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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Kamu Konutları Kanun Tasarısının Mad

deleri ve tümü kabul edildi. 
8 Ağustos 1983 Pazartesi günü saat 14.0Ö*te top

lanmak üzere Birleşime saat 19.15'te son verildi. 
Turhan GÜVEN 

Başkan 
Başkanvekili 

Ali Nejat ALP AT A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. 20 Şubat 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal 

Madalyası verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Ter
tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanu
nun Birinci ve İkinci Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bir Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı. (1/763) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.8.1983) (Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri (ESAS), 
Bütçe - Plan komisyonlarına : 5.8.1983) 

2. Selçuk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanun Tasarısı. (1/764) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.8.1983) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Başkanlığına : 5.8.1983) 

Raporlar 
3. 1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlan

ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/738) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi: 4.8.1983) 

4. Danışma Meclisi Üyesi İbrahim BARANG1L 
ve 16 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/108) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 4.8.1983) 

5. Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı, Kanununa Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (2/102) (S. Sayısı : 
528) (Dağıtma tarihi : 4.8.1983) 

6. 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BALKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAIN —r Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 141 inci Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli üleler, çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kıbrıs Türk Federe Devletinde temas ve 
istişarelerde bulunmak ve yerinde incelemeler yap
ma küzere 3 • 6 Ağustos 1983 tarihleri arasında Kıb
rıs'a gidecek olan İçişleri Bakanı Selahattin ÇETÎ-
NER'e, Milli Eğitim Bakanı Hasan SAĞLAM'ın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/613) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Gündemin sunuşlar bölümünde Sayın Cumhur

başkanının iki tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs Türk Federe Devletinde temas ve istişare

lerde bulunmak ve yerinde incelemeler yapmak üze
re 3 - 6 Ağustos 1983 tarihleri arasında Kıbrıs'a gi
decek olan İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner'in dö
nüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına Millî Eğitim Ba
kanı Hasan Sağlam'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu, bilgi
lerinize sunarıim. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

2. — Suudi Arabistan ile ülkemiz arasında mev-
cut malî işbirliği konularında görüşmelerde bulun
mak üzere 7 * 13 Ağustos 1983 tarihleri arasında 
Suudi Arabistan'a gidecek olan Maliye Bakanı Ad
nan Başer KAFAOĞLU'na, Devlet Bakanı Sermet 
Refik PASİN'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığ ıtezkeresi. (3/614) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Suudi Arabistan ile ülkemiz arasında mevcut 

malî işbirliği konularında görüşmelerde bulunmak 
üzere 7 - 1 3 Ağustos 1983 tarihleri arasında Suudi 
Arabistan'a gidecek olan Maliye Bakam Adnan Ba
şer Kafaoğlu'nun dönüşüne kadar; Maliye Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim, 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Dernekler Kanunu Tasarısı ve Adalet; Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporla
rı. (1/696) (S. Sayısı L 500) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin ka
nun tasarı ve teklifleri bölümünde Dernekler Kanu
nu Tasarısı yer almaktadır. Bu Tasarıyı görüşmeye 
başlıyoruz. 

(1) 
lidir. 

500 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-

Sayın Komisyonun ve Hükümet Temsilcilerinin 
yerlerini almalarını rica ediyorum. 

İçişleri Bakanlığını, Hukuk Müşaviri Sayın Ba-
hattin Ablum temsül ediyorlar. 

Değerli üyeler, Tasarı ile ilgili raporun okunması
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okutulmasına gerek görülmemiştiri 

Tasarınnı tümü üzerinde Sayın Azgur, Sayın 
Bayer, Sayın Erginay, Sayın Gölcüklü, Sayın Genç, 
Sayın Alpdündar, Sayın Tutum, Sayın Gürel söz al
mışlardır, 
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Sayın Alpdündar ile konuşmacı sayısı doluyor. 
Eğer bu üyelerden görüşmeyenler olursa Sayın Tu
tum ve Sayın Gürel'e söz verebilirim. 

Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 

Dernek kurma, derneklere üye olma ve dernek 
üyesi sıfatıyla birtakım faaliyetlerde bulunma hakkı, 
Anayasanın teminat altına aldığı bir haktır. 

Anayasamızın 33 üncü maddesi bu hakkın nasıl 
kullanılacağını, sınırlama sebeplerini, derneklerin faa
liyetinin hangi merciler tarafından nasıl durdurulaca
ğını ve nasıl kapatılacağını 8 fıkralık uzun bir mad
de halinde düzenlemiştir. 

Kanaatimce, Anayasada öngörülen haklarla ilgili 
kanun tasarıları veya teklifleri, ilgili komisyonlarda 
görüşülürken, herhangi bir maddenin Anayasaya ay
kırılığı konusunda ciddî bir tereddüt veya komisyon 
üyeleri tarafından ortaya atılan önemli bir görüş söz 
konusu olduğu takdirde, bu konuda Anayasa Komis
yonunun görüşünün alınmasında büyük yarar vardır. 

Gerçi, Danışma Meclisi İçtüzüğünün 37 nci mad
desi komisyonların tasarı veya teklifleri her şeyden 
önce, Anayasanın metnine ve ruhuna uygunluk bakı
mından inceleyeceklerini, uygun görmediklerini red
dedeceklerini hükme bağlamaktadır; ancak, elbette 
bu hüküm, açık seçik olarak Anayasaya aykırılık hal
lerinde uygulamak gerekecek. Komisyon üyeleri ara
sında tartışma konusu olan ve Anayasaya aykırılık 
yönünden ciddî tereddüt yaratan konularda işin Ana
yasa Komisyonuna götürülmek suretiyle halli uygun 
ve yararlı olacaktır. Bugüne kadarki uygulama da 
böyle olmuştur. 

Son derece önemli bir hak ve hürriyeti düzenle
yen bu Tasarıda maalesef bu uygulama geleneğine 
itibar olunmamıştır. Halbuki, gerek Anayasa Komis
yonunda, gerekse Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonunda Tasarı görüşülürken bazı itirazların 
olduğu, özellikle asıl Komisyonda 4 üncü, 35 inci ve 
55 inci maddelere muhalefet edildiği, Komisyon üye
lerinin imzalarının altlarındaki şerhlerden anlaşıl
maktadır. 

Bu maddeler incelendiği takdirde, dernek kurma 
hakkına getirilen sınırlamalarla ilgili olduğu, binne-
tice Anavasamızı yakından ilgilendirdiği görülecektir 

Bövle olunca, asıl Komisvonun, kanaatimce, or-
tava Anavasava avkırılık bakımından ciddî bir tered
düdün varlığını kabul ve Tasarıyı ilgili maddeler hak
kında görüş bildirmek üzere, Anayasa Komisyonuna 

sevketmesi uygun olurdu. Bu yola başvurulmamış ol
masını sadece teamüle ters bir uygulama değil, ayrıca 
meselenin önemine binaen ciddî bir hukukî noksanük 
sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, usule ilişkin bu görüşleri 
sunduktan sonra, Tasarı hakkındaki genel değerlen
dirmemi arz etmeden önce, dernek kurma hakkının 
niteliği konusunda kısa bir maruzatta bulunmama 
izninizi istirham ediyorum. 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, Anaya
sanın güvence altına aldığı dernek kurma, aslında va
tandaşların toplanma, bir araya gelebilme, bazı me
selelerin görüşülmesi ve çözümü için birlikte hareket 
edebilme hakkından kaynaklanmaktadır. Toplantı 
yapma hakkından yegâne farkı, dernek faaliyetinin 
süreklilik arz etmesidir. Açık hava veya kapalı yer 
toplantıları, belli bir konuda ve geçici olduğu halde, 
dernek kurmada, amacın gerçekleşmesi zımnında sü
rekli bir çalışma söz konusudur. Bu niteliği bakımın
dan da toplantılar için ileri sürülebilecek olan her çe
şit tehlike, dernekler yönünden aynı ölçüde söz ko
nusu olmamak gerekir. Toplantılarda olayların sü
ratle gelişmesi, kesin bir hâkimiyet kurmanın güçlüğü 
ve toplum psikolojisinin önceden kestirilemeyen yön
lendirici etkisi yüzünden kamu düzeninin bozulması 
ihtimali ne kadar fazla ise, çalışma amacı, yeri, or
ganları önceden belirlenmiş ve kolayca denetlenebilen 
bir dernek için böyle bir tehlike ihtimali o derece az
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu genel açıklamadan sonra, izninizle tasarı hak

kındaki görüşlerimi arza çalışacağım : 
Tasarının gerekçesinde, Tasarı hazırlanırken ha

len yürürlükte olan 1630 sayılı Dernekler Kanununun 
sistematiğine bağlı kalındığı ve Anayasa ilkelerine sa-
dakata büyük özen gösterildiği ifade edilmektedir. 
Tasarıyı incelediğimizde, gerekçedeki ikinci iddianın, 
maalesef, pek gerçekçi olmadığı sonucuna varılmak
tadır. Anayasamızın 33 üncü maddesinin birinci fık
rası, «herkesi, önceden izin almaksızın dernek kurma 
hakkına sahip» kılmıştır. Bu serbestliğe getirilen ye
gane kısıtlama, Silahlı Kuvvetler ile Kolluk Kuvvet
leri mensuplarını ve diğer kamu hizmeti görevlilerini 
kapsamakta olan ve aynı maddenin yedinci fıkrasında 
ver alan hükümdür. Bu kısıtlamanın dışında, dernek-
kurucusu veya dernek üyesi olma bakımından Anaya
samızda kısıtlayıcı herhangi bir hüküm mevcut değil
dir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa hukukuna göre, anayasalar hak ve hür

riyetlerden yararlanacak olanları teker teker saymaz
lar. Tam tersine, asıl olan, bu hak ve hürriyetlerden 
her vatandaşın serbestçe istifade etmesi olduğu i;in 
anayasalar, kimlerin, hangi statüde olanların bu hak 
ve hürriyetlerden yararlanamayacaklarını saymakla ye
tinirler. Demokrasi ile yönetilen çağdaş ülkelerde usul 
budur. Bizde de öteden beri böyle olmuştur.. Kanun
ların anayasaya uygunluğu şart olduğuna göre, hiçbir 
kanun, özellikle anayasada teminat altına alınan hak 
ve hürriyetleri kullanamayacak olanların sınırlarını 
anayasada öngörüldüğünden daha fazla genişletemez. 
Böyle bir genişletmeye göz yumulduğu takdirde artık 
o ülkede hak ve hürriyetlerin anayasanın teminatı al
tında olduğundan bir hukuk devletinin varlığından cid
dî olarak söz edilemez. (Alkışlar) 

Seçmen kitlesinin % 92'sinin olumlu oyunu aldığı 
için, haklı olarak övündüğümüz bu Anayasanın her 
maddesini inançla savunmak, Kurucu Meclis üyeleri 
olarak bizler için, görev olmanın da çok ötesinde, bir 
namus borcudur. Bu borcumuzu ağırlaştıran, Anaya
sanın iki önemli hükmü vardır. Anayasanın geçicd 15 
inci maddesinde yer alan bu hükümlerden birisi, «12 
Eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimler sonucu top
lanacak .Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık 
Divanı oluşturuluncaya kadar geçecek zaman içinde 
çıkarılan kanunların Anayasaya aykırılığının iddia edi
lemeyeceğidir.» Diğeri, «yine bu dönem içinde Kuru
cu Meclis üyelerinin her türlü karar ve tasarrufların
dan dolayı haklarında cezaî, malî ve hukukî sorum
luluk iddiasının ileri sürülemeyeceğidir.» Kurucu Mec
lise tanınan bu imtiyaz, şüphesiz, o Meclisi teşkil eden 
mümtaz üyelerin vicdanî ve tarihî sorumluluğunu ar
tırmıştır. İncelemelerinde, karar ve tasarruflarında 
Anayasaya daha çok bağlı kalma zaruretini yarat
mıştır. Böyle bir imtiyaza sığınmayı düşünmeyecek. 
düşünmeyi zûl sayacak kadar millî bir davaya ken
dilerini adamış ve hürriyetçi demokrasiye, Anaya
sanın temin ettiği her türlü hak ve hürriyetlere inan
mış ve saygı duymuş olduklarını bütün millet ve dün
ya huzurunda her vesile ile kanıtlamak zorunluluğu
nu ortaya çıkarmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Tasarıdaki bazı maddeler hakkında maru

zatta bulunmama izninizi istirham ediyorum : 

Tasarının dördüncü maddesinde, «herhangi bir 
suçtan üç yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm 
olanların dernek kurması yasaklanmakta» yüne aynı 

maddenin üç numaralı bendinde, «bir siyasî partiden 
çıkarılan kişinin beş yıl süre ile dernek kurucusu ol
mayacağı» öngörülmektedir. Anayasamızda bu gibi 
kişiler için dernek kurmak bakımından bir yasakla
ma yoktur. Bırakınız Anayasamızı, kanunun niteliği 
bakımından maddenin mantıken izahı dahi mümkün 
değildir. Durumu, izin verirseniz, bir misalle açıklığa 
çıkarmaya çalışayım : 

Ağır bir anlaşmazlık yüzünden arkadaşıyla kavga 
ettiği için üç yıl hapse mahkûm olan bir kişi, tahliye 
edildikten sonra veya partisinden ihraç edilen bir 
vatandaş, mesela, Güvercinleri Koruma Derneği adlı 
bir derneğe veya tarihî kişiliği olan ünlü birinin hatı
rasını yaşatma derneğine veyahut bir spor dalının ge
liştirilmesine alit bir derneğe, Tasarının dördüncü mad
desi muvacehesinde kurucu üye olamayacaktır. Hal
buki Anayasamızda arz ettiğim gibi, bunu önleyen 
hiçbir hüküm yoktur. 

Tasarıda getirilen sınırlama, sadece Anayasanın 33 
üncü maddesine değil, kanaatımca temel hak ve hür
riyetlerin sınırlanmasını düzenleyen 13 üncü madde
sine de aykırı düşmektedir. Filhakika, Anayasamızın 
13 üncü maddesine göre, yüksek malumlarınız olduğu 
üzere, hiçbir sınırlama demokratik toplum düzeninin 
gereklerine aykırı olamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasaya aykırı bir başka noktaya, Tasarının 46 

ncı maddesinde rastlamaktayız. Anayasamızın 33 üncü 
maddesi, 1961 Anayasasında olduğu gibi, derneklerin 
kaderini kesin surette bağımsız mahkemelerin eline 
bırakmıştır. Sadece, «Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemen
liğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve hürriyet
lerinin korunması ve suçların önlenmesi bakımların
dan gecikilmesinde sakınca bulunan hallerde hâkim 
kararma kadar kanunen yetkili kılınan merciin em
riyle bir derneğin faaliyeti durdurulabilecektir.» 

BAŞKAN — Sayın Azgur, süreniz doldu; rica 
edeyim. 

FUAT AZGUR -p Sayın Başkanım; izin verirse
niz bu önemli konuda birkaç dakika daha maruzatta 
bulunayım. 

BAŞKAN — Bir iki dakika ben verebilirim; ama 
uzarsa Genel Kurulun kararına başvurmam gerekir. 

FUAT AZGUR — Teşekkür ederim efendim, iki 
dakikada bitirmeye çalışacağım. 

Görüldüğü gibi, Anayasanın bu hükmüne göre, 
idarenin yetkisi hem geçici bir süre ile sınırlı olmak
ta, hem de kesin bir yetki niteliğinde bulunmamakta-
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dır. Tasarının 46 ncı maddecinde ise, yürütme organı
na dernekleri denetleme yetkisi verilmekte ve mese
la, «İşlemlerinde önemli yolsuzluk görülen dernek yö
netim kurulları, mahallî mülkî amirlerinin onayıyla gö
revlerinden uzaklaştırılabilmektedir.» Burada, Anaya
samızın öngördüğü ağır şartların hiçbirisi yoktur. Bu 
haliyle bu madde maalesef keyfî uygulamalara kapı 
açmış bulunmaktadır. 

Aynı şekilde Tasarının 52 nci maddesi ve buna 
bağlı olarak 35 dnci maddesinde, «derneğin ve fede
rasyonun kuruluş amaç ve şartlarını kaybetmesi ha
linde dernek münfesih sayılmakta», derneğin münfesih 
sayılıp sayılmayacağını tespit konusunda da mahallî 
mülkî amire yetki verilmektedir. Derneklerin kaderi
ni bağımsız mahkemelere bırakan Anayasamızın 33 
üncü maddesi ile Tasarının bu maddesini nasıl bağ
daştırabiliriz? 

Yine, Tasarının 49 uncu maddeslinde, mesela, izin
siz olarak alkollü içki alındığı tespit edilen bir der
nek yetkilileri mahkemeye sevkedilmemekte, tam ter
sine 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
nun 8 inci maddesi hükmüne tabi tutulmakta, yani 
dernek, mahallî mülkî amirlin emriyle kesin olarak 
kapatılmaktadır. 

