinci maddenin son fıkrasında ya
zıl ı ödevi yerine getirmiyenler haklarında Türk 
Ceza Kanununun 526 nci maddesini- birinci 
fıkrasında yazılı caza hükmolunur. 

Madde 34. — Tüzüğünde yazılı konu ve ama-
e,ı dışında faaliyette bulunan dernekleri idare 
edenler 10 liraya kadar hafif para eczasına çarp
tırılır. 

Birinci maddenin son fıkrasında yazılı ve
ya, 9 ncu madde ile yasak edilen hususlar
la ilgili faaliyetlerde bulunulduğu takdirde oo 
neü meddenin. birinci fıkarsı hükümleri uygula
nır. 

Madde 35. — 10, 11, 12, 13, 14 neü maddeler 
hükümlerine aykırı harekette bulunanlar bu ha
reketleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde Türk Ceza kanununun 526 nci madde
sinin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırı
lırlar. 

Yirmi beşinci maddede yazılı ödevi yerine ge-
timiyen dernekler hakkında bu kanunun 33 neü 
maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

Madde II. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu
nun 7 nci maddesi kaldırılmıştır. 

Madde III. -— Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Madde IV. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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derneklerin feshine karar verilir. 
Yirmi yedinci maddenin son fıkrasında yazılı 

mecburiyeti yerine getirmiyenler haklarında 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin birin
ci fıkrasında yazılı ceza hükmolunur. 

Madde 34. — Tüzüğünde yazılı amaç ve konu
lar dışında faaliyette bulunan dernekleri idare 
edenler hakkında on liraya kadaj hafif para ce
zası hükomlunur. 

Birinci maddenin son fıkrasında yazılan ve
ya dokuzuncu madde ile yasak edilen hususlara 
ait faaliyette bulunulduğu takdirde otuz üçüncü 
maddenin birniei fıkrası hükümleri uygulanır. 

Maadde 35. — Adalet Komisyonunun 35 nci 
maddesi aynen 

MADDE 2. — Adalet Komisyonunun 2 nei 
maddesi aynen 

MADDE 3. — Adalet Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 4. — Adalet Komisyonunun 4 ncü 
maddesi aynen 
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S. Say ı sı: 153 
Seyhan Milletvekilliğine seçilen Sinan Tekelioğlu'na 
ait seçim tutanağının gönderildiğine dair Başbakan

lık tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (3/339) 

T.G. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 6 V . 1946 
Özel No. 4-2070 - "*. ~-i • \ , 

Eki : 2 G. No. 6 - 1181, 
Büyük Millet Meclisi Yüfssek Başkanlığına 

19 . XII . 1945 tarihli ve 3794/1991 sayılı tezkereye karşılıktır. 
Seyhan Milletvekilliğine seçilmiş olan Sinan Tekelioğlu'na ait olup içişleri Bakanlığının 4 . V 

1946 tarihli ve 23302 - 12/4339 sayılı tezkeresiyle gönderilen iki eşyazı seçim tutanağının ilişik ola 
rak sunulduğunu arzederim. .' T * . . • 

, ' ; • Başbakan 
. • • _ • > ' 9- Saraçoğlu 

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 

T. B. MM. 
Tutanahılrı înc-ehme Komisyonu 31 . V . 1946 

Esas No. 3/339 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Seyhan Milletvekilliğine seçilen Sinan Teke-
lioğlu'nun seçiminde yolsuzluklar yapıldığına 
dair Memet Hüdaverdi Dinçkal tarafından 
Başkanlığa çekilen tel, komisyonumuzda ince
lendi : 

Seyhan Milletvekilliği seçiminde yolsuzluk 
olduğuna dair ileri sürülen iddia üzerine Sey
han Valiliğinden tel ile malûmat istenmiş ve tel
le alınan cevapta: 

Osmaniye Millî Kalkınma Partisi müteşebbis 
kurulu üyesinden bulunan Memet Hüdaverdi 
Dinçkal 21 . IV 1946 pazar günü yapılan Sey
han Milletvekilliği seçimi için Partisi adına aday
lığını koymuş ve bunu bir dilekçe ile Osmaniye 
Belediye Seçim Kurulu Teftiş Başkanlığına bil

dirmiş ise de kendisine Adana Teftiş Kuruluna 
nıüracaatr tebliğ edilmiştir. 

Yapılan incelemede adı geçen zatın tek oy 
dahi almadığı kendisinin adaylığı aleyhine nüfuz 
kullanıldığı iddiası varit bulunmadığı, sonra
dan da şikâyetinden, adaylığından vazgeçtiği 
Osmaniye Kaymakamlığından bildirilmiştir. 
Bundan başka adaylığı için teftiş heyeti başkan
lığına da kanuni müracaatı bulunmadığı Adana 
Belediye Başkanlığının verdiği cevaptan anlaşıl
mıştır. 