Diğer taraftan, Tasarının 55 inci maddesinde, Ana
yasamızın 33 üncü maddesinde yer alan ve yukarıda 
saydığımız ağır şartların varlığı halinde mahallî mül
kî amire verilen geçici olarak derneğin faaliyetini 
durdurma süresi hakkında bir hüküm yer almamıştır. 
Mahallî mülkî amir işi ne zaman mahkemeye intükal 
ettirecektir, derneğin faaliyeti mülkî amirlikçe kaç 
gün veya kaç ay durdurulabilecektir? Maddede ifade 
edilen, «en kısa zamanda» deyimi kanaatımca yeterli 
değildir. Mülkî amirlerîin, ne kadar süre ile derneğin 
faaliyetini durdurabileceği, kanunda açıkça belirtilme
lidir. Bu süre zarfında iş, mahkemeye intikal etti-
rilmediği takdirde, dernek, kendiliiğinden faaliyete ge-
Çebilnıelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yapabildiğim inceleme sırasında Anayasa açısın

dan tespit edebildiğim hususları arz etmiş bulunuyo
rum. Tasarı görüşülürken Yüksek Meclisinizce en iyi, 
en yararlı ve Anayasamıza en uygun bir şekilde yeni
den düzenleneceği inancıyla hepinize saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Ülkemizin modernleşmesinde, sosyal hayatın ge
lişmesinde derneklerin çok büyük etkisi olduğu gibi, 
ülke çapında bazı özellik ve önem taşıyan ve ka
muoyu yaratılması gerekli konularda dernekler ülke 
vatandaşlarına öncülük etmişlerdir. Buna mukabil 12 
Eylül öncesi devletin devlet olmadığı, bizzat partilerin 
halkımızı kamplara ittiği devirlerde maalesef yuka
rıda söylediğim gayeler ve toplum yararı hizmetlerin 
aksine yönetime elkoymak veya ideolojik doktriner fel
sefeye göre ortaya çıkan sol ve sağ kanat dernekleri 
anarşinin sokağa dökülmesine sebep olmuştur, işte bu 
yüzden de Anayasamızda özel hükümler konmuştur, > 
hepimiz buna inanıyoruz. 

Ancak ülkemiz, gelişmekte olduğundan sosyal, 
ekonomik ve bilimsel birçok konularda fikir ve ka
muoyu oluşması için gönüllü kuruluşlar diye kanun
larımıza girmiş derneklere de büyük bir ihtiyaç var
dır. Burada önemli husus ise, sosyal, kültürel ve eko
nomik yaşantı düzeyinin gelişmesi ile ulusal ve ulus
lararası dünya gelişmelerini bütün ülkeye yaymayı ve 
devletin yetişemediği özellik isteyen konularda vatan
daşın bilgi ve görgüsünün artırılması, onun katkısı
nı sağlaması için bu derneklerin çok büyük önemi var
dır. Bu dernekler geçmiş devirdeki siyasal çekişme
ler dışında kalacağı da kanunda ve Anayasada belir
lenmiştir. 

Bu bakımdan, artık gereken yasaklar konduğuna 
göre, dernekleri mevcut tasarıdaki gibi kısıtlı bir ku
ruluşa ve çalışma düzenine itmek hatalıdır. Bugün 
Türkiye'de bir Diyabet Derneği olmasa 300 bin şe
kerli hastaya hizmet vermek imkânı devletin elinde de
ğildir. Bugün bir Tabiatı Koruma Derneği 1955'de 
kurulmuş, Anayasamıza ve özel kanunlarla erozyon 
konusunu ortaya koymuştur ve kamuoyunun oluşma
sına sebep olmuştur. Aynı şekilde Nüfus Planlaması 
Derneğinin de çalışmalarını söyleyebilirim. Bunun gi
bi birçok dernekleri sayabiliriz. Maalesef bu dernek
ler uluslararası çalışmalarla işbirliği yaparak, uluslar
arası etkilerle Türkiye'de bu konuları ortaya koymak
tadır; ama Kanun bu tip uluslararası çalışmalarda kı
sıtlayıcı maddeler getirmiştir. 

Aynı şekilde Türkiye'nin en büyük problemi dün
yada kendisini tanıtmasıdır. Bu tanıtmayı devlet eliy
le yapıldığı zaman hizmet olmamaktadır. Tanıtma, 
uluslararası teşekküller düzeyinde yapılır. Bakın size 
üç tane misal getirdim. Bir tanesi 28 Temmuzda Ame
rika'da Dünya Lion Konversiyonu yapılmış, 40 bin 
üye iştirak etmiş, Türkiye'den 80 kişi aynı elbise ile 
iştirak etmiş ve 120 radyo ve televizyonda Türkiye' 
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nin anarşi ve terörizmle mücadelesinin propagandası 
televizyonlarda yapılmış. Bunu devlet yapamaz, bunu 
uluslararası anlaşmalarla, uluslararası teşekküller ya
par. Rotary Kulübünün Kuşadasında yaptığı en bü
yük kongre, Türkiye'nin uluslararası çalışmada Av
rupa düzeyinde 17 tane devlet bakanı getirdiler. Bu
nun gibi, son gazetelerde okuduğunuz Stroptomistler 
Kongresi oldu, Kadın Çalışanlar Kongresi. Onların 
ortaya koyduğu terörizmle mücadeleyi hangi devlet 
yapacak?,.. Ama gelen tasarı bunları kısıtlıyor. Bu ba
kımdan, benim görüşüm uluslararası çalışmalarda Tür
kiye'yi tanıtacak, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve 
kültürel gelişmesini sağlayacak bu tip derneklere im
kân sağlamak lazımdır. Kanun Tasarısında kısıtlama
lar vardır. 

Netice olarak şunu belirtmeyi faydalı görüyorum. 
12 Eylül 1980 öncesi anarşik olayların yarattığı sıkın
tı ve sakıncalar göz önünde tutularak hazırlanan yeni 
Dernekler Tasarısı bir yerde tepki tasarısı, bir yerinde 
de memleketin istediği huzuru getirici bir tasarıdır, 
bu bakımdan destekliyorum. Ancak Sayın Azgur'un 
söylediği gibi, Anayasamızda olan çelişkilerini ben de 
maddeler halinde dördüncü maddeden itibaren tespit 
etmiştim, Sayın Azgur kendi bilimsel açısından ben
den çok daha iyi açıkladığı için o konulara değin
miyorum. 

Burada mühim olan konu kanunun dili konusu
dur. Bakın örneğin ad ve isim aynı kanunda var, teş
kil etmek, oluşturmak aynı kanunda var; biçim ve şe
kil aynı kanunda var; faaliyet ve çalışma aynı kanun
da var; tabi ve bağlı aynı kanunda var, yöntem ve 
usul; dil bakımından da Türkiye'ye öncülük yapacak 
derneklerdir, bu dil bakımından da kanunda bir dü
zen yok. 

Ayrıca, sistematik bakımından Sayın Azgur da 
belirtti 1630 sayıU Kanunun sistematiği ele alınmış 
ama bu sistematikte bazı yanlışlıklar var. Ayrıca çok 
enteresan çelişkiler de var. Bunlardan bir tanesini 
söylemeyi faydalı görüyorum, tki tane denetleme ku
rulu kurulmuş, bir tanesi 74 üncü maddede bir tane
si 47 nci maddede, Denetleme Kurulunun bir tanesi 
dernekler birliği diyor 74 üncü maddede, 47 nci mad
dede ise dernekler özel denetleme kurulu diyor. Han
gisi neyi kontrol edecek?.. Yani kısıtlama yapalım 
derken neyi ve nasıl yapacağımızı bu kanun tamamiy-
le açıklamıyor. Bu bakımdan kanunun müzakeresin
de bazı maddelerde 4 üncü maddeden itibaren öneri
lerim olacaktır. 

Kanunun tümünün memlekete hayırlı olmasını; 
fakat düzeltilerek Danışma Meclisinden geçmesini te
menni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Her şeyden önce Anayasanın öngördüğü kanun

lardan birisini daha bize getirdiği için Hükümetimize 
teşekkür etmek isterim. Bu vazifeyi görmüş olmak
tan dolayı da gayet tabiî Meclisimizin huzuru art
mış olacaktır. 

Değerli arkadaşlar; 
Dernek kurmak insan hak ve hürriyetlerinin baş

lıca gerçekleşen unsurlarından birisidir. İnsanların 
serbestçe hareket etmesi hür düşüncenin, dolayısıyla 
insanlar bakımından yaratıcılığın amilidir. Dernekler 
böyle bir vasıf taşımaktadırlar. İnsanlar ya tek tek, 
ya toplu halde yaşamaları sırasında yaratıcı kuvvet
lerini ancak hür bir düşünce içinde yapabilirler. Der
nekler de böyle bir gayeye vasıta olan kuruluşlardır. 
Yalnız her müessesenin faydası yanında, bazen kötüye 
kullanılması şeklinde ortaya çıkan* sonuçta bunların 
tahdit edilmesini gerektirmiştir. Memleketimize de
mokrasi 1950'de girdi büyük bir huzur içinde mem
leket yürürken, iktisadî bunalımlar 1957 - 1958'de bir 
hayli demokratik müesseseleri de zedeledi. Türkiye' 
miz 1954 senesinde dünyanın dördüncü buğday ihraç 
eden memleketi idi; fakat 1956 - 1957'den sonra enf
lasyonun etkisiyle de bir hayli bozukluklar ortaya çık
tı; bilinen 1960 İhtilali ve ondan sonra sistem biraz 
başka şekil aldı 1968 olayları ve daha sonra dernek
lerin rolü. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi bu memlekette POL - DER gibi 

TÖB-DER gibi, Ülkü Ocakları gibi hiç de taraf
sız olmayan, hatta zamanın idarecilerinin tahrik ve 
teşviki ile demokrasiye aykırı hareketleri görülen 
kuruluşlar olmuştur, işte bu kanun buna bir nevi tep
ki olarak ortaya çıkıyor Anayasa ile birlikte. Temel 
hükümleri itibariyle Anayasamızın koyduğu hudutla 
bu Tasarıda ele alınıyor; fakat itiraf etmek gerekir 
ki, bazı yerlerde tepki çok daha ileri gitmekte, belki 
Anayasanın bile öngörmek istemediği hususları der
piş etmiş bulunmaktadır. 

Diğer arkadaşlarımın söylediklerinden başka bir 
misal de ben vereyim : Yüksek mahkeme organların
dan hâkimlerin dernek kurma, derneklere üye ol
masını ancak ilgili bulundukları kuruluşların (Yargı-
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tayın, Danıştayın, Sayıştayın) müsaadesine bağlıyor. 
Bu memlekette hâkime inanmıyorsak neye inanaca
ğız... Hâkim kendisinin gireceği bir dernek için izne 
tabi tutulursa bunun anlamı herhalde pek ağır olur. 
Dolayısıyla 17 nci maddede yer alan hüküm bana hiç 
de yerinde gelmedi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 33 ve onun ayrıca atfettiği 13 üncü 

maddeler muvacehesinde Dernekler Kanunu Tasarısı 
genel anlamda yerinde görülmektedir; fakat bazı hu
suslarda hakikaten bir nevi yoğurdu üflemek kabilin
den daha çok daraltıcı hükümler ihtiva ettiğini de be
lirtmek isterim. Geldiği zaman maddelerine göre ay
rıca düzenleme bakımından da tekliflerde bulunaca
ğım. 

Gerçekten eski uygulamaların, hakikaten eski te
şevvüş hallerinin dernekler bakımından artık bu mem
lekette yeri olmadığını herkes kabul eder. öyle der
nekler olmuştur ki tamamen politikanın içinde ve 
devletin aleyhine, devleti tutmak değil yıkmak anla
mına gelen hedefler peşinde de koşmuşlardır. Bir dev
letin evvela kendisini koruması gerekir. 

Zamanın o derneklerinin aynı şekilde tekrar orta
ya çıkacağını düşünmemek gerekir; ama dernekler
den doğan faydaları düşünmek gerekiyorsa, o zaman 
da böyle daha sert bir kanuna bence gerek yoktur. 
Anayasanın hudutları içerisinde kalmak lazım. Beri
ki hükümetlerimiz gyet tabiî kanunların uygulanması 
bakımından herhalde eski hükümetlerin tavizkâr, po
litik hareketlerini nazara almayacaklardır; yani onla
ra uymayacaklardır. Uydukları takdirde istediğiniz 
kanunu getiriniz, istediğiniz sertlikte olsun; uygulama
dıktan sonra hiçbir anlam taşımaz. Bu itibarla, me
sele yalnız kanunun mevcudiyetinde değil. Şuradan 
hitap etmek isterim ki, müstakbel hükümetlerin, dev
let idarecilerinin, partilerin evvela her şeyden önce 
devletin huzuru ve bekası için çalışmaları, ona göre 
hareket etmeleri lazımdır. Gayet tabiî bu anlamda 
tüm Türk vatandaşlarımıza da vazifeler düşmekte
dir. 

Bu genel girişten sonra şekil bakımından bir - iki 
noktaya temas etmek isterim. Komisyonun değişiklik
lerinde bir - iki virgül veya ibare şekli var. Bu deği
şikliklerden de aslında benim birkaç yerde tespit etti
ğim gibi metindeki daha doğru, Komisyonun değişik
liği yanlış. Mesela 4 üncü maddede Hükümet «Mede
nî hakları kullanma ehlyetini haiz» demiş, bunu de
ğiştirmiş Komisyon, «Medenî hakları kullanma ehliye
tine haiz» demiş ki yanlış. Bir yerde maddenin hepsi 
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tamamen aynen yazılmış; ama aslında virgül bulu
nan bir şekli kaldırmış Komisyon; bu da yanlış. Daha 
birkaç yerde böyle şeklî hatalara girişmişler. Mesela 
noktalı virgül bulunan bir yerde yalnız virgül olması 
gerekiyorsa; bütün maddeyi yazmak ve yalnız vir
gülü koyup noktayı kaldırmakla yetinmişler. Anlat
mak istediğim, böyle bazı şeklî hatalar da var; yani 
düzeltme bakımından bu kez tersine netice alınmış 
oluyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üzerinde madde madde görüşülürken daha ge

niş noktalara temas etmek istiyorum; fakat şunu ne
tice itibariyle belirtmek isterim ki, böyle bir Tasa
rıya bu memleket için gereklilik vardı. Hiç olmazsa 
önümüzdeki yeni devrede, yeni dönemde bazı husus
larıyla dernekleri de kontrol altında tutmakta belki 
fayda vardır. Bunların yeniden dejenere olmasını ön
lemek, aklıselime uyan, insan haysiyetine uyan; fa
kat o insanın yaratıcı vasfını zedelemeyen bir istika
mette uygulamaya yön verilmesini düşünüyorum. 

Teşekkür ve saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

Sayın Gökcüklü, buyurunuz efendim. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, Da

nışma Meclisinin değerli üyesi arkadaşlarım; 

Demokratik yönetimin kilit kanunlarından bir di
ğerinin müzakeresine başlamış bulunuyoruz. Çok iyi 
bildiğimiz gibi, demokrasi hürriyetlerin imkân ölçü
sünde geniş kullanıldığı ve gerçekten kullanılabildiği 
bir rejimdir. Hürriyetlerin kullanılmaması halinde de
mokratik yönetimi sağlayacak müesseselerin işlemesi 
mümkün olmayacaktır. Bu sebeple anayasaların ön
gördüğü hak ve hürriyetlerin kullanımına dair olan 
kanunları bir anlamda anayasal hüküm ihtiva eden 
kanunlar saymak, organik kanun saymak gerekir. Der
nekler Kanununun önemi buradan ileri geliyor. 

Günümüzün kalabalık toplumlarında, demokratik 
yönetimde kişi tek başına kişi olarak sesini işittirecek 
durumda değildir, bu durumunu kaybetmiştir kişi. Ki
şinin sesini işittirmesi ancak toplu halde ses çıkar
masıyla mümkündür. Kişinin düşünce ve düşünceyi 
açıklama hürriyeti dediğimiz hürriyeti bugün basın 
hürriyetine, dernek kurma hürriyetine, toplantı hür
riyetine, gösteri yürüryüşü hürriyetine dönüşmüş bu
lunmaktadır. Bu sebeple derneklerin faaliyetini düzen
leyen bir kanunun hürriyetler bakımından ve demok
ratik rejimi sağlaması bakımından önemi çok büyük
tür. 
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12 Eylül öncesi bu önemli hakkın suiistimal edil- I 
diğinin şuurundayım; bunu bilerek konuşuyorum; fa
kat bir hastalığın tedavisi hastanın tedavisidir. Hastayı 
ertadan kaldırdığımız zaman, hastayı öldürdüğümüz 
zaman hastalık problemi de kalmayacaktır, hastalık 
da yok olacaktır; fakat amaç yaşatmaktır. Bu sebep
le, bu Dernekler Kanununda dernek kurma hürriye
tini imkân ölçüsünde serbest bırakmak değil, imkân 
ölçüsünde sıkmak, geçmişin hastalıklarını tedavi an
lamına gelmeyecektir. 

Anayasamız hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını ka
bul etmiştir; genel sebepler kabul ettik, özel sebepler 
kabul ettik; fakat bunları kullanırken, bu gerekçeleri 
hürriyetlerin kısıtlanmasında kullanırken dikkat edil
mesi gereken çok önemli bir ölçüt verdik v: «Demok
ratik toplumun gereklerine uygun olarak zorunlu 
tedbirler niteliğinde» diye konuştuk Anayasa görüş
meleri sırasında ve 13 üncü maddemizde de «demok
ratik toplumun gereklerine aykırı olmamak» mealin
de bir cümle kullandık. Şu halde, dernek kurma hak
kının, hürriyetinin kullanılmasına sınırlamalar geti
rirken bu ölçütten, bu kriterden hiçbir surette uzak
laşmamamız gerekir. 

Demokrasiyi tarif edenler «Kişilere azamî hürriyeti ı 
veren rejim» unsurunu da ilave etmektedirler. Dernek
ler Kanunumuzun, benden önce konuşan arkadaşlarım 
da temas ettiler, gerek dernek kurucusu olmakta, ge
rek derneğe üye kaydolmakta çok hasis davrandığını 
görüyoruz. 4 üncü maddede pekçok suçlar sayılmış, 
pekçok kişiler sayılmış, bir de bunlara ilaveten ceza
lar sayılmış, «Dernek kuramazlar» deniliyor. Bazı suç 
hükümlerinin dernek kurmalarını önlemek mümkün
dür; ama bunu hem suçları sayıp, hem üç yıldan faz
la hapis yahut ağır hapis cezasına mahkûm olan bu 
dernek kurma hakkını kaldırmak pek makul bir ge
rekçesi olan bir hüküm olmayacaktır. Muhtemelen 
iki şeyden birisi teklif edilmiştir; ben teklif edece
ğim, ya suçlar sayılır, bu suçları işleyenler dernek ku
ramaz denilir veyahut suçlar kaldırılır belli bir süre 
mahkûmiyet hükmü belirtilir, bunu işleyenler kuramaz 
denilir. Bu ikisinden birisi, ikisinin birlikte kümülatif 
olması mümkün değildir kanaatimce. 

Diğer bir husus; demokratik bir toplumda kişi
nin sürekli müebbeten bir haktan mahkûm kılınması 
düşünülecek şey değildir. Mesele uluslararası merci
lere de gelmiştir dava olarak, Avrupa İnsan Hakları 
Divanının «Debeker Davasında» verdiği çok önemli I 
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bir kararı vardır; gerek devam ettiği sürece haklar
dan mahrumiyet, hürriyetten mahrumiyet mümkün
dür; gerek olmadığı zaman sırf mücerret bir tehlike 
göz önünde tutularak sürekli olarak haktan mahrumi
yet diye bir unsur demokratik yönetimde yer alamaz 
denmiştir. 

Gerek derneklerin, gerek siyasî partilerin kurulu
şunda biz kanaatimce hatalı bir sistem icat ettik. Bel
geler veriliyor, hükmî şahsiyet kazanıyor kuruluş, bi-
lahara incelemeler başlıyor, aksikler tamamlanıyor. Bu 
çok karmaşık bir mekanizma yaratmıştır; ama ne ya
palım ki, bir kere kabul etmiş bulunduk. Siyasî par
tiler konusunda olduğu gibi, aynı sistem Dernekler 
konusunda da mevcuttur; burada da bu sistemden 
doğan neticeler Dernekler Kanununun bazı hüküm
lerini çok sakıncalı hale getirmektedir. Bahusus ida
reye verilen takdir yetkisinin kullanılması konusunda 
biraz sonra vaktin imkânı ölçüsünde o hükümlere de
ğineceğim. 

Bir bina yaparken çiviye üç defa vurursanız, dört 
defa vurursanız daha sağlam olur; fakat hukukta bir 
çiviye birden fazla vurursanız tereddüt uyandırır. Hu
kuk ve kanun mantığın ifadesidir, mantığı söyler. Aynı 
şeyi üç defa söylediğiniz zaman değişik ifadelerle o 
kanunun yorumcusu ve uygulayıcısı; acaba kanun ko
yucunun maksadı nedir, bunu üç defa söylemekten, 
ayrı şeyler söylüyor diye farklı yorum aramaya gide
cektir ve hatalı sonuçlara varacaktır. 

Altıncı maddenin ikinci ve beşinci bendleri ve al
tıncı bendi aynı şeyleri söylemektedir. Bir madde için
de üç bend aynı şeyleri söylemektedir. Ayırım yasa
ğını koymaktadır, diskriminasyon yasağını koymakta
dır, üç bend de aynı şeyi söylemiştir. Acaba maksa
dınız nedir?.. Çok daha kuvvetli olsun yasak hükmü 
diye mi?.. Bunlardan temizlemek gerekir metni. Keza 
yedinci maddenin ikinci bendindeki isimlerin temsil 
ettiği amacı güden dernekler zaten yasaklanmıştır. Bu 
isimlerden burada acaba niye tekrar bahsedilmekte
dir?... 

Kanun hükümlerinde kullanılan kelimelerin somut 
durumları iyi ifade edebilmesi gerekir. Anlamları ol
ması gerekir. Mesela altıncı maddenin dördüncü ben
dinin ne demek istediğini ben anlayamadım. Anayasa
nın 13 ve 14 üncü maddeleri, yani hakların sınırlan
dırılması ve kötüye kullanılmalarının önlenmesi hü
kümleri aynen Dernekler Kanununa geçirilmek isten
miş; fakat bu hükümler Kanuna kötü ve hatalı ola-
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rak geçirilmiştir. «Bir sınıf hâkimiyeti kurmak üze
re...» diye başlayan ibaremiz vardır, 14 üncü maddede, 
kötüye kullanımı önleyen maddede, ondan sonra ge
len kişi ve zümre hâkimiyeti sınıf hâkimiyeti yasağı 
devam etmiş kişi ve zümreden, yani faşizm dediğimiz 
bir rejimden söz edilmemiştir. O belki bir hata neti
cesi düşmüş bulunabilir. 

Çok önemli diğer bir hüküm; 45 inci maddede yer 
alıyor; derneklerin bildirilerinde ve beyanlarında idarî 
makamların izni meselesi. Düşünce ve düşünceyi açık
lama hürriyetini konu olan maddemizde, resmî ma
kamların müdahalesiyle karşılaşmaksızın kişi haber al
ma ve verme hürriyetine sahiptir dedik. Bu ibare bir 
sansürdür düşünceyi açıklamada, Anayasamızın buna 
cevaz verdiğini zannetmiyorum. Dikkat edeceğimiz 
husus; idareye yetki verirken, bunun mekanik durum
lar karşısında kullanılacak bir yetki mi olduğu, yok
sa bir takdir yetkisi mi bulunduğudur. Takdir yetkisi 
hallerinde idareye yetki vermemek gerekir. Aynı ha
taları derneklerin faaliyetlerinin durdurulması, dernek
lerin kendiliğinden dağılmış sayılması hallerinde de 
düşmüşüz Dernekler Kanunu tasarısında. 

İMeaien söylüyorum; yasak faaliyetlerde bulunul
ması halinde, idare kendiliğinden dağılmış sayılabile
cektir. Halbuki Anayasa müzakerelerinde konuştuğu
muzu hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Şayet kuruluş şart
ları beyannamesi, tüzüğü, kurucu sayısı vesaire basit 
bir kontrolle, mekanik kontrolle tespiti mümkün olan 
hususlarda kendiliğinden dağılma keyfiyeti düşünül
müştür. Yoksa cemiyet, dernek yasak faaliyete girmiş 
yahut meşru bjr etiket altında yasak bir amacı kendi
sine konu edinmiş diyerek, derneğin idare tarafından 
dağılmış, kendiliğinden dağılmış sayılması mümkün 
değildir. 

IDil hususu da kanunlarda daha önce de çok ko
nuşuldu, bugün geniş zaman dediğimiz, biz eskilerin 
müzari dediğimiz zaman kullanılır, verilir, yapılır, bun
lar ıhep emir sigasıdır. Kanun hükümlerinde zorunlu
dur, yükümlüdür, beyanname vermekle yükümlüdür, 
şunu yapmaya zorunludur gibi ifadelerin kullanılma
ması gerekir. Beyanname verilir, şu yapılır demek ge
rekir. Tabiî bu dil hususu son derece önemsiz olan 
bir husus kalıyor diğer noktaların yanında ve zaten bu
nu maddeler görüşülürken hepimiz belli bir ölçüde 
yapacağız efendim... 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, konuşma süreniz 
bitti, lütfen bağlayınız. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, sü
remi bu suretle doldurmuş bulunuyorum, sabrınızı da
ha fazla denemeye tabi tutmak istemiyorum. Dernek

ler Kanununun bu anlayışla müzakere edileceğini ve 
kanunlaştığı zaman da yine bu anlayışla yorumlanıp, 
uygulanacağını ümit etmekteyim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Aslında Dernekler Kanunu üzerinde Sayın Ho

camızdan sonra konuşmak benim için fevkalade zor. 
Ancak, ben de bu Ikonuda birkaç hususa temas edip, 
konuşmamı kesmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Dernekler ne amaçla kurulur?... Evvela biliyor

sunuz ahlakî amaçlarla, ilmî amaçlarla, sosyal amaç
larla kurulabilir ve birçok buna benzer birtakım 
amaçlarla kurulabilir ve dernek toplumda hak ara
manın bir yoludur. Halk arama özgürlüğünün kulla
nılmasında, özellikle idare edilenlere karşı haklarının 
savunmasında toplumda yaşayan fertlerin kullanabi
lecekleri, başvurabilecekleri bir vasıtadır. Böyle olun
ca da .anayasalarda temel halk ve özgürlükler için
de, dernek kurma hakkı, derneğe üye olma hakkı 
sayılmış ve böyle Ibir niteliğe sahiptir. 

Şimdi, Anayasamızı yaptık, ondan sonra Anaya
samızın emrettiği ve özellikle temel hak ve özgürlük
leri düzenleyen birtakım kanunlar getiriyoruz. 1982 
Anayasamız gerçekten birtakım hak ve özgürlüklere 
yeteri derecede sınırlamalar getirmiştir; bunların 
içinde dernekler konusunda da sınırlamalar getirmiş
tir. 

Şimdi, getirilen bu Tasarıda, bir defa bu getiri
len sınırlamalar da aşılmak suretiyle yeni birtakım 
sınırlamalar getirilmiştir. Mesela; orta dereceli okul
larda okuyan öğrencilere dernek ikurma hakkının sı
nırlanmasının kaynağı nedir; ben bunu öğrenmek is
tiyorum. 4 üncü maddeden okuyorum: 

«Her türlü orta dereceli okul öğrencileri dernek 
kuramazlar,;» 

Şimdi de konu ile ilgili Anayasamızın 33 üncü 
maddesinin sonundan ikinci fıkrasını okuyalım: 

«Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kol
luk kuvvetleri mensupları ile kamu hizmeti görev
lilerinin dernek kurma haklarına başkaca sınırla
malar getirilmesine veya bu hürriyeti kullanmaları
nın yasaklanmasına engel değildir.» 

Şimdi burada; yani dernek kurma hakları yasak
lanan veya hürriyetlerine sınırlama getirilenlerin han
gisi içine giriyor? Burada mesela, bir Anayasa Hu-
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kuku çerçevesinde konunun yorumlanmasıdır; yani 
«Derneği şu kursun, bu kursun» gibi bir düşünce
den ziyade, konunun Anayasa Hukuku karşısında 
bir kritiğinin yapılması meselesidir. 

Geçmişte ibirtakım olaylar var; gerçekten eğitim 
ve öğretim hürriyetini kısıtlayan birtakım dernekler 
kuruldu, eğitimimiz gerçekten çıkmaz duruma sokul
du, hatta silahlı eğitim yapmak üzere dernekler ku

ruldu ve ibunların bariz misallerini ıgördük. Yalnız, 
şimdi bunlar görüldü diye, acaba yeni getireceğimiz 
kanunlarda artik ıbazı kimselerin tamamen dernek 
kurma haklarını yasaklayalım mı, yoksa bir yandan 
idareyi güçlendirirken, idareye sonsuz yetkiler verir
ken veya takdir yetkisini çok geniş bir saha içinde 
kullanmayı idareye verirken, öte tarafta da bu tak
dir yetkisinin, geniş, çok kuvvetli bir idare karşı
sında, tamamen hak ve özgürlükleri kısıtlanmış bir 
vatandaş kitlesini mi yaratalım veyahut da hiç ol
mazsa idarenin karşısında idarenin birtakım keyfî 
davranışlarına dur diyebilecek bir hak ve özgürlük
ler tanıyalım mı?... Burada bu meselenin çözümlen
mesi çok önemli bir şeydir. Mesela bugün getirilen 
Tasanda; «Her türlü ilkokul, ortaokul, lise ve mes
lek lisesi öğretmen ve yöneticileri, Millî Eğitim Ba
kanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışan diğer 
personel ve özel kanunlarında dernek kuramaya
cakları belirtilen kişiler...» diyerek sayılmıştır. 

Şimdi, öğretmenlere bu dernek kurma hakkım, 
acaba geçmiş olayların etkisi altında kalarak tama
men yasaklayalım mı, yoksa hiç olmazsa bunlara 
da, idarenin haksızlıkları karşısında veyahut da mes
lekî eğitimde dayanışmayı sağlayabilecek nitelikte 
ve bir tek amaçla, yani öğretmenleri bölmeyecek; 
ama onlara da bir dernek kurma hakkım tanımak 
suretiyle, onları da bu haktan yoksun kılmayalım 
mı?... Mesele burada çok önemü bir şekilde karşımı
za çıkıyor. Yani, birtakım haklan yekten elden al
mak çok kolay. Eğer, zaten bir devletin demokratik 
devlet niteliği yoksa, bütün hak ve özgürlükleri kal
dırır; gerek de yok, yani onun münakaşası edilmez. 
Ama, demokratik hukuk devleti ilkelerini benimse
miş her devlette hak ve özgürlükler kutsal da ka
bul edildiği için, hu hak ve özgürlükleri tamamen 
ortadan kaldırmak yerine, bunların kullanılmasına 
vesile teşkil edebilecek veya kullanmayı sağlayacak 
idarenin bir imkân tanıması gerektiğine ben inanıyo
rum.! Tabiî bunun maddesi geldiği zaman bunun 
üzerinde kanaatimce uzunuzadıya düşünmek zorun
dayız., 

Bugün ilk, ortaokul ve orta dengi okul öğretmen
leri kamu personelinin aşağı yukarı 1/3'ini teşkil edi
yorlar, 1,5 milyon adet kamu personelimiz var, bu 
kamu personelinin 50Q küsur bini bu nitelikteki ka
mu personelidir. Yani, siz iböyle büyük bir insan 
kitlesinden bu hakkı esirgediğiniz zaman öte tarafta 
kimlere veriyorsunuz? Emniyet güçlerine, tamam bu 
hakkı vermeyelim; ancak bu kişilerin de idare ta
rafından kendilerini savunabilecek bir vasıtaları ve
yahut da kendi meslekî dayanışmalarım sağlayacak 
birtakım imkânlar da sağlanması gerektiğine inanı
yorum. özellikle yöneticilerin, hani bu hakları esir
gediği kişilerden, hiç olmazsa bazı müsamahalarda 
bulunmaları, bazı haklarını yönetimin temin etmesi 
ve araması gibi bir izlenim içinde veya bir davranış 
içinde olması gerekir; ama ben bunu, yönetimin ken
diliğinden yapacağına kesinlikle inanmıyorum. Çün
kü; zaten belirli devrelerdeki yönetimler karşılarında 
birtakım haklar peşinde koşan kitleleri tanımak is
temedikleri için bazı kısıtlamalar içine girmek isti
yorlar. Bu itibarla, kanunlarda insanların iyi niyetine 
güvenilerek veyahut da yöneticilere, her gelecek yö
netici iyi niyetlidir de biz o iyi niyete sığınarak bun
ların haklarını alalım demek, bence isabetli bir dav
ranış olmaz. 

Şimdi, benden önceki sayın konuşmacılar belirt
tiler; kurulamayacak nitelikte birtakım dernekler sa
yılıyor, ondan sonra üye olma hakları da, «Şu şu şu 
kişiler üye olurken de, mesela kamu görevlileri Ba
kanlar Kurulundan izin alacak» denmektedir. Şimdi, 
bir kentin güzelleştirilmesi derneğine üye olacak bir 
memurun niye Bakanlar Kurulundan izin alması ön
görülmüş; bunu anlamak mümkün değildir. Bir hâki
mi, bir Danıştay, bir Yargıtay üyesini, ne diye Danış
tay Başkanlar Kurulundan, belirli bir ahlâki, dinî 
veyahut da turizm amaçlı bir derneğe kayıt olurken, 
gidip de birtakım böyle zor ve ağır formaliteler kar
şısında bırakmanın anlamı nedir? Bunlar, zaten kendi 
meslek grubu içinde, kendi meslekleriyle ilgili konuda 
dernek kuramayacaklardır. Bir ilkokul öğretmeni, bir 
turizm teşvik derneğine üye olurken ne diye yani Ba
kanlar Kurulundan izin alsın; ben bunlann getirilme
sindeki mantığın ne olduğunu pek anlayamadım. 

Bu itibarla, kanaatimce getirilen bu Dernekler Ya
sası, Anayasada da dernek kurma hak ve özgürlüğü 
için getirilen sınırlamaları tamamen aştığı gibi, bir 
yandan da bu hakkın kullanılmasını aşağı yukan 
imkânsızlıştırmaktadır. 

Bu konuda 1973 yılında Anayasa Mahkemesince 
verilmiş çok uzun bir karar var. Konuyu, kanun ba-
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zında değil de Anayasa bazında nazara aldığımız 
takdirde, 1961 Anayasasındaki dernek kurma hak ve 
özgürlüğüne, 1982 Anayasasında bir hayli sınırlama
lar getirilmiş; ancak bazı hükümler müşterektir. Şim
di, Anayasa Mahkemesinin 1630ı sayılı Dernekler 
Yasasının bu maddelerini 1961 Anayasasına göre in
celeyerek verdiği kararın büyük bir kesimi 1982 Ana
yasası için de geçerli olmasına rağmen, bunların ilgili 
maddelerini de belirteceğiz, getirilen bu Tasarıda Ana
yasa Mahkemesinin bu kararı dikkate alınmamıştır. 