Şu hale göre Seyhan Milletvekilliğine seçi
len Sinan Tekelioğlu'nun seçimi için kanuni bir 
engel olmadığı sonucuna varılmış seçim tutana
ğının onanması hakkında gereken işlemin yapıl-



ması dileğiyle hazırlanan rapor Kamutayın 
yüksek tasviplerine oybirliğiyle sunulmuştur. 

Tu. İnceleme Ko. 
' l 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Balıkesir Mardin istanbul 
K. Özalp Dr. A. Uras F. öymen 
Ankara Ankara Erzurum 

M. Aksoley A. Baytm P. Demirhan 

Erzurum İçel İzmir İzmir 
»Ş\ Koçak Ş. Tugay S. Epikmcn R. Köken 

İzmir Kars Kastamonu 
•//. Onaran Ş. Karaca Z. Orbay 
Kırklareli Kırklareli Sinob 

Dr. F. Umay N. A. Kansu Dr. B. Kökdemir 
Tekirdağ Tokad 
E. Pekel H. N. Keşmir 
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S. Sayısı: 154 
Devlet Orman İşletmelerinin bazı vergi ve resim ve 
harçlardan muaf tutulması hakkında kanun tasarısı ve 

Tarım, Maliye, İçişleri ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/556) 

28 . III. 1946 

i Başkanlığına 

Devlet Orman iletmelerinin bazı vergi ve resimler ve harçlardan muaf tutulması hakkında Ta
ran iNa^ğsaca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 23 . III . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kaı^rlaştır^an kmııın tasarısııııın gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Devlet örmanlariyle Devlet orman işletmelerinin vergi, resim ve harçlardan muafiyeti hakkında 
kanun tasarısı gerekçesi 

Bilindiği üzere, bir memleket için ormanlar yalnız servet kaynağı olarak menfaat temin etmez
ler, aynı zamanda sadece varlîklariyle de tabiî, iktisadi, içtimai ve sıhhi faydalar yaratırlar. 
Heısşeyden önce bir memleketin barınılma kabiliyeti orman varlığı ile veya orman yokluğu ile ar
tar veya eksilir. Topyekûn millet hayatı orman varlığının veya orman yokluğunun müspet veya 
menfi tesirleri altındadır. Bundan ötürü ormanların varlîklariyle yarattıkları faydalar ve yoklukla-
riyle beliren zararlar topyekûn büâün millete şâmildir. Bu bakımdan ormanlar, mülkiyeti kime 
ait olursa olsun, âmme için lüzumlu, hayırlı, faydalı varlıklardır. 

Bir memleket, orman varlığının her çeşit nimetlerinden tam olarak faydalanabilmesi için o mem
leket -genişliğinin % 30 unun gerçek tannanlarla kaplı olması şarttır. Eğer bu nispet % 20 ye 
dilşeşçse orman varlığı daradar yeter hadde demektir. Memlekette orman varlığı bu nispetten aşağı 
düştükçe derece dereee ormanca fakirliğin arızaları, zararları belirmeğe başlar. 

Bugün Türkiye'mizde varolan ormanlar genişlik bakımından yeter derecede değildir. Bundan 
avn olacak bu ormanların mühim bir kısmı da gerçekten orman denemiyecek kadar harap bir 
haldedir. Elimizdeki istatistiklere göre yurdumuzun ormanlık sahası 10 563 400 hektardır. Bu
nun bütün yurt genişliğine nispeti ise % 13 tür. Sadece bir kemmiyet olarak bile bu nispetin 
çok döpik £ûtaduğu .akkandır. Kaldı ki bdze bu % 13 nispetini sağlıyan ormanlık saha içinde 
harap-vft-çalılaşmış ormanlar da bulunmaktadır. 

Birim ormanlarımız, kapladıkları «aha itibariyle yetecek nispette olmadıklarından ve takat 
bakanından da\ çelimsiz bulunduklarından bugün yurdumuzda orman yetersizliğinin bütün zarar
ları çekilmektedir. Her yıl muhtelif memleket parçalarının uğradıkları sel baskınları, nehir taş
kınları millî iktisadımız için önemli mal ve ean kayıplarına-sebebp olmaktadır. Birçok memle
ket parçalarının ormansızlık yüzünden içine düştükleri elverişsiz sağlık durumunun doğurduğu 

T. Ü. 

MtâıMtaİJjferiel MvMMğû 
Tetkik Müdürlüğü 
$ûğt:71 -537,6/855 

Büyük Millet Mecli 
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zararlar ise ölçüsüzdür. Nihayet bugünkü orman varlığımızın mahsulleri de millî iktisadımızın ih
tiyaçlarına yetenıemektedir. 