Sayın üyeler; bugün bir Anayasa sistemimiz var
dır ve bu anayasa sistemimiz içinde Anayasa Mahke
mesinin de bir görevi vardır, bir yeri vardır ve kara
rının da değeri vardır. Mademki bu sistemi kabul 
ettik, o zaman bu sistemin getirdiği sonuçlara da kat
lanalım ve .getirilen bu gibi tasarılarda verilmiş Ana
yasa Mahkemesinin emsal kararlarında onlara da 
uyalım. Herhalde Anayasa Mahkemesinin kararları
nın hukuk hiyerarşisi içindeki değerinin ne olduğunu 
burada idaremiz ve hepimiz de biliyoruz. Şimdi, aynı 
sistem içinde verilmiş bir Anayasa Mahkemesi kara
rına aykırı bir Tasarı getirdiğiniz zaman, bu ne de
mektir? İşte mesela, birtakım hani, «Şu devrede çıkan 
kanunların Anayasaya aykırılığı öne sürülemez.» de
niliyor; ama ileride bunlar devamlı münakaşa ko
nusu olabilecek nitelikteki konulardır. 

Bu itibarla, özellikle ben şunu da belirtmek isti
yorum : Gerçekten bu Dernekler Kanununun bu ha
liyle buradan geçmesi; yani Anayasaya uygun bir 
hale gelmesi çok zor. Komisyonumuz bunu geri alsın 
ve Anayasa Mahkemesinin 1963 yılında verdiği, ger
çekten çok teferruatlı bir karar vardır ve o kararın 
da gerekleri yerine getirilmek suretiyle, yine 1982 
Anayasasının dernek kurma hak ve özgürlüğünün 
getirdiği sınırlar içinde kalmak suretiyle bir tasarı 
getirsin. Yoksa, bunu böyle 150 kişilik bir Danışma 
Meclisinde düzeltmenin imkânsız olduğuna inanı
yorum. 

Bunlar, toplumumuz için hayatî değeri olabilecek 
nitelikteki kanunlardır. Yarın vatandaş dernek ku
ramayacak, derneğe üye olamayacak, sendika, mes
lekî kuruluş gibi kuruluşlar vasıtasıyla hak arama 
özgürlüğünden de yoksun kalacak; o zaman keyfî 
siyasî iktidarlar karşısında vatandaşın başvurabileceği 
yol ne olabilir?.. Bu çok önemli bir husus. 

işte, arkasından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Kanunu geliyor; orada da öyle bir tasarı getirilmiş 
ki, toplantı ve gösteri yürüyüşünün anlamı kalmıyor. 
Burada da dernek kurmanın anlamı kalmayınca; o 

— 270 

8 . 8 . 1 9 8 3 0 : 1 

zaman toplumumuzun demokratik bir toplum olduğu; 
yani daha doğrusu demokrasi ile yönetilip yönetilme-
yeceği şüphesi karşımıza çıkmaktadır. Bu kanunları 
getirdiğiniz zaman, bunlara bu kadar sınırlamalar ge
tirdiğiniz zaman, devletin vasfı, artık demokratik bir 
devlet olma vasfını yitirir. O zaman, bir nevi sert 
kurallara göre yönetilen bir devlet tipi ortaya çıkar 
ki, burada da artık demokrasiden bahsedilemez. Bu 
itibarla, bu kanunların çok hassasiyetle ve ince bir 
surette Anayasa çerçevesinde kritik edilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen. 
KAMER GENÇ — Sözümü bağlıyorum Sayın 

Başkan. 

Sayın üyeler; 
Anayasalar çerçeve kanunlardır. Bu demek değildir 

ki, Anayasada bir hak; mesela «İdare toplantı ve gös
teri yürüyüşünü 30 gün erteleyebilir» diye bir hüküm 
Anayasada getirilmişse, bu, ille getirdiğimiz kanunda 
idareye «30 gün ertele» demek anlamına gelmez. Ana
yasalar çerçeve kanunlardır, onlar, mesela 1982 Anaya
sası 12 Eylül'den hemen sonra yapılan bir Anayasadır; 
ama bu, birtakım hak ve özgürlüklere çizdiği sınır
ların biraz daha vatandaşa nefes alabilecek; yani da
raltma sınırlarını vatandaşın nefes alabileceği, rahat 
hareket edebileceği, hak ve özgürlüğünü arayabileceği 
bir suples içine sokabilirsek, bir müsamaha içine 
sokarsak, 'bence daha iyi olur kanaatindeyim. 

Bir de, tamamen o hakkı kısmaktansa, biraz daha 
o hakkı verelim bakalım; belki o hak sınırlar içinde 
iyi kullanılıyorsa ne diye tamamen kaldıralım?.. O 
bakımdan, bu gibi konuların üzerinde de durmak la
zımdır ve esasen güçlü bir idare, kuvvetli bir idare 
karşısında vatandaşın hak arama özgürlüğünü aşırı 
şekilde sınırlama veya o hak arama özgürlüğünü or
tadan kaldırıcı davranışlar içinde olmamak bence daha 
isabetli olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli Hükümet Temsilcileri, çok muhterem üyeler; 
Benden önce söz alan ve konuşan çok değerli ho

calardan sonra, bu kısa tahditli süre içinde bu önemli 
Tasarı üzerinde yaptığım çalışmaların bir kısmını at
lamak durumunda kaldım. 

Sözlerime başlamadan hemen şunu vurgulayarak 
devam etmek istiyorum. Geçen hafta, hemen Dernek
ler Yasası gündeme geldiğinde bayağı ürkmüştüm, 
«Eyvah, Dernekler Yasası gibi, bir milletin hemen 
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hemen % 80'ine uygulanan, hitap eden bir tasarı 
Meclisimizin yorgun bir zamanında hafiften mi ge
çecek, gündemden çıkacak?» şeklinde bir kaygıya ka
pılmıştım; gördüm ki çok değerli hocalar, değerli 
arkadaşlarım bu mükemmel olması gereken, tarihî 
Danışma Meclisinin, Anayasa kadar, diğer temel ya
salar kadar önemi olan bir yasa üzerinde daha fazla 
duracağı ve gerektiği şekilde çıkacağı intibaını mem
nuniyetle öğrenmiş oldum. Bu itibarla değerli ar
kadaşlarıma saygıyla, sevgiyle selamlarımı sunarak 
sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Değerli Komisyon bu Tasarı üzerinde bir hayli 

çalıştı. Ben, okunmadığı için Raporun bir pasajını 
hatırlayarak sözlerime geçmek istiyorum. 

«Dernekler zamanla anarşi ve terörün hazırlayıcı
ları ve hatta kaynağı haline dönüşmüştür.» Doğru. 
Hemen altında bir hakkı da teslim etmiştir; «Şüphesiz 
bu duruma gelinmesinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yapısı, sürekli ve güçlü hükümetlerin kurul-
mayısı sebebiyle (Bana göre en haklısını okuyorum) 
idarenin bu kuruluşlar üzerinde gerekli denetimleri 
ya hiç veya etkili bir şekilde yapmayışının da önemli 
rolü olmuştur.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Dernekler Yasasının eski şekli; eğer yoksa, hepinize 

birer tane hediye edebilirim. Yasada kaymakamla
rın, valilerin fevkalade denetim yetkisi var, içişleri 
Bakanlığının hemen hemen bugün getirdiğimiz ku
rallar kadar katı, Emniyetin devamlı surette takibi 
sözkonusudur; ama bir ülkede yönetim laçkalaşmış-
sa, asayiş, disiplin bozulmuş, yer yerinden oynamış-
sa artık orada kontrol koymak zor olacaktır. Bu 
itibarla, geçmişin tepkisine kapılarak, diğer arkadaş
larım gibi, hele hele Milletlerarası tnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinde söz sahibi olan Gölcüklü 
Hocamın konuşmasından sonra, benim söyleyeceğim 
kısa birkaç sözümle konuşmama devam edeceğim. 

Komisyondaki arkadaşlarım bana göre çok önem
li 4, 35 ve 55 inci maddelere muhalefet etmişler, söz 
haklarını saklı tutmuşlar. Merak ederim, Tasarının 
en önemli maddelerinden sayılan bu hususlara ne 
diyecekler?.. Yazılı olarak görmeyi aradım Tasarı
da; ama matbaada basılırken herhangi bir yazılı mu
halefetlerine rastlamadım; herhalde kendileri söz ala
rak söyleyeceklerdir. 

Bu Tasarının bir önemini daha vurgulamak is
tiyorum değerli arkadaşlarım. Ben, Türkiye'de en 
büyük bir Derneğin Genel Başkanıyım, Türkiye'de 

900 bin üyesi olan îşçi Emeklileri Derneğinin Genel 
Başkanıyım. Hâlâ adı eski Yasa ile cemiyet olarak, 
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Edirne'den Arda
han'a kadar teşkilatı bulunan, 80'e yakın şubesi bu
lunan bir derneğin Başkanıyım; yani sendikacılık 
hayatımızda, dernekçiliği fevkalade iyi, hangi ko
şullarla, ne şartlarla, nasıl işliyor, onu da bilen bir 
arkadaşınızım. 

Adımıza «Danışma Meclisi Üyesi, Danışman» 
dedilerse, herhalde bize 'bir şeyler danışılmalıdır. Bu 
bakımdan da değerli arkadaşlarımın dikkatini çek
mek istiyorum. 

Bu Tasarı, bazı kanunları da resen uygulamaya 
sokacaktır. İşçi İşveren Sendikaları Kanunlarını; ya
ni Dernekler Kanunu yalnız derneklere değil, İşçi ve 
İşveren Sendikaları Kanunlarının birer maddesinde, 
«İşçi ve İşveren Konfederasyonları hakkında, bu 
Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Medenî Ka
nun ve Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümleri uygulanır.» demekle, hemen he
men Türk Toplumunun nüfusunun % 80 inin çok 
üstünde olan dernekleri değil, meslekî kuruluşları 
ve sendikaları, konfederasyonları da kapsamına al
maktadır. Kanunun önemli bir konumu da burada
dır. 

Gölcüklü Hocamın söylediği gibi, Anayasanın 
düşünce ve düşünceyi yayma hakkına bu Tasarı bu 
şekliyle, Anayasanın açık hükmüne», rağmen, açıkça 
kısıtlama getirmektedir. Umarım Hükümet ve De
ğerli Komisyon üyesi arkadaşlarım ve Başkanım, bu 
dikkat çekici önerimizi maddeler esnasında gözden 
uzak tutmayacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eski Kanunda şöyle bir hüküm var, arkadaşla

rım belirttiler. Anayasa Mahkemesi çok geniş çapta 
'bir iptal kararı aldı. İptal kararının ana unsuru ba
sınla ilgiliydi; yani yasal bir derneğin yayınladığı 
bir bildiriyi basın yazamayacak; yazarsa kapatılacak. 
Öyle şey olur mu?.. Şimdi, mesele yeniden gündeme 
getirilmek istenmektedir. Tıpkı derneklerin bildirileri 
gibi, bundan böyle sendikalar; îşçi ve İşveren Sen
dikaları ve Konfederasyonları kanunlarında nasıl bil
diri yayınlanacağı, nasıl fikirler açıklanacağı saraha
ten belirtilmediği için, otomatikman, şöyle öbür ku
lağımızdan yakalayarak, bu kanuna çekmek istemek
tedir. Fikir özgürlüğü, bir derneğin fikrini, fevkala
de iyi çalışan bir derneğin görüşünü açıklamak, böy
lece kazalarda kaymakamların, illerde valilerin em-
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rine, iznine veya hiç izin vermemesine 'bağlı olacak
tır. Demokraside kesinlikle böyle bir şey söz konusu 
olamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Haber verme bakımından görüşlerinizi 12 Eylül 

öncesine getirirseniz, (A) derneğinin, (B) derneğinin 
adına (Ç) derneği, (O) derneği bildiri dağıtmıştır; 
işte orada kargaşa doğmuştur. Onun için, bildirisini, 
basına açıklamasını yapacak dürüst dernekler, önce 
getirecek 'bir nüshasını imzası mukabilinde idareye 
teslim edecektir. Eğer o bildiri değiştirilirse, suçlusu 
sabit olacaktır. Fikir yayma özgürlüğü nerede yani?.. 
Suçu önlemek böyle düşünülecek olursa, gelecek der 
mokrasimizde suç işleyen çok olur. 

'Ben dernek olarak bildirimin altına imzamı ça
kacağım, suç işlersem, işlemişsem, benim yakama 
yapışacak makam, teslim ettiğim bildirinin bana ait 
olduğunu tespit ederek elbette üzerime gelebilecek
tir. 

Bunun dışında temelli kaldırma, yayımı önleme, 
geçmişte de çok denenmiştir; ama toplum bir yan
dan böyle kısıtlamalara karşı başka yollar seçmiş
tir değerli arkadaşlarım. Bu, toplumumuzu mutlu 
etmemiştir. 

Şimdi, Dernekler Kanunumuzun bundan önceki 
uygulamasına dilerseniz bir göz atalım. Ne olmuş?.. 
Neden bu kadar Anayasayla kısıtladık, Partiler Ka
nunuyla kısıtladık, Seçim Kanunuyla kısıtladık? Şim
di Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu geliyor, on
larla da bir tedbir alacağız. Dernekler Kanununa ne 
olmuş? Bu kadar Anayasayı da zorlayarak, Anaya
sanın üstünde bir kısıtlama getirmenin gereği ne
dir? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Çoğulcu demokrasinin ülkemizde sözü edileme

diği 1938'li yıllarda Devletimiz 3512 sayılı bir ka
nun kabul etmiş ve bu Kanunla vatandaşlarımıza, 
sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarını hükümet 
edenlere ve kamuoyuna duyurmak ve haklı davala
rını topluma mal ederek gerçekleştirmek amacıyla 
cemiyet kurma hakkı tanımıştır. 1938'li yıllar nere, 
1982'1İ yıllar nerede?.. 

Daha sonra giderek değişen şartlar karşısında, 
komşu ülkelerde olduğu gibi, bizde de demokrasiye 
geçilmiş ve demokrasinin vazgeçilmez unsurları ola
rak siyasî partiler, sendikalar, meslekî kuruluşlar 
doğmuştur. Ancak, bütün bu gelişmeler karşısında 
dahi tüm toplumun malı olmuş cemiyetler yerini ko

rumuş, hatta bütün Anayasalarda vazgeçilmez olmuş
tur. Yani Dernekler Kanununun önemi bu kadar ta
rih gerilerine inebilir. 

Anayasamızın 33 üncü maddesi ilk okunuşta em
redici maddedir; buna aykırı hüküm vazedilemez. 
«Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hak
kına sahiptir.» Bu, lafta değil, Anayasanın hükmü
dür. 

Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu Tasarıyla bu hü
küm askıya alınmak istenmekte ve dernek kurma 
hakkı ş'öyle dursun, kurulmuş bir derneğe üye ola
bilme bile izne bağlanmak istenmektedir. 

Bu cümleden olarak, Tasarının üye olma hak
kına ilişkin 17 nci maddesiyle getirilen sınırlamalar 
yanında, maddenin son bendiyle üniversite ve fa
kültelerle bunlara bağlı yüksekokul veya enstitülere 
kayıtlı öğrencilerin talebe derneklerine girebilmeleri 
için rektörlükten yazılı izin alma mecburiyetinin 
Anayasaya aykırılığını, hukuk nosyonu olan hoca
larımın ve kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. 

Ben, diğer bir arkadaşımın söylediği gibi, orta
öğrenim seviyesinde dernekleşmeyi savunmayacağım. 
Böyle bir şey savunursam yanlış yaparım. Çocukla
rın daha ilköğrehim, ortaöğrenim seviyesinde der
nekleşmelerini şahsen idare gibi doğru bulmuyorum; 
ama üniversite seviyesine gelmiş, artık memleket me
seleleri, dünya meseleleri hakkında fikir savunacak 
insanların kendi ekonomik ve sosyal durumlarını 
korumak, beden kabiliyetlerini geliştirmek üzere ku
racakları derneklere; Anayasaya rağmen, rektör mü
hürlü izin kâğıdı verecek, ondan sonra derneğe üye 
olacak... Böyle bir mantığı kabul etmemiz, her hal
de büyük bir tarihi yanılgı olur değerli arkadaşla
rım. 

Bu düzenlemelerden sonra, aynı Kanun bizden 
önceki Meclis gruplarınca Anayasaya aykırılık iddia
sıyla Anayasa 'Mahkemesine götürülmüş ve Anaya
sa Mahkemesince de bir kısım düzenlemelerle bu
günkü yürürlükteki haline getirilmiştir. 

Açıklıkla ifade etmek isterim ki, bugün huzuru
nuza getirilen Dernekler Kanunu Tasarı düzenleme
si aceleye getirilmiş bir düzenleme olarak toplumu
muz için yeterli değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu düzenleme, dernekler için konulmuş aşırı ya

sakların yanı sıra, kazanç paylaşma dışında belirli 
bir ortak amacı gerçekleştirecek derneklere hiçbir 
kolaylık öngörülmemiş, idareye haber vermek su
retiyle sorunlarını kamuoyuna duyurmak hakkı, 
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(Tekrarlıyorum) ilçelerde kaymakamların, illerde va
lilerin tamamen müsaade ve müsamahasına bırakıl
mak istenmiştir. 

Cami, okul, huzurevi, değirmen, yol, köprü yap
tırmak gibi bakım onarım derneklerinin bile kamu 
yararına sayılan derneklerden olma imkânı daha da 
kısıtlanmış ve bürokrasi aşılmaz hale getirilmek is
tenmektedir bu Dernekler Kanunuyla. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
En iyiyi yapmak, en güzeli bulmak için Danışma 

Meclisi oluşturuldu. Biz Kurucu Meclisiz. Halkımı
zın, milletimizin gözü üzerimizdedir; elbette halkı 
temsil ettiğimizi halk biliyor. Komutanlarımız iyi 
niyetle bizden gidecek tasarıları genellikle tamamen, 
kısmen de değiştirerek onaylamaktadırlar. Bu da Ku
rucu Meclisin ikinci kanadının görevidir. Milletimi
zi geçeceğimiz demokraside fevkalade ilgilendiren, 
bana göre Anayasa kadar önemli olan bu Tasarı 
hakkında gerçekten iyi araştırmak, iyi bir sonuca 
varmak gerekmektedir. Aksi halde, bu Kanunun uy
gulamasında ortaya çıkacak kargaşa uyuşmazlıkları 
bizi ve milletimizi fevkalade rahatsız edecek ve de
mokrasimize de bir yararı olmayacaktır. 