Bu gerçekler, memleket ormancılığının hiç vakit kaybetmeden ve geniş ölçüde mevcut orman
ların korunması, keyfiyetlerinin yükseltilmesi, idareli bir şekilde işletilmesi ve yeniden orman 
yetiştirilmesi yönlerine çevrilmesi zaruretlerini anlatmaktadır. Memleket ormanlarının korunma
ları, bakımları, yeniden orman yetiştirme, ağaçlandırma işlerinin yurt ölçüsünde bir genişlikle yü
rütülebilmesi için herşeyden evvel büyük yekûnlar tutacak servetlerin harcanması zarureti var
dır. îşte bu zaruretin bir dereceye kadar karşılanabilmesi, hiç olmazsa, ormanlarımızdan çıkarı
lan servetlerin tamamiyle ormanlarımıza yatırılmasına bağlıdır. 

Vakaa, Devlet orman işletmeleri umumi surette bu prensiple çalışmak üzere kurulmaları dü
şünülmüş olan teşekküllerdir. Fakat bu teşekküller türlü vergi, resim ve harçları ödemekle de mü
kellef tutulduklarından, daha kuruluşlarından itibaren ağır bir surette yüklenmiş bulunmaktadır. 
Bu yüzden ormanlarımızdan mahdut miktarda elde edilen servetin mühim parçaları ormandan dı
şarıya çıkmaktadır. Bundan ötürü çok büyük sermayelere ihtiyaç gösteren, ormanlarımızın korun
maları, bakımları, işletilmeleri, yeniden orman yetiştirme ve ağaçlandırma işleri de, gereği gibi ba-
şanlamamak tehlikesiyle karşıkarşıya bulunmaktadır. 

Henüz kuruluş devresinde bulunan, bugün sayıları 118 e varan Devlet orman işletmeleri, ku-
rulmrya başladıkları tarihten şu zamana kadar 9 sene içinde Orman Genel Müdürlüğü bütçesin
den ancak 3 900 000 liralık bir sermaye alabilmişlerdir. 

Buna karşılık Orman Genel Müdürlüğü katma bütçe ile idare edilmiye başlandığı 1937 yılından 
itibaren yalnız arazi vergisi olarak senede 6 443 674 liralrk bir külfetle yüklendirilmiş bulunmak
tadır. Yılda ödenmesi gereken arazi vergisi yekûnu yalnız başına Orman Umum Müdürlüğü büt
çesinden fazladır. Kazanç vergisi, diğer resimler ve harçlar da bunlara katıldığı takdirde Orman 
idaresinin hem bu külfetleri taşımasına, hem de yukarıda işaret edilen büyük dâvaları başarma
sına imkân bulamıyacağı kendiliğinden anlaşılır. îşte bu vakıa gözönünde tutularak ve Orman ida
resinin başarmayı üzerine aldığı orman işlerinin tamamiyle âmme hizmeti karakterini haiz bu
lundukları düşünülerek, bu idarenin malî kudretinin artırılması için vergi, resim ve harç mükelle
fiyetlerinden kurtarılması bu suretle de ormanlarımızdan elde edilen servetin yine ormanlara 
yatırılması zaruri ve doğru görülmüştür. 

işte bu maksatla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
1. — ilişik kanun tasarısının birinci maddesi Orman Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet 

orman işletmeleriyle bunlara ait her çeşit malların işlemlerin ve hasılatın Hazineye ait olan 
vergi, resim ve harçlar hariç diğer her türlü vergi ve resim ve harçlardan tamamen muafiyetini 
gözetmektedi. 

Devlet orman işletmelerinin adedi bugün 118zi bulmuş ve Devlet ormanlarının kâffesmin işlet-
miye açılması programı tamamlanmıştır. 

Faaliyete geçmesiyle beraber eskidenberi harap olagelmekte olan ormanları vikaye etmeğe 
başlıyan Devlet orman işletmeleri tamamen taazzuv etttikten ve muhtaç olduğu tesisleri kurarak 
orman içine yerleştikten ve sermayesi de kendine yetecek hale geldikten sonra esas gayesi olan 
orman içinde ve dışındaki çıplak yerleri ağaçlama, mevcut ormanlarda temizleme ayıklama ve onar
malar yapma, fidanlık tesisi, ağaç hastalıklariyle savaşmak ve bir kelime ile ormanlarımızın fennî 
şekilde işletilmesi suretiyle bakasım ve devamlılığım sağlama işlerine girişecektir, işletmeler 
daha bugünden bu işlere başlamıştır. 

işletilecek durumda olan ormanlardan elde edilecek iradı zararına açlışan diğer işletmeler mın-
takalarındaki ormanların imarı, bakımı, gelişmesi ve çoğaltılması masraflarına karşılık tutmak 
zarureti vardır. 

Bu itibarla işletmelerden elde edilen hasılatın bir kâr değil tamamen ormanların imar mas
rafları karrşılığı olduğunu ve işletmtelerin ticari gaye takip etmediğini kabul ve işletmeleri bir 
kül halinde mütalâa etmek lâzımdır. 

Orman idaresinden; Hazinece istenilenlerden başka asker ailelerine yardım, nakliye ve plâka 
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resimleri gibi daha birçok vergi ve resimler istenilmektedir. Bu vergi ve resimler yakûnu da yılda 
takriben 10 milyon lirayı bulmaktadır. Bunların ödenmesi Devlet orman işletmelerine yükletilen 
ve yukarıda sayılan âmme hizmetlterini tamamen aksatacaktır. 

Yukarıki açıklamalarla tebarüz ettirildiği veçhile âmme hizmetlerini üzerine almış bulunan ve 
gayesi hiçbir zaman ticaret olmıyan orman işletmelerinin bir tütccar gibi her türlü vergilere tâbi 
tutulması vazıı kanunu mükellefiyet tesisi hakkındaki gaye ve maksadma uygun görülmemek
tedir. Bu sebeplerle işletmelerin taazzuvu, terakki ve inkişafı gibi maksatların tahakkuku için 
intikali bir vergi olan muamele vergisi ve damga resim gibi Hazinece alman vergiler hariç diğer 
vergi, resim ve harçlardan temelli olarak istisnası bir zarurettir. 

2. — Bu kanun tasarısının ikinci maddesi Devlet ormanları ile Orman Genel Müürlüğü ve buna 
bağlı işletmelerce idare ve intifa edilen orman ve arazi ve binalar (tesisler dâhil) her türlü ver
gi ve resimlerden muafiyetini sağlamaktadır. 

İmar ve ıslaha muhtaç Devlet ormanlarının bakımma sarfedilmesi lâzrmgelen iyi vasıflar or
manlar iradinin mühim bir kısmının yılda 10 milyon liraya yaklaşan arazi ve bina vergilerine ve 
bunlara ilâveten ayrıca alınması istenilen resimlere kapatılması işletmelerin üzerine aldıkları 
âmme hizmetlerinin görülmesini aksatacak bir durum arzetmektedir. Ayrıca ormanların ve bi
naların Devlete ait bulunması ve umumun maddi, mânevi ve estetik menfaatlarina tahsis edilmiş 
olması 1833 sayılı Arazi 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun istihdaf ettiği mükellefiyet• sistemi 
ile kabili telif görülmemektedir. 

îşte birinci maddede ve burada izah edilen sebeplerle Devlet ormanlarının arazi, bina ve diğer 
vergi ve resimlerden muafiyeti lüzumlu telâkki edilmektedir. 

3. — İlişik kanun tasarısının 3 ncü maddesi işletmelere karşı taahhüdatta bulunanların ver
giden muafiyetini sağlamak maksadını gütmektedir. 

Yukandanberi gayeleri belirtilen Devlet Orman İşletmelerinin taazzuv ve gelişmelerini sağla
mak ve kereste piyasasında hissedilir bir ucuzluğutemin etmek için 3460 sayılı kanunun 48 nci 
maddesi gereğince İktisadi Devlet Teekküllerine karşı derece, derece taahhüdatta bulunanlar hak
kında tatbik edilen muafiyetin Devlet Orman işitmelerine karşı taahhüdatta bulunanlara da teş
mili gerekli görülmüştür! 

4. — Bu kanun tasarısında geçici birinci maddesiyle Orman Genel MKidürlüğü ve Devlet Orman 
işletmelerinin kazanç, buhran vergi ve ruhsat unvan tezkeresi harçlarından 1950 yıbna kadar ta
mamen 1954 yılı sonuna kadar da kısmen muafiyeti amacı gözetilmektedir. 

"üknumi ve birinci maddenin gerekçeleri kısmında açıklandığı gibi 3116, 3444, 4767 ve 4785 sa
ydı kanunlarla kendisine yükletilen amme hizmetlerini başarmakla mükellef tutulan Orman 

Genel Müdürlüğü ve Devlet orman işletmelerinin gayesinin hiçbir zaman ticari olduğunu ka
bule imkân yoktur. 