Önümüze getirilen yeni Dernekler Kanunuyla geç
mişte yapılmış bir kısım istismarlara tepki tedbirleri 
getirilmek istendiği muhakkaktır. Ancak; yeniden 
demokrasiye geçerken yaptığımız Anayasa, Partiler 
Kanunu, Seçim Kanunu gibi ana düzenlemelerle ge
tirilen tedbirler yeterlidir değerli arkadaşlarım. 

Bu itibarla, geçmişe tepki için değil, gelecek için 
yürürlüğe koyacağımız, milyonlarca vatandaşımızı 
yakından ilgilendiren bir Dernekler Kanununu ama
cına yönelik bir düzenlemeyle kabul etmemiz Mec
lisimiz açısından tarihsel bir görev olacağı inancıy
la ve maddeler üzerinde gerekli görüşlerimizi koya
rak: iyileştirmede Sayın Komisyonun ve Hükümetin 
yardımcı olacağı umuduyla, hepinize saygılar suna
rım, teşekkür ederim.; 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerindeki ko

nuşmalar tamamlanmıştır. Sayın Komisyonun, Sayın 
Bakanlık Temsilcisinin bu konuşmalara bir cevabı 
olacak tabiî... 

Buyurun Sayın 'Müftüoğlu. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞ
LU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Hükümet tarafından hazırlanarak Komisyonu
muzca incelenip huzurunuza ve tetkikinize sunulmuş 

bulunan Dernekler Kanun Tasarısının geneli hak
kında bilgi sunmak ve bu Kanunun hazırlanmasına 
neden ihtiyaç duyulduğunu belirtmek, ayrıca konuş
macı arkadaşlarıma, geneli hakkında konuşmamda 
vereceğim cevaplar dışında da, ibelli noktalarda ce
vap vermek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

1961 Anayasası doğrultusunda hazırlanarak 1972 
yılında yürürlüğe konulmuş bulunan 1630 sayılı Der
nekler Kanununun, 10 yıllılk uygulaması sonunda 
toplumumuzun yapısına uygun düşmediği, birçok hu
suslarda yetersiz kaldığı müşahede edilmiş ve bu 
Kanunda zaman zaman yapılmış olan değişiklikler 
de ihtiyacı karşılayamamıştır, özellikle, 12 Eylül ön
cesi dönemde ülkemizin her kesiminde 1961 Ana
yasasının kişilere tanıdığı hürriyetlerin sınırsız bir 
şekilde ve hatta suiistimal edilerek kullanılması top
lum huzurunun bozulmasına, yurttaşlar arasında 
bölünme ve parçalanma tehlikesinin doğmasına ne
den olduğu hepimizin malumudur. 

IBu durumun meydana gelmesinde, dernek kur
ma ve faaliyette bulunma hürriyetinin kötüye kul
lanılmasının da önemli rol oynadığı hepimizce bili
nen bir gerçektir, özellikle, kurulmuş amaçları dışı
na çıkarak politika alanına kayan birçok derneğin 
yurttaşlar arasına nifak soktuğu, bazı bakanlık ve 
kuruluşlarda yönetime hâkim olduğu ve giderek anar
şi ve terörün kaynak hazırlayıcıları haline dönüş
tüğü hafızalarımızdan silinmemiştir. 

Şüphesiz bu duruma gelinmesinde, gerekçede de 
belirttiğimiz gibi, yalnız yasadaki boşluklar değil, 
aynı zamanda demin Sayın Alpdündar arkadaşımızın 
gerekçeden belirttiği gibi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yapısı, sürekli ve güçlü hükümetlerin ku
rulamayışı sebebiyle, yönetimin etkisiz kalması ve 
bu kuruluşlar üzerinde gerekli denetimleri ya hiç ve
ya müessir bir şekilde yapamaması ve gerekli ted
birleri alamayışının da çok önemli rolü olmuştur. 

12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen Cumhu
riyeti Koruma ve Kollama Harekâtı sonunda teşkil 
edilen Kurucu Meclisçe ülkemizin gerçeklerine uy
gun olarak hazırlanıp, halkımız tarafından büyük ço
ğunlukla kabul edilmiş bulunan Anayasamız doğrul
tusunda ve aşağıda arz edeceğim şu sorunlara da çö
züm getirmek amacıyla bu Kanun Tasarısı önünüze 
getirilmiştir. 

Bu çözüm getirilmek istenen hususları şu şekilde 
izah edebiliriz. 

Dernek kurma hakkına sahip, yani 18 yaşını dol
durmuş olan orta dereceli okul öğrencilerinin der-
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nek kurmalarına mani olunamamıştır eski kanunla. 
Gerçi bazı arkadaşlarımız bunun uygun olmadığını 
belirttiler; ama bir kısım arkadaşlarımız da 18 ya
şından küçüklere, ortaokul öğrencilerine dernek kur
ma hakkının yasaklanmasının uygun olduğunu hak
lı olarak ifade ettiler, tşte bu, Tasarıyla getirilmek 
istenen hususlardan bir tanesidir. 

Derneklerin, yetkileri olmasına rağmen vali ve 
kaymakamlar ve İçişleri Bakanlığınca yeterince de-
netlenememesi, bu amaçla kurulmuş bir denetleme 
organının olmayışından ileri gelmiştir. Getirilen bu 
Tasarıda bir dernekler özel denetleme grubu kurul
muştur. Ayrıca, gerek İçişleri Bakanlığındaki, gerek 
Emniyet Genel Müdürlüğündeki müfettişlere denetle
me yetkisi verilmiştir. 

Diğer bir husus, !ki Sayın Bayer konuşmasında 
tenkitte bulundu; «Bir maddesinde dernekler birimi, 
başka bir maddesinde ise, dernekler özel denetim 
ıgrubu...» dedi. 

Dernekler birimi; derneklerin işleyişlerini, kuru
luşlarını tespit etmek üzere kurulacak olan, gerek il
lerde, gerek Emniyet Genel Müdürlüğündeki kuru
luşlardır. özel denetleme grubu ise, sadece Emniyet 
Genel Müdürlüğünde kurulacak olan bütün dernek
leri denetleyecek olan kuruluştur. 

Bir diğer husus da, derneklerin yayınlayacakları bil
diri ve beyannameleri Cumhuriyet Savcılıklarından 
alındı belgesi karşılığında verilir verilmez dağıtabil-
meleri idi. Bu hüküm değişmediği takdirde, eskiden 
olduğu gibi, yine topluluklar arasında icabında olay
lar çıkabilecek yahut da dağıtım engellenecek veya
hut da zararlı bildiriler etkisini yaptıktan sonra top
lanacaktır. Tabiî birçok arkadaşımız bu konuya ta
kıldı. 

Şimdi, geçmişte olduğu gibi, iyi niyetle çalışmış 
olan derneklere tabiatıyla bir sözümüz yok. Ancak, 
yine bütün arkadaşlarımız bilirler ki. 12 Eylülden 
önce kurulmuş olan ve illegal faaliyetlerde bulunan 
bütün dernekler, hemen hemen her gün birtakım 
bildirileri çıkarıp yayınlamaktaydı ve bu yayın ya
pıldığı anda bir nüshası gönderiliyor; fakat o yayın 
bildiri şeklinde, illegal çalışan bütün faaliyet bildiri 
şeklinde bütün çevreye dağıtılıyordu, zararlı fikirler 
gerekli etkiyi gösteriyordu; siz ondan sonra topla
tıyorsunuz ve ondan tabiî bir fayda sağlanamıyordu. 
Bunu basın hürriyetiyle, düşünceyi yayma hürriyetiy
le birlikte belki tam olarak mütalaa etmemek herhal
de yerinde olacak. 

Saniyen, bu bildiriler dernekler tarafından dağı
tılırken, karşı derneklerle tabiatıyla aralarında çatış
malar da oluyordu. Bu bakımdan, bu getirilen hü
kümle, bildiri ve kararların ilgililerce imzalanıp belli 
bir süre önce verilmesi öngörülmektedir. Takdirleri
nize sunulacaktır. 

Bir diğer husus da, birden fazla ilde faaliyet gös
terecek dernekler, merkezleri dışındaki diğer il ve il
çelerde, kasabalarda ve köylerde temsilcilik açabil
mekteydiler. Bu durum, çok uzak ve dar olan yer
leşme merkezinde yaşayan insanlar arasında huzur
suzluk ve bölünmelere neden olmuştu. Bunu da or
tadan kaldırmak için, ancak il ve ilçelerde kuruluş
lar meydana getirilmesini sağlayacak hüküm getiril
miştir. 

Ayrıca, kanuna aykırı faaliyetlerden ötürü faali
yetten alıkonulan dernek şubelerinin yerine yeni şu
be açılabilmekteydi eski kanuna göre, bu da toplum
da çeşitli sakıncalar yaratmaktadır. Bu sakıncanın gi
derilmesi maksadıyla da yeni hüküm getirilmiştir. 

Kamu hizmeti görevlilerinin siyasetle uğraşma
maları kanunlarımız icabıydı. Her vatandaş gibi bun
ların da hizmete ilişkin menfaatlerini korumak, sos
yal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için bir ara
ya gelerek dernek kurabilmeleri tabiîdir; fakat bazı 
kötü niyetli kişi veya kişiler kamu hizmeti görevli
lerini iyi amaçlarla kurdukları derneklerinin siyase
tin içine çekerek, onları hem kanunlara göre suçlu 
duruma düşürmekte, hem de politik düşünce ayrımı 
yaparak, körükleyerek bölünmelere neden olmakta
dır. Bu durumun önüne geçilmesi için, kamu hizme
ti görevlileri tarafından kurulacak derneklere ku
ruluş ve faaliyetleri bakımından bazı kısıtlamalar ge
tirilmiştir. 

Çok değerli üyelerimiz bu Kanunun, Anayasanın 
maddelerine, Anayasada getirilmiş olan hükümlere 
aykırı olduğunu, bilhassa kamu görevlileri bakımın
dan da aykırı olduğunu ifade buyurdular. 

Kanımca, Anayasanın 33 üncü maddesini tümüy
le ele alıp okuduğumuz takdirde, getirilen Tasarının 
Anayasaya aykırı olmadığı görülecektir. Esasında, 
Komisyonumuzda uzun uzadıya görüşülmüştür; fa
kat hiçbir arkadaşımız tarafından da Anayasaya ay
kırılığı ileriye sürülmemiştir. Bazı maddelerde bir -
iki görüş ayrılığı olmuştur; ama bunlar doğrudan doğ
ruya Anayasaya aykırılık yönünde değildir. Şahsen 
ben dahi 35 inci maddede söz hakkımı mahfuz tut
muşumdur, ki sırası geldiğinde sebebini arz edece
ğim; ama bunlar Anayasaya aykırılık yönünde ol
mamıştır. 
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Kamu hizmeti görevlileri hakkında getirilen kı
sıtlamanın Anayasamızın 33 üncü maddesine uygun
luğunu şuradan da görebiliriz: 33 üncü maddenin bi
rinci fıkrası, «Herkes, önceden izin almaksızın der
nek kurma hakkına sahiptir» der. Son fıkrada, «Bi
rinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuv
vetleri mensupları ile kamu hizmeti görevlilerinin 
dernek kurma haklarına...» der. Şu halde «Silahlı 
Kuvvetler, kolluk kuvveti mensuplarıyla, kamu hiz
meti görevlilerinin» demek suretiyle bunu diğer gö
revlilere de teşmil edebilmiştir. Kamu hizmeti görev
lilerinin dernek kurma haklarına başkaca sınırlar ge
tirilmesine veya bu hürriyeti kullanmalarının yasak
lanmasına engel değildir. O halde, kamu hizmeti gö
revlileri için getirilmiş olan hükümde de Anayasaya 
aykırılık ileri sürülememesi gerekir. 

Esasında, diğer konuları da birlikte alacak olur
sak, bu Kanun, Anayasanın 33 üncü ve 13 üncü 
maddesi birlikte mütalaa edilerek, birlikte düşünüle
rek hazırlanmış olan bir kanundur. 

Arkadaşlarımızın bir kısım tenkitlerine not ala
bildiğim kadarıyla temas ettim. Ancak, tabiî daha 
çok maddeler üzerinde görüşülürken belki daha faz
la cevap verme imkânını bulacağım. 

Sayın Bayer'in en çok üzerinde durmuş olduğu, 
Uluslararası ilişkilere, dernekler bakımından, büyük 
kısıntılar getirildiğidir. Halbuki maddelere bakacak 
olursak, bunların ̂  da bazı kurallara uyulmak suretiy
le mümkün olabileceği görülmektedir, müsaade edil
miştir. 

Dil konusunda, birçok kanunlarımızda, geçen ta
sarılarımızda da görülmektedir, bazı kelimelerin de
ğişik şekilde yazıldığı da görülmüştür; bunlar mad
deler görüşülürken üzerinde durulabilecek olan hu
suslardır. 

Sayın Genç arkadaşımız öğretmenler üzerinde 
durdular, öğretmenler için dernek kurma hakkının 
kaldırılmasını tenkit ettiler. 

Bugün Türkiye'de Silahlı Kuvvetler ve güvenlik 
kuvvetlerinin ne derece önemi varsa, Millî Eğitim 
Teşkilatında çalışan öğretmenlerin de çok büyük öne
mi vardır; hizmette önemleri fazladır. Bu bakımdan, 
idare tarafından hazırlanmış olan Tasarı da öğret
menlerin dernek kurmalarını kabul etmemiştir, der
neklere üye olmalarını ise belli birtakım şartlara bı
rakmıştır. v 

Bunun yanında, derneklerin idare tarafından da
ğılmış sayılması meselesi var. Arkadaşlar, bu hüküm
lerde de, belli bir şekilde müracaat ederek tüzelkişi-
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lik kazanmış olan derneklerin Kanunun belli mad
delerinde gösterildiği üzere, ilk genel kurul toplantı
larını yapamamış olmaları halinde, bunların da da
ğılmış sayılacağına dair hükümler getirilmiştir. 

Derneklerin bazen faaliyetten alıkonması da, yi
ne Anayasada öngörülen çerçeveler içerisinde getiril
miştir. 

Benim şu anda arz edebileceğim konular bunlar
dır, maddelere geçildiği takdirde tekrar atladığım hu
suslarla birlikte her zaman cevap vermeye hazırım. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Sayın Ablum, sizin ilave edecek bir konunuz var 

mı? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TtN ABLUM — Şu anda yok, maddelere geçildi
ğinde arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Dernekler Kanunu Tasansı 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, dernek kur

ma hakkının kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve 
usulleri belirlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Gürel buyurun efendim. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel genelindeki görüşme belli sayı ile tah
dit edildiği için, görüşme isteğim gerçekleşmemiştir, 
bu vesile ile «Amaç» maddesi üzerinde görüşürken 
bir iki noktayı da genelde arz etmek istiyorum. 

Önce şu hususu arz etmeme müsaade buyurunuz. 
Biz burada bu konuyu ele alırken, Sayın Hocamı
zın da belirttiği gibi, Anayasa hükmünde olan, ana 
hükümleri ihtiva eden bir Kanunun müzakeresine 
geçtik. Hakikaten Dernekler Kanununun, daha ön
ce Cemiyetler Kanununun devreye girdiği zamandan 
12 Eylüle gelinceye kadar dernekler, Tasarının ge
rekçesinde de belirtildiği gibi, Türkiye'nin sosyal ha-
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yatına, siyasî hayatına ve hatta ekonomik hayatına 
müessir olabilecek kadar çok kuvvetli müesseseler 
haline gelmiştir. 

Ancak, bunu sadece derneklere bağlamamak la
zım; çünkü şöyle bir geriye doğru gidecek olursak, 
1950 öncesi, 1960 öncesi ve 1980 öncesi gelişmeleri, 
siyasî gelişmeleri çok iyi takip etmemiz lazım. 1960 
öncesi siyasî iktidarların çok kuvvetli olduğu dönem
lerde karşımıza bir müesseseler kavramı ortaya çı
karılmıştı. Bilhassa siyasî tartışmalarda devamlı su
rette işlenen konu buydu. Bir parti iktidara gelir mil
letin reyi ile millî irade ile meclise girer, ne kadar 
güçlü olursa olsun, onun karşısında mutlaka başka 
müesseseler olmalı ve bu müesseseler biraz evvel par
ça parça konuşan arkadaşlarımızın da belirttikleri 
gibi, siyasî iktidarların keyfi idarelerine karşı önle
yici, frenleyici müesseseler mutlaka şarttır. Bu dü
şünce o hale gelmiştir ki, 1960 Anayasası meydana 
getirilirken Türkiye müesseselere boğulmuştur; ama 
bu müesseseleri de ayrıca kontrol edecek siyasî oto
rite de olmadığı için, Devlet otoritesi de olmadığı 
için, sonradan üniversitesinden, adlî organlarına, der
neklerine, okullarına varıncaya kadar her birisi baş-
lıbaşına birer Devlet havası içerisine girmiştir. 

1980 yılına kadar bu hale gelen ve gerekçede be
lirtildiği gibi, yine bütün konuşmacı arkadaşlarımızın 
hemen hemen ittifakla belirttikleri gibi, bu dernek
ler Türkiye'nin siyasî, ekonomik ve kültürel hayatına 
büyük çapta etkili olmuşlardır. 