Bu hal şüphe götürmez bir durum olduğuna göre işletmelerin işlemeğe müsait ormanlardan 
elde edip imara muhtaç ormanların ıslah, imarına sarf edeceği hasılatın bir kâr telâkki edilme
mesi lâzım geldiği de tabiidir. 

Bu itibarla işletmelerin bir tüccar gibi kazanç ve buhran vergisine tâbi tutulması da vazii kanu
nun mükellefiyet tesisi hakkındaki gaye ve maksadına uygun görülmemektedir. 

İşte bu sebepler işletmelerin taazzuvu, terakki ve inkişafı gibi maksatların tahakkuku için 
hiç olmazsa 1950 yılına kadar temamen mütaakkıp dört yılda da kısmen kazanç, buhran vergi
leri ve ruhsat tezkeresi harçlarından muafiyet zaruri bulunmaktadır. 

5. — Bu kanun tasarısının 2 nci: geçici mad- desile 1945 yılı sonuna kadar tahakkuk eden ve 
tahsil edilmemiş olan kazanç, buhran vergileri ve ruhsat harçlarının; üçüncü geçici maddesile de 
kanunun birinci ikinci maddelerile muafiyeti kabul edilen vergi, -resim ve harçlardan kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk edip tahsil edilmemiş ve tahakkuk ettirilmemiş 
olanlarının kaldırılması sağlanmıştır. 

1937 Senesinden bu güne kadar Devlet orman işletmelerinden alınmak üzere tahakkuk etti
rilen fakat orman Genel Müdürlüğü bütçesinin ve devlet orman işletmelerine verilen sermaye-

( S. Sayısı : 154 ) 



— 4 — 
nin yetersizliği dolayısiyle ödenemeyen vergi ve resimlerin yekûnu 50 milyon lirayı aşmıştır. 
Bunun bu günkü şartlar altmda hiçbir suretle ödenmesine imkân görülemediğinden terkini katî 
bir zarurettir.. 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 1/556 
Karar No. 7 

27 .IV . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Orman İşletmelerinin bir kısım ver
gi ve resimler ve harçlardan muaf tutulması hak
kında Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 23 . I I I . 1946 toplantısında 
Yüksek. Meclise sunulması kararlaştırılması üze
rine komisyonumuza gönderilen kanun tasarısı 
Çalışma Bakanı ve Tarım Bakan vekili Dr. Sadi 
Irmak ve uzmanları hazır bulundukları halde 
okundu ve görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde de açıklatıldığı üzere 
ormanların bir memleketin iklim, ekonomi, tarım, 
Sağlık ve Millî Savunma bakımından büyük var
lık kaynağıdır. Ormanlarımız bugünkü geniş-
likleriyle yeter derecede olmamakla beraber bir 
kısmı da harap bir durumdadır. Bu yüzden bir 
taraftan sel baskınları bir taraftan da kuraklık 
karşısında kalınmaktadır. Bugün mevcutları imar 
ve korumak ve teknik tesisler kurmak ve usul 
dairesinde işletmekle beraber ayrıca yeniden or
man yetiştirmek zorundayız. Henüz kurulmuş ve 
119 za varan işletmelerin bu işleri görmesi için 
ehemmiyetli bir sermayeye ihtiyacı aşikârdır. 

Halbuki bunların yılda arazi vergisi altı buçuk 
milyon liraya varmaktadır, ki geçmiş senelerin 
Orman Genel Müdürlüğü bütçesinden fazladır. 
Buna Kazanç vergisiyle diğer vergi ve resimler 
katıldığı takdirde tutacağı yekûn ile Orman ida
resi ne bu külfete dayanır ve ne de üzerine al
dığı büyük dâvaları başarabilir, idarenin malî 
kudretini artırmak için bu vergi resim ve harç
lardan muaf tutulması ve ormanlardan elde edi
len gelirlerin yine ormanlara yatırılması çok 
yerinde görülerek tasan aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonuna gönderilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Ko. Başkanı Sözcü 

izmir Manisa 
R. Köken Y. özey 

Bursa 
A. Duru 
Kırklareli 

Z. Akın 
Siirt 

A. R. Esen 

Çorum 
imzada bulunmadı 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 

Kırşehir 
/ . Turam 

Kâtip 
Çanakkale 

8. Batu 
Çorum 

N. Atalay 
Niğde 

R. Dolunay 
Sivas 

/ . M. Uğur 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/556 
Karar No. 30 

14 .V . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet orman işletmelerinin bazı vergi ve 
resimler ve harçlardan muaf tutulması hakkın
da Tarım? Bakanlsğanea hazırlanıp Başbakanlı
ğın 28-Mart'1946 tarihli ve 71/537 sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan ve Komisyonu
muza-havale buyurulan kanun tasarısıile Tarım 
Komisyonu raporu, Tarım Bakanı hazır olduğu 
hald& inSeelendi. 

Cemanların varlrklariyle sağladıkları fay
dalar malûmdur. Gerekçede belirtildiği gibi 
memleket ormanlarının korunmalarını, bakım
larını ve çoğalmalarını sağlamak için kurulmuş 
olan orman işletmeleri, daha kuruluşlarından 
itibaren türlü vergi, resim ve harçları ödemekle 
mükellef tutmuşlardır. Üzerlerine aldıkları işleri 
başarabilmeleri için malî kudretlerini» artırıl

maları ieabeden bu işletmelerin, kuruluş devre
lerinde mühim bir yekûn tutan vergi, resim ve 
harç mükellefiyetlerinden kurtarılmaları ve bu 
suretle ormanlardan elde edilen servetin yine 
ormanlara yatırıhnasr komisyonumuzca da za
ruri. görülmüş, bu maksatla hazırlanan kanun 
tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur 
Mal. Ko. Bşk. 

istanbul 
A. Baymdtr 

Afyon K. 
S. Yurdkoru 

izmir 
S. JMkmen 

Sözcü 
izmir 

Ş. Adalan 
Antalya 

Katip 
Ankara 

M. Aksoley 
Antalya 

//. T. Dağhoğlu Dr. G. Kahraman 
Kastamonu Siird . 

H. Çelen 8. Tuncay 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

B*a& m, ı/öse 
Kam? No, 30 

Yüksek Başkanlığa 

31 . V . 1946 

Devlet ormanları işletmelerinin bazı vergi, 
resim, ve harçlardan muaf tutulması hakkında 
Tardım, Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla 
Tarım, Maliye Komisyonları raporları ile bir
likte ve Tarım Bakanı ve içişleri ve Maliye Ba
kanlıkları temsilcileri huzuriyle incelendi. 

Kanun tasarısının muafiyetini istediği gelir 
kaynaklan arasında birinci ve ikinci maddele
rindeki hükümler gereğince il özel idarelerine 
ait; arazi ve bina vergileri ile bütün belediye 
vergi,- resim ve harçları da bulunmaktadır. Ma
lûm olduğu üzere il özel idarelerinden ve bele
diyelerden, muhtelif kanunlarla yapılması iste
nen âmme hizmetlerinin hakikiyle başarılması 

için bu idarelerin gelir kakmakları kâfi gelme-
inektedir. Bu sebepledir ki Hükümet yeni bir 
belediye gelirleri kanun tasarsa haz*rfcyara& 
Meclise sunmuş- ve Komisyonumuzca inceleme işi 
bitirilmek üzere bulunmuştur. Ayrıca il özel 
idarelerinin malî durumları ciddî olarak,-cüft alı
nacak bir konu olduğu Hükümet tarafında» Ko
misyonumuzda birçok kereler beyan edilmiştir. 
Yeni kurulan Orman işletmelerinin teştolâtlaa^ 
masını ve- inkişafını temin amaciyle* bazı verdi
lerden muafiyetini tanımak Komisyonumuzea 
faydalı ve lüzumlu görülmüştür. Bu sebeple ara
zi, bina, buhran ve Millî Müdafaa vergilerin
den muafiyeti ve-muvaüatı biı? zaman için ka
zanç vergisinden istisna edilmesi esası oybirli
ğiyle kabul edilmiştir. 
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Ancak bir taraftan belediyelerin gelir bakı

mından her gün bir parça daha güçleşen durum-
lan yüzünden halk hizmetlerinin sürüncemede 
kalmasının diğer taraftan belediyelere ait gelir 
kaynaklarının bir çoğunun hizmet karşılığı bulun
ması ve bunlar üzerinde muafiyetlere gidilme
sinin prensip itibariyle doğru olamıyacağını düşü
nen komisyonumuz Hükümetin mutabakat ve mu
vafakatiyle birinci ve ikinci maddelerde belediye 
vergi ve resim ve harçlarına teşmil edilen mua
fiyet hükümlerini kaldırmıştır. 