Şunu gözden uzak tutmamak lazımdır ki, Ana
yasa müzakerelerinde de belirtmeye çalıştığımız gibi, 
iktisaden geri kalmış memleketlerde, gelişmekte olan 
memleketlerde herşey politikanın emrindedir. Her-
şey, iyi politikanın değil, kötü politikanın emrinde
dir. O halde, bir konuyu ele alıpta incelerken, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 12 Eylül sonrası okuduğu ge
nel bildirideki gibi, salt hukuk açısından meseleyi 
ele almamak lazım. Biraz evvel Sayın Gölcüklü Ho
camızın da belirttiği gibi, gerekler müsaade ettiği 
müddetçe, gereklerin özellikleri dikkate alınmak su
retiyle kısıtlamalar getirilmelidir. 

İşte, bu önümüzdeki Tasarı Türkiye'nin gerekle
rini dikkate almak suretiyle hazırlanmış ve önümüze 
getirilmiştir. Pek tabiî içinde bazı bizce uygun gö
rülmeyen hükümler varsa da, bunlar Meclisten çı
karken düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Gürel, süre bitiyor, fakat 
madde üzerinde konuşmaya imkân bulamayacaksı
nız her halde. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Oradan döne
ceğim; evet efendim. 

Şimdi, Türkiye'nin gereklerini ele aldığımız za
man maddenin amaç olarak belirttiği hususa bakı
yoruz. Çok dikkatlice okuyalım: «Bu Kanunun ama
cı, dernek kurma hakkının kullanılmasında uyulacak 
şekil, şart ve usulleri belirlemektir» diyor. Değildir 
arkadaşlarım. «Bu Kanunun amacı dernek kurma 
hakkının kullanılmasında uyulacak şekil ve şartlar» 
dersek, bitiririz, kalırız. Halbuki, Kanunun amacı 
içerisinde pekçok yasaklamalar vardır. 

Yine biraz evvel Sayın Alpdündar'ın okuduğu 
gerekçenin ve Komisyonun Danışma Meclisi Baş
kanlığına hitaben yazdığı yazıda da, beyannamelerin 
dağıtılmasını engelleyerek «Kamu düzenini bozacak
lardır.» demek suretiyle esas gaye, amaç, kamu dü
zeninin korunmasıdır. Şu halde, «Amaç» maddesi şu 
haliyle, önümüze getirildiği kadarıyla eksiktir. «Amaç» 
maddesine bir başka hüküm, bir başka fıkra veya 
bir - iki kelime daha eklemek suretiyle, «Amaç» mad
desinin esas amacı belirtir şekle getirilmesi lazımdır. 
Bu haliyle, sadece dernek kurma hakkının kullanıl
masında uyulacak şekil, şart ve usuller güdük ve kı
sır kalmaktadır. Dernek kurulduktan sonra, dernek
lerin faaliyetlerinin de kamu düzeninin korunması 
noktasına gelinceye kadar düzenlenmesini de amaç
ladığına göre, bu maddeye bir başka şekil vermek 
gerekmektedir. Onu arz etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Değerli üyeler; maddeyle ilgili bir önerge var; 

okutuyorum. 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

İncelemekte bulunduğumuz 500 Sıra Sayılı Der
nekler Kanun Tasarısı 1 inci maddesindeki «hakkı
nın» sözünün «hürriyetinin», «uyulacak» sözünün 
«uygulanacak» sözlerine dönüştürülmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Önergem okundu, kısaca tekrar etmek istiyorum. 
Biliyorsunuz, 1 inci maddede şöyle deniyor: «Bu 

Kanunun amacı, dernek kurma hakkının kullanılma
sında uyulacak şekil, şart ve usulleri belirlemektir.» 

Bendeniz, buradaki «kurma hakkının» sözü yeri
ne «kurma hürriyetinin», «uyulacak» sözü yerine de 
«uygulanacak» kelimesinin getirilmesini önerdim. Ne-
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deni de, Anayasamızda hüküm böyle ve bu bir ger
çeği ifade ettiği için böyle olduğu kanısındayım. 

Sayın Hükümetimiz Tasarıyı hazırlarken ve Ko
misyonumuz da bunu incelerken, eğer başka bir ne
den düşünmüşler ise, ben onu bildiğim takdirde öner
geyi de geri alabilirim; ama Anayasamız öyle. 

Şimdi, Anayasanın 33 üncü maddesinin 3 üncü 
fıkrasının ikinci cümlesine uyularak bu Kanun ha
zırlanmış bulunuyor aslında; ana işaret oradan geli
yor. Orada da aynen diyor ki, «Dernek kurma hür
riyetinin kullanılmasında...» Bizim Tasarıda şimdi 
«dernek kurma hakkının kullanılmasında» diyor, hal
buki Anayasada «Dernek kurma hürriyetinin kulla
nılmasında uygulanacak (Tasarıda «uyulacak») şekil, 
şart ve usuller kanunda gösterilir.» diyor, Anayasa
mızda «... hürriyetinin kullanılmasındaN uygulanacak 
şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.» diyor. 

Şimdi, dikkat buyurulursa Anayasamızın birinci 
fıkrasında bakınız, «Herkes, önceden izin almaksızın 
dernek kurma hakkına sahiptir.» diyor. Burada «hak» 
kelimesini kullanmış. Nitekim, maddenin başlığı da 
fasıl olarak «XI» ve «Toplantı hak ve hürriyetleri» 
dir aslında; ama maddenin ismi «A» bendi olarak 
«Dernek kurma hürriyeti» dir. O halde, bizim şimdi 
bu söz üzerinde ısrarla basit bir sözmüş gibi düşün
mememiz lazım gelir. Bir hakkın sınırlandırılması, 
bir hürriyetin sınırlandırılmasından çok farklıdır. Bir 
hakkın teslimi gerekir ve hakkın sınırlandırılmaması 
gerekir. 

Nitekim, bu birinci fıkraya uygun olarak da Ka
nunumuz bir sınırlandırma getirmemiş; hakkı ver
miş orada, teslim etmiş. Nitekim, «Medenî hakları 
kullanma ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş olan 
herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hak
kına sahiptir.» diye genel niteliği, kaideyi koymuş. 
Halbuki, dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında 
uygulanacak şekil, şart ve usuller sınırlanmış. 

Sonra, «hürriyet» ve «hak» arasındaki fark böy
le olduğu gibi, «uyulacak» la «uygulanacak» arasın
da da fark vardır. 

Şimdi, bu Kanun Tasarısı tetkik edilirse, yalnız 
kişilerin dernek kurarken uyacakları hususları değil, 
idarenin de hangi hususları uygulayacağını göster
miştir. İşte Anayasamızın arzu ettiği budur. Yalnız 
kişilerin ihtiyarlarına bağlı olarak uyulacak şeyleri 
göstermek arzusunda değil, aynı zamanda İdarenin 
de neleri uygulayacağını emretmek istemiş. Böylece 
de, hem kişinin uyacağını, hem idarenin uygulayaca
ğını aynı söz altında toplayarak, «uygulanacak esas
lar» demiştir. 
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Bu nedenle, bence 1 inci maddedeki çok önemsiz 
gibi görünen bu iki sözün, «hakkının» yerine «hürri
yetinin», «uyulacak» sözünün yerine «uygulanacak» 
sözünün Anayasanın 33 üncü maddesinin 3 üncü fık
rasının ikinci cümlesi gereğince düzeltilmesi ve ona 
uydurulması gerekir. Bunun zaten böyle olması ge
rekiyordu; ama bunun dışında, «Eski Kanun bunu 
böyle söylüyor» sözünün dışında bir gerekçe varsa, 
onu da dinleyip tabiatıyla uymak durumundayız. 

, Bir gerekçesi de, bu şekilde yazılmanın madde 
gerekçesinde görülmemektedir. 

Bu nedenle önerge verdim; kabul buyurulmasını 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Kurtoğlu lehinde, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymetli 

arkadaşlar; 

Sayın Kırcalı arkadaşımızın vaki önergesi ile Ko
misyonun ve Hükümetin teklif tarzı meselenin içine 
duhul imkânını vermiştir; bu yönden Sayın Kırcalı' 
ya teşekkür etmek isterim. 

Ancak, Anayasanın lafzı ile gerek Hükümet Ta
sarısının ve gerek Komisyon önerisinin farklı tabir
leri kullanması, meselenin esasına müessir olmamak 
icap eder. 

Ne diyor Tasarı?.. «Dernek kurma hakkı». Ne 
diyor Sayın Kırcalı ve Anayasa?.. «Dernek kurma 
hürriyeti». 

Anayasa, dernek kurma hakkının istimali husu
sunda vatandaşa bir hürriyet tanımıştır, bir alan ta
nımıştır. Bu hürriyet alanı içerisinde vatandaş tatbi
kat kanunu mesabesinde bulunan Dernekler Kanu
nunun gösterdiği usul, şekil ve şartlara riayet ederek 
dernek kurma hakkını kullanır ve bu hak Anayasa
nın tesis ettiği hürriyet sınırları dışına çıkamaz. Zan
nediyorum meseleyi, gerek Komisyon düzenlemesi, 
gerek Hükümet düzenlemesi ve gerek vaki önerinin 
getirdiği teklif bakımından bu şekilde anlarsak, iki 
görüşü de meczetmiş oluruz ve hakikati ifade etmiş: 
oluruz. 

Binaenaleyh, Sayın Kırcalı'nın önergesi yerinde
dir kanaatimce; fakat Hükümet Tasarısının ve Ko
misyon Tasarısının ifadesini de içine almak kaydıy
la. Berakis, Komisyon Tasarısı ve Hükümet Tasarısı 
yerindedir; ancak bu Tasarının ifadesini Sayın Kır
calı'nın ifadesiyle bağdaştırmak suretiyle. 
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Onun için derim ki, ben Sayın Kırcalı'nm öneri
sine iştirak ediyorum; ancak şu şartla ki, Komisyon 
Tasarısındaki ifadeyi de muhafaza etmek kaydıyla. 
O halde «Bu Kanun, dernek kurma hürriyetinin sı
nırlarını ve dernek kurma hakkının kullanılmasında 
uygulanacak şekil, şart ve kaideleri gösterir.» diye 
eklektik, birleştirici bir formüle bağlanmak kaydıyla 
Sayın Kırcalı'nın önerisi yerindedir. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Evet, önerge üzerinde Komisyonun görüşü?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Gerçi 1 inci maddede «dernek kurma hakkı» tabiri 
kullanılmaktadır. Anayasamıza da baktığımız takdir
de, madde kenar başlığında «Dernek kurma hürri
yeti» demiştir; ama hemen birinci fıkrada «Herkes, 
önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahip
tir.» demektedir. Kanımızca burada pek fazla önem 
arz etmemektedir. Buna rağmen «kurma hakkı» yeri
ne «kurma hürriyeti» kelimesinin kullanılmasını Ge
nel Kurulun takdirine arz ediyoruz. 

Ancak, ondan sonra «kullanılmasında uyulacak 
şekil» yerine, Sayın Kırcalı'nın önergesinde «uyula
cak» yerine «uygulanacak», deniyor. Buna katılıyo
ruz, haklıdırlar. O kelimenin «uygulanacak» şeklinde 
değiştirilmesine katılıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Ablum, sizin görüşünüz?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Katılıyoruz efendim, Komisyonun 
görüşüne katılıyoruz. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette; yani Komisyonun 
görüşüne katılıyorsunuz. 

Sayın üyeler; 
Sayın Kırcalı'nın «Uyulacak» kelimesi yerine «Uy

gulanacak» kelimesinin konulmasına dair teklifine Ko
misyon ve Hükümet katılıyor. Bunu kesin oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«Hakkının» kelimesi yerine «Hürriyetinin» konul
masına katılmıyorlar. Onun dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Bu takdirde önergeyi maddeyle birlikte Komisyo
na veriyorum... 

M'iLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz demin arz etti
ğim gibi takdire bırakmıştık; mademki, Genel Kurul 
«Hakkı» kelimesi yerine «Hürriyeti» kabul etti; kesin 
olarak oylayabilirsiniz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim, yani maddeyi böyle 

düzenleyerek veriyorsunuz, öyle kabul ediyorum. O 
halde maddeyi okuyorum... 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, Komisyondan başka kim

seye söz veremem; ama yazımla ilgili bir düzeltme 
teklifi varsa, hayhay, buyurun... 

FİKRİ DEVRİMSEL — Yazım düzeltmesi var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, kelime tasar

rufu olsun diye arz ediyorum; «Uygulanacak» tan son
ra «Esasları belirlemektir» şeklinde olmasını öneriyo
rum. «Esasları» kelimesi «şekil, şart ve usulleri» ke
limelerinin yerine geçer de onun için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Devrimsel'in bu düşüncesine katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli üyeler; 
Maddenin Komisyondan gelen şeklini okuyorum. 
«Bu Kanunun amacı; dernek kurma hürriyetinin 

kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usulleri 
belirlemektir.» 

Madde bu şekilde gelmiştir. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul eenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, dernek kurma hakkı, 

derneklerin kuruluşu, işleyişi, örgütlenmeleri, organ
ları ile görev ve yetkileri, denetlenmeleri, tüzelkişiliğin 
sona ermesi, üyelik ve üyelerin haklan ve görevleri, 
yasak ve izne tabi faaliyetler, cezalar ile derneklere 
ilişkin diğer konuları düzenleyen hükümleri kapsar. 

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

Maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci madesinin aşağıdaki şekilde düzen 

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Necip BİLGE Akif ERG1NAY 

«Bu Kanun, dernek kurma hakkı, derneklerin ku
ruluşu, işleyişi, örgütlenmesi, organları görev, yetki 
ve denetlenmeleri, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelik 
ve üyelerin hakları ve görevleri, yasak ve izne tabi 
faaliyetler, cezalar ile derneklere ilişkin diğer konu
ları düzenleyen hükümleri kapsar.» 

BAŞKAN — Evet, Sayın Erginay, Sayın Bilge, 
önergeniz üzerinde hanginiz... 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, daha çok bir 
yazım düzeltmesi şeklindedir... 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Bir defa iki tane «lle»den 

birisi kalkmış oluyor, sonra da yukarıdan aşağıya 
konulara taalluk etmek suretiyle «Düzenleyen» keli
mesi hepsini kapsayacak şekilde ele alınmış oluyor 
Sayın Komisyonun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Bizim alabildiğimiz kadarıyla verilen teklifte sa
dece «Organları ile» oradaki «ile»yi kaldırıyor, virgül 
yapıyorlar sayın arkadaşlarımız zannedersem; ondan 
başka bir değişiklik hemen tespit edemedim, «lle»yi 
virgül yapıyorlar efendim. Fakat biz bu düşünceye. 
bu teklife katılamıyoruz. Şöyle ki, «Organları ile gö
rev ve yetkileri» buradaki «Görev ve yetkileri» tabiri 
sadece organlara hasredilmektedir. Bu itibarla orada 
«Organları» -kelimesinden sonra «ile»nin bulunmasın
da yarar görmekteyiz. Bu itibarla katılamıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ablum, aynı görüşte misiniz?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TtN ABLUM — Evet efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Madde üzerine bir yazım teklifi var mı efendim?.. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, mademki kabul 

edilmedi bizim önergemiz, burada bir yazım düzelt
mesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Teklif edeceğim düzeltme şu

dur : «Organları ile görev ve yetkileri, denetlenme
leri» dedikten sonra onu ta aşağıya bağlıyor; «Diğer 
konuları düzenleyen» diye devam ediyor. Burada 
«Denetlenmelerini» demek gerekecektir. O olmazsa 
«Denetlenmeleri düzenleyen hükümleri kapsar» doğru 
olmuyor, «Denetlenmeleri» dedikten sonra bir «ni» 
ekini koymak icap edecek; ondan sonra virgül konur
sa cümle düzelmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Bilge, 
sorayım Sayın Komisyona. 

Evet Sayın Müftüoğlu?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU — 
Efendim, alabildiğim kadarıyla «Denetlenmeleri» 
yerine «Denetlenmelerini»... 

NECİP BİLGE — «Denetlenmelerini düzenleyen 
hükümleri kapsar» Şimdi bu olmadığı takdirde «Der
neklere ilişkin diğer konuları düzenleyen» açıkta ka
lıyor. «Görev, yetki ve denetlenmelerini, tüzelkişili
ğin sona ermesi, üyelik ve üyelerin hakları ve görev
leri, yasak ve izne tabi faaliyetler, cezalar ile dernek
lere ilişkin diğer konuları» ayırt etmiş oluyoruz. Bu 
itibarla yukarıda «Denetlenmelerini» demek lazım 
gelecektir kanısındayım. 

MIILLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞ
LU — Evet efendim, doğrudur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Ablum?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Maddenin ikinci satırındaki «Denet

lemeleri» kelimesinin sonuna «ni» ekinin ilavesi su
retiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

REMZİ BANAZ — Efendim, o zaman şöyle 
değiştirilmesinde fayda var: «Görev, yetki ve denet
lenmelerini» 

BAŞKAN — Evet efendim.?. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Madde eski 

haliyle doğrudur efendim.... 
BAŞKAN — Efendim, «Görev» den sonra «Ve» 

kalkıyor, virgül konuyor, «Yetkileri» kelimesi «Yet-
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iki» oluyor, ondan sonra «ve» ilave ediliyor ve «De
netlenmeleri» nin sonuna da «rai» eki konuyor. 

Bu küçük... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, o za

man «Derneklerin kuruluşu» değil «Kuruluşunu» de
mek lazım ve diğerlerine de «nu, ni, nı» eklemek 
lazım; o zaman da maddeyi yeniden düzenlemetk 
gerekir. 

NECİP BİLGE — «ni» hepsine şamildir, kendi
sinden evvelkilerin hepsine şamildir. 

BAŞKAN — Efendim, birbirinize değil, lütfen 
Başkanlığa hitap edin. 

Sayın Kantarcıoğlu, diyorsunuz ki, eğer buraya 
«ni» konursa diğerlerinin hepsini de «Kuruluşunu, 
haklarını, ilerideki görevlerini izne tabi faaliyetleri
ni...» Öyle mi diyorsunuz?. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sonra, kurma 
hakkının çoğul, «Lar, 1er» olması lazım. 

BAŞKAN — Evet, bu işaretinizi, hatırlatmanızı 
tekrar Komisyona ve Hükümet Temsilcisine soruyo
rum; lütfen son şekli bildiriniz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkanım, arkadaşlarımızın ikazlarına te
şekkür ederim. Doğrudur ifade ettikleri. Metnimi
zin olduğu şekilde, aynen olduğu şekilde geçmesini 
arz ederim efendim. Yani Komisyonumuzun getirmiş 
olduğu metinde hiçbir değişiklik yapmadan olduğu 
gibi kabul edilmesi için oylatmanızı rica ediyorum. 
Çünkü, ISayın Kantarcıoğlu'nun ifade ettiği husus
ları bu defa getirecektir. Bu bakımdan, Komisyon 
tarafından getirilen metnin kabul edilmesini istiyo
ruz. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Ablum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Evet, Komisyonunun görüşüne ka
tılıyorum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, biliyorsunuz yazım 
düzenlemesi böyle oluyor. Bir önerge falan olma
dığı için Komisyonun ve Hükümetin son dileğini 
yerine getirip maddeyi oylatmaktan başka Başkan
lığa ibir görev düşmüyor. 

Maddeyi Komisyondan geldiği şekli ile oylarını
za sunuyorum... Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar, 
MADDE 3. — Bu Kanun uygulamasında; 
1) Dernek : Kazanç paylaşma dışında belirli 

ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az ye

di gerçek ikisinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli ola
rak birleştirmeleri suretiyle oluşturdukları tüzelki
şiliği, 

2) Dernek Merkezi : Derneğin yönetim yerinin 
bulunduğu il veya ilçeyi, 

3) Dernek İkametgâhı : Yönetim faaliyetlerinin 
yürütüldüğü yeri, 

4) Mahallin En Büyük Mülkî Amiri : Vali ve
ya Kaymakamı, 

5) Üst Kuruluş : Derneklerin oluşturduğu fede
rasyon ve konfederasyonları, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Madde ile ilgili bir değişiklik önergesi var, oku

tuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 1/696 S. Sayılı Tasarının 
3 üncü maddesinin üç numaralı bendindeki «Dernek 
ikametgâhı» deyiminin karşılığındaki tanımın aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

3). Dernek ikametgâhı : Derneğin bulunduğu, 
yönetim faaliyetlerin yürütüldüğü ev, apartman gibi 
yer. 

BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere buyu
run Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

3 üncü maddenin üç numaralı bendinde dernek 
ikametgâhının tarifi yönetim faaliyetlerinin yürütül
düğü yer olarak tarif edilmiştir. Son anarşik olaylar 
ve son emniyet kayıtları, sıkıyönetim mahikemelerin-
deki ıkararlar ve bu alanda gazetelerde çıkan neşri
yat göstermiştir ki bu faaliyetler her yerde yapılmış
tır ve bu tarif de bu «Her yer»e uyuyor. Onun için, 
bunun kısıtlanması lazımdır. Çadırda bile karargâh 
yapılmıştır ve plağı bile dinledik. Bu plakta bile 
bazı şiirler vardı; Gençlik ve Spor Bakanına «Top 
Bakanı» falan deniyordu ve yeri de yoktu; Maraş 
civarında bir dağda oluyordu bunlar ve yeri de ora
sı idi ve çadırdı, bir mağara idi. O bakımdan, bu
nun kesin bir şekilde sınırlanması gerekir. 

İkametin karşılığı eyleşme, oturmadır. İkametgâ
hın tam karşılığı da, lügatça manası da konuttur, 
Konutun da tarifi; bir insanın yatıp kalktığı, iş za
manı dışında eyleştiği veya tüzelkişiliği olan bir ku
ruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yerdir. Şu 
halde bu bir tüzelkişilik, bir dernektir^ Dernek ol-



Danışma Meclisi B : 141 8 . 8 . 1983 O : 1 

duğuna göre, bu hususta istismar edildiğine göre, 
kesin bir şekilde buna bir tarif getirmek gerekir. O 
bakımdan bu önergeyi vermiş Ibulunuyorum ve di
yorum ki, dernek ikametgâhının tam karşılığı şu
dur: Derneğin bulunduğu, yönetim faaliyetlerinin 
yürütüldüğü ev, apartman gibi yerdir. Ne çadır, ne 
mağara, ne de bir ağacın altıdır. 

Arz ederim . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.,. Yok. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkanım, bu öneriye katılamıyoruz. Şu 
bakımdan; «Dernek Merkezi : Derneğin yönetim 
yerinin bulunduğu il ve ilçeyi» diye ikinci bentte 
ifade etmiştir, 

Dernek ikametgâhı, ıbu yerleşmiş olan tabir ola
rak da derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü 
yeri ifade etmektedir. Bizim kanımızca kâfi gelmek
tedir değişikliğe gerek görmüyoruz. 

Arz ederim, 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Ablum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Sayın Başkan, ikametgâhın tarifi 
Medeni Kanunumuzda var. Burada, o Medeni Ka
nundaki ikametgâh tarifine atıf yapılmak suretiyle 
bir belirleme yapılmak istendi. Zaten Sayın üyenin 
önerdiği hususları bu Medeni Kanunun tarifi içeri
yor. 

Ayrıca, Sayın Müftüoğlu'nun da ifade ettiği gibi, 
ikinci bentle üçüncü bent arasında bir irtibat var. 
Eğer o önergeye itibar edilirse bu irtibatı kopar
maktan endişeleniriz^ Bu itibarla, katılmıyoruz efen
dim. 

(BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
ıbul etmeyenler^, önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir., 

Sayın Tutum'la, Sayın Kurtoğlu'nun soruları var
dı. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, Medeni 

Kanunda «Hükmî şahsın ikametgâhı, nizamnamesin
de hilafına hüküm bulunmadıkça muamelelerinin 
tedvin olunduğu ımahaldir» diyor. 
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«Dernek merkezi» yeni bir kavram. Benim bura
da öğrenmek istediğim, pratik olarak dernek merke
zi ile ikametgâhın ayrı tanımlanması uygulamada 
ne gibi kolaylık sağlayacak? Karışıklık yaratacak 
mı? Mesela; diyebilir miyiz ki, dernek merkezi der
nek ikametgâhının bulunduğu dernek ikametgâhıdır. 
İkisi de aynı şeydir dersek işler karışır mı, yoksa da
ha mı netleşir? Neden böyle ayrı ayrı tanımlamış
lar? Bunu pratik olarak somut örnekler vererek açık-. 
larlarsa memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın KurtoğlUü 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, madde vesi

lesiyle Hükümet Temsilcisinin vaki beyanında, doğ
ru beyanında dernek ikametgâhının Medenî Kanun
daki tarife uygun olduğudur. Buna inanıyorum, iş
tirak ediyorum; ancak ikametgâhın ne olduğu hak
kındaki verdiği izahat Medenî Kanundaki ikamet
gâh anlayışına ters düşüyor gilji geldi. Sualim bur-
dan ileri geliyor. 

İkametgâh dernek faaliyetlerinin yürütüldüğü yer
dir; ama bu yer bir bina, bir çadır, bir çatı değil
dir. Yapı, çatıdan maksat dernek merkezidir. Bu 
manada mı fıkrayı anlıyorlar? Sadece bu manada 
mı anlıyorlar? Bu manada anlamıyorlarsa Medeni 
Kanundaki tarif ile nasıl bağdaştırıyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Evet, sorulara lütfen cevap verelim. 
MİLLÎ SAVUNMA. İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, Sayın Tutum'un dernek merkezi ile 
dernek ikametgâhının neden ayrıldığı hususundaki so
ruları; dernek merkezi ve dernek ikametgâhı tanım 
olarak getirilmiştir, ilerki maddelerde buna göre ifa
deler, düzenlemeler yapılmıştır. 

Bilfarz genel kurul toplantıları dernek merkezinin 
bulunduğu il veya ilçede yapılabilecektir. Dernek ika
metgâhı ise sadece yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü 
yeri ifade etmektedir. Bu bakımdan getirilmiştir. 

Arz ederim. Diğer hususa Hükümet Temsilcimiz 
cevap verecekler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Buyurun Sayın Ablum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

T1N ABLUM — Sayın Başkanım, «Dernek merkezi» 
tabiri için ayrı bir tarif getirmek mecburiyetini his
settik. İlerdeki maddelerde göreceğiz, bilfarz dernek 
merkezi, vali. en büyük mülkî amiri» gibi birtakım 
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tarifler, tabirler kullanılıyor. Tatbikatçılara ışık tut
mak için, bu «merkez» tabirinden ne anlaşılıyor, «ika
metgâh» tabirinden ne anlaşılması gerekir; bu tarif
ler maddesine bu iki hususun dercinde yarar gördük. 

«İkametgâh» tabiri, dernek faaliyetlerinin yürütül -
'düğü mahal; yani bu mahal bir binadır, bir apart
man dairesidir, bir evdir, bunu anlıyoruz. Yani, tabe-, 
lanın asıldığı bina. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan; bir düzeltme 

var. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir düzeltme 

teklifim var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Efendim, 3 üncü madde şöyle 

' başlıyor; «Bu Kanun uygulamasında.» Sanırım doğru 
olan ifade, «Bu Kanunun uygulanmasında» şeklinde 
olursa daha iyi olur, bunu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Aynı şeyi söy

leyecektim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan; «Bu Kanun uygulamasında» denmiş. 
Esasında Sayın Tan'm belirttiği gibi, «Bu Kanunun 
uygulanmasında» denmesine katılıyoruz, bu şekilde dü
zeltebiliriz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 

o zaman «ifade eder» kelimesi de olmaz efendim, 
onu da değiştirmek lazım. 
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BAŞKAN — Ben Başkan olarak görüş ifade ede
mediğime göre, Sayın Kantarcıoğlu'nun bu hatırlat
masına Komisyon olarak katılıyor musunuz?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Aynen kalmasında yarar var efendim. 

BAŞKAN — «Bu Kanunun uygulanmasında» 
olarak... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
«Bu Kanun uygulamasında» efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Sayın Yolga; Komisyon adına ko
nuşacaksanız mümkün; fakat başka şekilde mümkün 
değil. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Komisyon bir fi
kir ifade etmiş, ben ona katılmıyorum. Binaenaleyh, 
muhalefetimi arz etmek hakkım varsa arz edeyim. 

BAŞKAN — Onu biliyorsunuz; ancak Komisyon 
bu Tasarıyı müzakere ederken siz herhangi bir ko
nuda aksi bir görüşünüz varsa onu işaret edersiniz ve 
madde üzerinde söz istendiği zaman ifade etmeniz 
mümkün. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Yazım konusunda 
efendim. 

BAŞKAN — «Bu Kanun uygulamasında» şekli 
aynen kalıyor. 

Sayın üyeler; maddeyi Komisyondan geldiği şe
kilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.30 

! • < • » "<••• 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : A i Nejat AL PAT, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 141 inci Birleşimimizin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Dernekler Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinde 
kalmıştık; 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Dernek Kurma Hakkı ve Kurulması Yasak Dernekler 
Dernek kurma hakkı 
MADDE 4. — Medenî hakları kullanma ehliyetine 

haiz ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin 
almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 

Ancak; 
1. Yüksek yargı organları mensupları hâkim ve 

savcılar, mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil 
kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile 
genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları, her türlü 
ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi öğretmen ve 
yöneticileri Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve iller 
kuruluşunda çalışan diğer personel ve özel kanun
larında dernek kuramayacakları belirtilen kamu hiz
meti görevlileri ile her türlü orta dereceli okul öğren
cileri, 

2. a) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak ka
çakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmî 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından 
biriyle mahkûm olanlar, 

b) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya 
taksirli suçlar hariç üç yıl ve daha fazla hapis cezasına 
mahkûm olanlar, 

c) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının bi
rinci Babında yazılı suçlardan veya bu suçların iş
lenmesinin alenî olarak tahrik etme suçlarından biri 
ile mahkûm olanlar, 

d) Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep, 
veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa 
açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 
ve 318 inci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından 
biri ile mahkûm olanlar, 

e) Türk Ceza Kanunun 536 ncı maddesinin bi
rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle 
aynı kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçün
cü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri 
siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olan
lar, 

Sürekli olarak; 
3. Dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bu

lunmaları nedeniyle mahkemece kapatılmasına karar 
verilen derneklerin yöneticileri, kapatma kararının ke
sinleştiği tarihten itibaren beş yıl, Siyasî Partiler Ka
nununa göre bir siyasî partiden kesin olarak çıkarılan 
veya bir siyasî partinin kapatılmasına neden olan parti 
üyeleri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahke
mesinin kapatma kararının kendilerine yazı ile bildi
rilmesinden itibaren beş yıl süre ile, 

Dernek kuramazlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı? 
Sayın Tutum, Sayın Gözübüyük söz istemişler

dir. 
Sayın Tutum, buyurun, 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Dernek kurma özgürlüğü ile 'ilgili olan ve dernek 

kurma hakkını taşımayacak olan kişileri belirleyen 
4 üncü maddenin müzakeresinde benim zihnimde 
çözmeye çalıştığım temel sorun şu olmaktadır; 

Türkiye'de bugüne kadar bir Dernekler Hukuku 
vardır, bir Sendikalar Hukuku vardır, bir de birçok 
Batı ülkelerinde ve bizde de kısa bir süre uygulamada 
gördüğümüz, Memur Teşekkülleri veya Memur Bir
likleri Hukuku vardır. 

Anayasamızın hazırlıkları sırasında Anayasa Ko
misyonumuz, kamu hizmeti görevlilerinin meslekî 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacını güden 
kuruluşların bağlı olacaklar! esasların kanunla dü
zenleneceğini belirtir bir hüküm getirmiştir. Anayasa 
Komisyonumuzun bu hükmü, Danışma Meclisimiz
de tartışılmış ve kabul edilmiştir. Ancak, Konsey dü
zeyinde yapılan incelemede bu hüküm metinden çı
karıldı. Tabiî, bu çıkarılışı iki türlü yorumlamak 
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mümkündü; demek kî, memurlarla ilgili, memurların 
meslekî hak ve çıkarlarını geliştirmek amacıyla kura
cakları /teşdklkjüıfflarfoı bağlı offlacağıı hukuk, Dameklliar 
Hukuku olacaktır, böyle yorumlanabilir. 

İkincisi, aslında Dernekler Hukuku ile kısmen il
gili olmakla beraber, kamu görevlilerinin bağlı ola
cağı, özellikle kurma ve üye olmak suretiyle faali
yette bulunacakları teşkilat türü ayrı bir yasanın ko
nusu olacaktır ve bu konuda yasama iradesinin tak
diri önemlidir. Gelecekte gelişmelere göre pekâlâ Ya
sama Organı memurların meslekî hak ve çıkarlarını 
korumak ve geliştirmek, aralarında dayanışma sağla
mak aımact 'is kuTaicaıktoni' ıteşakflcülllterin bağlı olacalk-
lları osiaısdaiMn özeli bir kanunla ve özel hükümlerle 
düzenlenmesinin mümkün olacağı şeklinde yorumla
yabilirdik. 

Ben anlıyorum ki, Hükümetimiz, birinci yorumu 
tercih etmiş gözüküyor. Anayasanın o noktadaki sus
kunluğunu sanıyorum ki, ilk yorumu daha uygun 
telakki etmiş olacak ki benim anlayışıma göre olduk
ça karışık ve hatta kargaşa yaratacak ve birbiriyle 
çelişkili, birbiri ile girişikli 3 - 4 adet hüküm getirmek 
suretiyle sorunu çözmek istemiş benim kanımca. 

Bunlar, biri 4 üncü madde, biri 17 nci madde ve 
diğeri de 40 inci maddedir. 40 inci maddeye baktığı
mız zaman, kamu görevlileri meslekî, iktisadî hak 
ve çıkarlarını; ekonomik, kültürel ve meslekî ihti
yaçlarını karşılamak, dinlenmek ve boş zamanlarını 
değerlendirmek amacıyla ve sadece il ve ilçe merkez
lerinde dernek kuralbüirler. Bu dernekler yukarıda 
belirtilen amaçlar dışında faaliyette bulunamazlar 
demektedir; yani büyük bir ihtimalle bizim geçmişte 
«Ara hukuk» dediğimiz, yani sendika hukuku ile 
salt dernekler hukuku arasında kalan, kısmen der
nekler hukukuna yaklaşan; ama dernekler hukukun
dan oldukça farklı birtakım hükümlere tabi olan me
mur birliklerinin yönetiminin dernek statüsü içerisin
de sürdürüleceği anlaşılıyor. Bence fevkalâde hatalı. 
Mutlak suretiyle yanlış hesap Bağdat'tan dönecektir. 
Çünkü memurların iktisadî, kültürel, sosyal ve mes
lekî ihtiyaçlarını karşılamak ve dayanışma sağlamak 
ve meslekî çıkarlarını geliştirmek amacıyla bir ara
ya gelme motifleri basit bir dernekte rastlandığın
dan çok daha farikadır ve farklı aıntomıdadır. 