Bu değiştirişin sonucu olarak birinci madde 
kaldırılmış, ikinci madde yeni şekliyle ve birinci 
madde olarak yazılmış tasarıdaki üçüncü madde 
ikinci madde olarak değiştirilmiş, ayrıca Komis
yonda Hükümet tarafından teklif edilen ve or
man işletmelerinde çalışacak işçilerin kazanç ver
gisi muafiyetini sağlıyan hüküm üçüncü madde 

Devlet orman işletmelerinin bazı vergi ve 
resimler ve harçlardan muaf tutulması hakkın
da Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 28 . III . 1946 tarihli ve 6/855 sayılı tez-
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Tarım, Maliye ve İçişleri Komisyonları ra-
porlariyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 
Orman Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığının 
yetkili temsilcisi hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Ormanlar, vergi konusu olmamak lâzımgelen 
millî servetlerimizden olmak dolayısiyle Devlet 
ormanlannın arazi vergisinden muaf tutulması 
Komisyonumuzca tabiî addedilmiştir. Henüz 
kuruluş devrelerinde bulunmaları dolayısiyle 
orman işletmelerinden bina vergisi ve muayyen 
müddetle kazanç vergisi alınmaması da uygun 
görülmüştür. Ancak bu neticenin muafiyet 

olarak yazılmış ve geçici üçüncü madde kabul 
edilen yeni şekle göre tesbit olunmuştur. 

Bütçe Komisyonuna verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Ko. Başkanı Başkan V. 

Tekirdağ Çoruh 
C. ZIybadm A. Tüzün 
Sözcü Kâtip 
Bolu Trabzon Balıkesir 

/ / . Ş. Adal 8. Abanozoğlu F. Tirit&ğlu 
Elâzığ Erzurum Gaziantep 

t. Yalçın N. Elgün Dr. A. Melek 
Giresun İstanbul Kars 

N. Osten M. Üstündağ E. Özoğuz 
Konya Malatya Maraş 

Ş. Ergun E. Barkan R. Kaplan 
Sivas Yozgad Zonkuldak 

E. Dizdar #. Korkmaz R. Vardar 

şeklindemi, yoksa tahakkuk ettirilecek verginin 
yardım mahiyetinde olmak üzere işletmelere bı
rakılması mı daha doğru olacağı konusu üze
rinde durulmuştur. Gerçekten vergi muafi
yeti usulü, verginin umumiliği prensipine aykırı 
olduğu gibi işletmelerin maliyetini belirtmeğe 
de elverişli değildir. Bu sebeple vergi tahak
kuk ettirilmek, fakat tahakkuk eden vergiyi iş
letmelerin henüz müsait olmıyan malî imkânları 
dolayısiyle kendilerine yardim şeklinde bırak
mak en doğru bir yoldur. 

Aneak bunun için işletmelerin, hesap ve mu
amelelerinin iktisadi işletme icaplarına uygun 
bir hale gelmiş olması şarttır. Bilindiği üzere 
Orman İşletmeleri bu bakımdan henüz istenen 
tekâmül safhasına varamamışlardır. Bu iti
barla şimdilik muafiyet usulüne gitmek Komis
yonumuzca da zaruri görülmüştür. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 1 . VI . 1946 
Esas No. 1/556 

Karar No. 109 
Yüksek Başkanlığa 
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Metinlerde bazı şekil değişiklikleri yapıl

mak suretiyle hazırlanan tasarı Kamutayın ona
yına sunulmak 
olunur. 

Başkan 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Kâtip 

İstanbul 
F.. öymen 

üzere Yüksek Başkanlığa takdim 

Başkan V, Sözcü 
Edirne Rize 

M. N. Oündüzalp T. B. Balta 

Aydm Çanakkale 
R. Alpman 8. T. Arsral 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ 

Giresun 
A. Sayar 
Kütahya 

H. Pekcan 
Samsun 

M. A. Törüker 
Yozgad 
8. tçöz 

Eskişehir 
7. Abadan 

lstabul 
/ . üT. Ülkmen 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Trabzon 
M. 8. Anamur 

A. 

Giresun 
M. AJckaya 

izmir 
M. Birsel 
Mardin 
R. Erten 

Urfa 
E. Tekeli 

Yozgad 
, Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet orman işletmelerinin bazı vergi ve resim
ler ve harçlardan muaf tutulması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 11. — Orman Genel Müdürlüğü ve 
buna bağlı Devlet orman işletmeleriyle bunla
rın her çeşit malları, işlemleri ve hasaılatı, Hazi
neye ait vergi, resim ve harçlar dışında kalan 
her türtlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

3116 ve 4785 sayılı kanunlam tapu harçları
na ilişkin hükümleri saklıdır. 

MADDE 2, — Bütün Devlet ormanları ve 
bunlar içinde veya dışında olup Orman Genel 
Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet orman işletme
leri tarafından idare veya intifa edilen Devlete 
ait bütün orman, arazi ve binalar (tesisler dâ
hil), her türlü vergi ve resimden muaftır. 

MADDE 3. — 2395 sayılı Kazanç Vergisi Ka
nununun 8 nci maddesinin 1 nci bendiyle 33 ncü 
maddesi ve 74 ncü maddesinin B fıkrasının hü
kümleri Devlet orman işletmelerine karşı taahhü-
datta bulunan mütaahhitlerle bu mütaahhitlere 
karşı derece derece taahhüdatta bulunanlar hak
kında cari değildir. Bu taahhüt işleri hakkında 
Kazanç Vergisi Kanununun genel hükümleri 
tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Orman Genel Müdür
lüğü ve buna bağlı Devlet orman işletmeleri 
1950 yılı sonuna kadar kazanç, buhran vergile
riyle ruhsat tezkeresi harcından ve zamlarmdan 
ve bu vergilerin kaldırılması halinde yerlerine 
ikame edilecek vergilerden muaf olduğu gibi bu 
vergileri 1951 yılında % 80, 1952 yılında % 60, 
1953 yılında % 40, 1954 yılında % 20 noksaniyle 
öder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Orman Genel Mü
dürlüğü ve buna bağlı orman işletmeleri adına 
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İÇİ SERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Devlet orman işletmelerinin bazı vergilerden 
muaf tutulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bütün Devlet ormanları ve 
bunların içinde beya dışında olup Orman Genel 
Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet orman işletme
leri tarafından idare veya intifa edilen Devlete 
ait bütün orman, arazi ve binalar (tesisler dâ
hil), arazi, bina, iktisadi buhran ve müdafaa ver
gilerinden muaftır. 

MADDE 2. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman işletmelerinin ağaçla
ma, kesim, tomruklama, ölçme, imal yerine ta
şıma, her türlü orman yolları ve köprüleri ve 
su işleri ve su nakliyatı yapma, orman temiz
leme ve kökleme, odun, kömür yakma ve taşıma 
gibi ormancılık işlerinde çalıştırılan işçilerin 
gündelikleri her çeşit vergi ve resimden muaftır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici 1 
nci maddesi aynen 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçici 2 
nci maddesi aynen 

: 1 5 4 ) 



BÜTÇE KOMÎSYGTOÖJN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Devlet orman işletmelerinin bazı vergilerden 
muaf tutulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Aşağıda yazılı gayrimenkûller, 
arazi, bina, iktisadi buhran ve müdafaa vergile
rinden mraaftır: 

a) Bütün Devlet ormanları; 
b) Orman Genel Müdürlüğü ile buna bağlı 

Devlet orman işletmelerinin orman içinde veya 
dışında sahip! oldukları veya intifa eyledikleri 
arazi biıia ve tesisltr (bunların kira ile tutulmuş 
olmamaları şarttır), 

MADDE 2. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonunun 3 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetim geçici birinci mad
desi 4 ncü madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Hükümttin geçici 
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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1945 yılı sonuna kadar tarh ve tahakkuk ettiril
miş olup henüz tahsil edilmemiş bulunan ka
zanç, buhran vergileriyle ruhsat tezkeresi harç
ları, zamları ve cezaları silinmiş olduğu gibi 
1945 yılı sonuna kadar olan devreye ait olarak 
yeniden bu vergi ve harçlar tahakkuk ettirilmez. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun birinci 
ve 2 nci maddeleri gereğince muaf tututlan ver
gi, resim ve harçlar ile bunların zam ve ceza
larından bu kanunuu yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş 
olanlar silinmiştir. Mezkûr vergi, resim ve harç
lar bu zamana ait olarak yeniden de tahakkuk 
ettirilmez. 

MADDE 4. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye, İçişleri ve 
Tarım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Baltanı 
A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

H. Saha 
Millî Eğitim Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
J)r. S, Irmak 

Adalet Bakam 
R. Türel 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Doy 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakam 
R. Karadeniz 

içiş. K. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun birinci 
maddesi gereğince muaf tutulan vergiler ile 
bunların zam ve cezasından bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk edip tahsil 
edilememiş bulununlar silinmiştir. Mezkûr ver
giler bu zamana ait olarak yeniden de tahak
kuk ettirilmez. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 
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GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun birinci 
maddesi gereğince Orman idaresiyle işletmeleri
nin muaf bulundukları vergiler ile zam ve ceza
larından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş 
olanlar silinmiştir. Adlr geçen vergiler bu «MI^II^ 
ilişkin olarak yeniden de tahakkuk ettirilmez. 

MADDE 5. — Hükümetin/ dördüncü maddesi 
ayniylıt kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin beşinci maddesi 
ayniylt kabul edilmiştir. 
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