Binaenaleyh, bu bana göre önemli bir eksiklik gi
bi gözükmektedir. Şimdi ben 4 üncü maddede göre
bildiğim önemli noktaları şöyle özetlemek istiyo-
rum< 

1. Bir kez sürekli bir şekilde dernek kurma 
hakkından yoksun bırakılan kişiler ve gruplar bulu
nacaktır bu Teklife göre. 

Bir numaralı paragrafta beş adet personel kate
gorisi, hatta altı adet personel kategorisi kuruculuk 
açısından hak sınırlamasına tabidir. Mülkî idare 
amirleri, genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları, 
Silahlı Kuvvetler mensupları, yargıçlar, öğretmenler 
ve Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkila
tında çalışan memurlar. 

Demek altı kategoride personel sürekli hak kay
bından yoksun olacaklardır. 

Değerli arkadaşlar, kuşkusuz Anayasamıza göre, 
bu hakkın sınırlanmasının, hatta hizmetin gereği ola
rak bazı personel kategorilerinde bu hakkın esirgen
mesini mümkün kılan bir ifade taşıdığını hepimiz 
bilmekteyiz. Aslında yine hepimizin bildiği gibi, Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11 inci maddesin
de, özellikle polislerin, silahlı kuvvet mensuplarının 
ve idare mensuplarının üzerinde bu hakkın kullanıl
ması konusunda muhik, yani haklı bazı tahditler ge
tirilebileceği de öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz doldu ve ge
çiyor; lütfen bağlayın efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım bir dakika 
izin verir misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, burada 

Miılîlî Eğilfiimıde 400 bin ıdoflaıymdalkii öğretoeniın (Be
nim burada görebildiğim) dernek kurma haklan 
bütün'üyllıe effllleriınldan /ataimialklfcaıdııır. Bu önemli bir ter-
oM'ir. Buınu Hükümetim maden bu şekilde götfirdli'ğinıi 
bu küınsüıdlan zabMaıra tescil ©ötiirmıesli genelidir. Çünlkü 
acaba burada yıallmz Ikuş damağü kfurattnıaz aınllıaımı mı 
çılkar, ydfcsa nnasfflakî mianıfaıaltüıeıniınıi gdliı̂ iınmieik ımalk-
'Sialdiı (ile bir ıdatınıak ıkuıraimıaımıa nnafeaıdı mı güıdiüJlîmıelk-
'tdd'ir. Bu önlemlidir. Çünlkü, ©ğer öğretafânlDeırtiira dlar-
•ridkllletşunıasiiiadtetti ıdoğaln bazı sıafloiincalSatnı sıöz tamusu 
Üse, .fiamsl bftrîügii üıIHceıstiınıdlen- haırıeikeıt •etâ&P&k belki bir 
dartnelklte toptomıak gijbffi knsıltllaima geifiiritteb'iiırç aima 
bütünlü .'la buınun bu şelkffilde yoksun kümem* ıbanee 
sosyali yömıdtem bir hayli sakıncall'ı gözükmektedir. 

Aynıı şisyu müillkî idame a'm'M mesfeğine ımenısup 
dlıanıîar iiıçiim ide düşürtüyorum ve ısaygııdeğsr Komtisyıo-
nuîmıu'adaın böyte bir todaıt yoUuna glitit:iıği tolkdlimde bu
nun sonumun geiPmeyeceğiırir, bir taraflın MİT mıan-
suptaırı, bir (tara/ftan din Ve İba'det htoöieriınıde çaâ-
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şaıriaır, bir ıtamaiftan Dışişllarli anıasilıek m'anisuıpfllaını ve 
dlıış ımlisıyomtorda çialîıışa'nlllaırın hukukunum 'bu açııdaın ne 
olîaıoağıının da cevabını (vermeleri' gerelkir, Bu tadat 
ü'Jkeısli Ibizi itelMlilkıeilli bür ndktaya kaıdaır götürür. 

Dağerllli 'aırikaıdaışlllaır, sünem 'dolkluğu için ancak bir 
tek noktaya değinieırdk ısözillerlime son vermıeık istiyo
rum. O da; Saıyun Feyyaz Gölcüklü arkadaşım ıran 
değindiği süreli ve sürekli hak kaybına yol açan ey-
temlarlın Itaıdıaıt yoluyla tespit ladilım'esli halinde ortaya 
çııikacak ıkangaişıalMsıtıır. 2 - b fılkrasımida suç nevi sayd-
malksızım badece ağıır 'hapis, üç yıl ve daha fazîa ha
pis cezası öngörülüyor. Da!ha isonra c, d, e fıferaıianıtı-
da da Iblirttıalkılm Itaıvsif edilen 'suç nevililerine göre halk 
mıaıhru'mliıyötü geıtllıriillimıdkceıdıir; falkalt banim değinece
ğim ısoın molkta üç raımaırail'ı paragrafta Siyasî Pastil
ler Kanunıuna göre, bir siyasî partiden kesin oilasrak 
çılkaıriılan veya bir siyasî partinin kapatılma'Sıima ne
den olîan paıritıi üyeteiriınin beş yıl siüre ;;ile dernek kur
ma haikliafliinıdam yoksun 'bıralkılllmalaırıdıur, Buraldla sa
nılıyorum kıi bir zuhûl var. Benim akfoığum kadara ile 
Siyaısî Partiler Kanun una göre biır Ikıimseınün, ıbir si
yasî paıritiiıden ıkeslim olıaralk çalkaıralabiûmesii bıirçok hal
lerde söz konuşludur. Bir kez, doğrudan doğruya Si
yasî Paıritliller Kaınuınuınıun 53 ülnoü mualddesiine göre 
bir disiplin cezaisi lölaıralk pekâlâ partiden bir üye ke
sin 'ihraç cezası İle /tecziye edilebilir; ama bunum suç, 
yaınli 'büzüm anllaıdıığıimıız mamada cürümle alâlkası yok-
ıtiur. 

Buna Ikaırşiılk ısliyaısî paıntiıllarte 'iılğilîıiı yasaklara ay
kırı ıdaıvraınmalk ısureHiyille Ikiışıi ikesin ihraç cezaisi ile 
Ikarşı'Iıaişıalbiilliır; almıa b!u tolfcdiırde bu ceza aynı zaman
da uimluimî !hükümlllare göre ıkendiısıi halkıkunda talkibat 
yapıılmlaısıını gerektiren Ibiır sıuç da olabilir. 

Binaienallıaylh, baniilm buradalki aitllaınırmş gibi gör-
dlüğüm radkta, Siyasî Partiler Kanununa göre bir si
yasî paflt!İd!en keşlin olarak alMlııtlalk çıılkaınllıam bliır üye-
niin halk yoksunluğu oezaısiı değil, büyük biır iilhıtıiımıaffle 
suç nlialğÜnda ıbir fiilî 'işlediği (kesinleşmiş ımahkeıme 
ıkaraırı lille .sıaibüıt oton 'bir üyanlin ancak böyîıe 'bir yolk-
'sunıllük ısöz Ikoınusıu ise, ydksiumlUuğa mıainuz k'alliaıcağı-
dıır, Alksıi hallide ısanınyoruim İki1 burada çolk ömelmlli bir 
halta lışüleınımliş ıdlur. 

'Saygıdeğer aırikadaştorııim; 
Bu Ikonıudalki zalfien benim temeldeki görüşüm bu 

maddenin yelniiden tedvin edlrmek üzere Komüsyoınca 
gerti allınlmiaısı şekllirılde odiaıcaikıtnr. Alksıi. talkdürde her 
fılkria 'içlin aıyn ayrı düzeltme önergelıerii vermıelk du
rulmamda ikallaıcağıız. 

Talkdiriîarlinliıze saygı life arz löderim. Teşekkürler,. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayım Tuttum. 
Saıyun Gözübüyük, buyuruın efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim ıbanıiımlki düzaltimıadan lilbarat. Sayım Komisyona 
da talkdiiım dtHülm, onlar gereğinli yapacalkllaırdır. 

BAŞKAN — Evet 'teşelkikür edenim. 
Sayın Komlisyom, Ifconuşmaillaıra oevıap verecek mliı-

sinliz?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayım Baişlkan, biirlkaç ndktayı mıüsaıade ederseniz 
kusa otoralk arz edayülm. 

BAŞKAN — Buyurum efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Efendim, Sayım Tübum'ıuın en çok üzerimde dur
duğu Ikomıu öğretimıenllıeniın dıernıek kuırtmıa halk'kıınıdan 
ydksıun kııllMmatorııdır. Bu ıJcenld'SleırilniLn. de İfade et
tiği gübi, bir ıtardih mıese'lesiiıdir. Öğretmenlerin geç-
mılşlteki biritalkılm sebeplerden 'dolayı dernelk kuırma-
'laırt yaısaikianımalktadıır. 

«Bunlî'aırın halklları nasıd Ikorunacakltıi'r?..» şeikllimdıe 
ifadıe buiyurulldu. Elbötlfieiki dernek Ikurma halklkundian' 
ydksıun bıralkıllaın öğratmenlieırin 'halkülaırı da DeVlöt ıtıa-
rafıındatı gereği şdkillıde yerime getlirill'ecelktür. 

Diğer bir konu, üç yıl veya dalıa fazla, suçlar
dan dolayı ceza görmüş olanların bu haklardan bel
li sürelerle sürekli olarak mahrum kılınması. Hepini
zin bildiği gibi, siyasî partiler gibi, dernekler de ka
muoyunu etkileyen kuruluşlardır. Aynı zamanda der
neklerin de, siyasî partiler gibi kamuoyunda saygın
lığı olması gerekir. 

Bu itibarla, bu suçları işlemiş olan kişilerin der
nek kurmaları önlenmek isteniyor. 

«Siyasî partilerden çıkarılmış olan, bir disiplin 
suçu olarak çıkarılmış olanları ayrı bir bölümde in
celemek gerekir; ama kapatılan siyasî partinin üye
sini de ayrı 'bir bölümde mütalaa etmek gerelkir» di
ye 'bir ifadede bulundular. Haklıdırlar. Yalnız, biz şu
nu düşündük : 'Bugün, geçmişte bütün derneklere po
litika el atmış bulunmakta idi. Siyasî partilerde üye 
olarak bulunmuş olan kişilerin belli bir süre ile bu 
partilerden çıkarıldıktan sonra, (velevki disiplin cezası 
şeklinde dalhi olsa) dernekler yolu ile aynı faaliyeti 
sürdürmemesi ve derneklerde politikanın yapılma
ması için, pol'itize olmuş bir kişinin, tekrar dernek 
kurması arzulanrnamıştır. Bütün neden de bu görül
mektedir. Bu bakımdan Sayın Tutum'un düşünceleri
ni biz Komisyon olarak kaibul edemiyoruz. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İlave edilecek bir konu var mı Sayın Atolüm?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, madde ile ilgili öner

geler var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 4 üncü maddesinin 

yeniden düzenleıımefc üzere Komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim, 

Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Dernekler Kanun Tasarısının 

4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

\Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dernekler Yasa Tasarısının 

4 üncü maddesinin bir numaralı bendinin sonundaki 
«... ile her türlü orta dereceli okul öğrencileri...» iba
resinin madde metninden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dernekler Yasa Tasarısının 

4 üncü maddesinin üç numaralı bendinin ikinci sa
tırında «... beş yıldan sonra...» gelen cümlenin mad
de metninden çıkarılmasını arz ederim.. 

Kamer GENÇ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Dernekler Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının sonuna «... öğrencilerin dernek kur
maları yasaktır....» ibaresinin konulmasını, ikinci fık
ranın (e) bendinden sonra gelen «... sürekli olarak...» 
ibaresinin çıkarılarak, yerine «... cezanın infazından...» 
ibaresinin eklenmesini, üçüncü fıkranın ikinci sat-
rındaki «... itibaren beş yıl...» ibaresinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Feyyaz GÖLÇÜKLO , Turgut TAN 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Dernekler Kanun Tasarısının 

4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü satı
rında «veya» kelimesinden sonra «fiilleriyle» kelime
sinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dernekler Kanun Tasarısının 

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci sırasında 
başlayan «... her türlü ilkokul, ortaokul, lise ve mes
lek lisesi öğretmen ve yöneticileri, Millî Eğitim Ba
kanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışan diğer per
sonel..» ibaresinin metinden çıkarılmasını, 

Bunun, aynı maddeye aşağıda belirtilen şekilde 
4 üncü fıkra olarak eklenmesini saygılarımla arz ede
rim. 

Nermin ÖZTUŞ 

Fıkra dört : 
Öğretmenler ancak bir dernek kurabilirler. 11 ve 

ilçelerde bu derneğin yalnız bir şubesi açılabilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 4 üncü maddesinin 

üç numaralı paragrafının ikinci satırında yer alan 
«... Siyasî Partiler Kanununa göre...» ibaresinden son
ra, «... suç niteliğinde bir fiili işlediği kesinleşmiş 
mahkeme kararıyla sabit olan ve bu sebeple...» iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — İlk önerge Sayın Tutum'un. Mad
denin Komisyonca geri alınması isteniyor. Sayın Tu
tum madde üzerinde konuştukları için kendilerine 
söz veremiyorum efendim. 

lBu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Lehinde Sayın Baş-
kan< 

BAŞKAN — Lehinde konuşmak üzere buyurun 
Sayın Gölcüklü. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

Kanun Tasarısının tümü hakkındaki konuşmam 
sırasında da 4 üncü maddenin bazı hatalı hükümleri 
bulunduğuna işaret etmiştim. Hatırlanacağı gibi, bura
da pek çok sınırlamalar getirilmiş. Bazı suçlan işle
yenler, bazı cezalara mahkûm olanlar için dernek 
kurma sınırlaması getirilmiş. 

Zannımca Anayasanın dernek kurma hak ve hür
riyeti maddesi, hatalı yorumlanmış. Orada, millî gü
venlik, kamu yararı, vesaire, vesaire sayılıyor... «Bu 
sebeplerle bir hak ve hürriyet sınırlanabilir.» denili
yor. Bu sınırlamayı Kanun yapmış; «Şu amaçla der
nek kurulamaz.» demiş. «Dernekler şu tür faaliyette 
bulunamaz.» denmiş. O sınırlamalar, esasında, bu 
faaliyetlere ve yasak amaçlara yönelik smırlamalar-
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dır. Kişilere döndürülmesi, dernek kurma hakkına 
dair maddenin hatalı yorumu sebebiyle kişilerin kur
ma hakkının da sınırlanabileceği neticesine varılarak 
o hüküm çok; geniş yorumlanmış Komisyonumuzca. 

Böyle olduğunu, kişilere de şâmil olduğunu ka
bul edelim; burada iki şeyden birisi olabilir; ya ba
zı suçları işleyenleri bu haktan mahrum ©derseniz 
yalhut bazı cezalara mahkûm olanları bu haktan mah
rum ederseniz. Ya o, ya bu... Her ikisi birden bence 
mümkün görünmüyor ki, o anlamda önergeler de 
mevcut. 

Komisyonumuzun Sayın Sözcüsü. «Saygınlık ka
zandırmak için derneklere» dediler. Hatırlayacaksı
nız, Anayasanın dernek kurma hak ve hürriyetini ko
nu alan maddesinde «saygınlık» diye bir sınırlama 
sebebi mevcut değildir. 

Bir başka husus, mahrumiyetin sürekliliği konu
sudur. Genel görüşme sırasında temas etmiştim. Bü
tün bu hususlar bu maddenin, verilen diğer önerge
lerle birlikte Komisyona iade edilmek suretiyle bu 
noktaların Komisyonumuzca yeniden düşünülüp, de
ğerlendirilmesini, zorunlu değilse bile benim için ge
rekli kılmaktadır. Bu sebeple önergenin lehindeyim. 

Saygılarımı sunarım efendim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Komisyonun önerge ile ilgili görüşünü rica ediyo

rum. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞlŞLERt 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, Sayın Tutum'un madde üzerindeki gö
rüşmesi sırasında vermiş olduğum cevabı tekrarla
mayacağım. Ancak, esasında Anayasanın öngördüğü 
'bu madde çerçevesinde hazırlanmış olan Siyasî Parti
ler Kanununda da buna benzer birtakım yasaklama
lar getirilmiştir. Onun için biz, Hükümet tarafından 
düzenlenmiş ve Komisyondan geçmiş olan bu metni
mizde ısrarlıyız; yeni düzenlenecek ve tertip edile
cek bir husus göremiyoruz, önergeye katılmıyoruz. 

Arz ederim efendim., 
(BAŞKAN — Sayın Ablum?.., 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

T1N ABLUM — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önerge dikkate 

alınmak üzere değil de doğrudan doğruya oylana
cak bir önergedir. Sayın Tutum'un önergesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir, 

Diğer önergelerle birlikte maddeyi, Sayın Kantar-
cıoğlu'nun da bir önergesi var, o önergeyi de bizde 
kaybolduğu için okutamadık demin, onu da okumak 

suretiyle «Görüşmekte olduğumuz 1/696 sıra sayılı 
Tasarının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci 
bendindeki, «çalışan» kelimesinden sonra, «öğret
men ve ifadesinin eklenmesini arz ve ıteklif ederim.» 
şeklindedir Onu da okuduktan sonra maddeyi Komis
yona veriyorum. 

Derneklerin tüzelkişilik kazanması 
MADDE 5. — Dernekler 10 uncu maddede ön

görülen kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin 
bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine vermekle 
tüzelkişilik kazanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kurulması yasak olan dernekler 
MADDE 6. — Anayasanın başlangıç kısmında 

belirtilen temel ilkelere aykırı olarak dernek kuru
lamaz; 

1. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmak, 

2. Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına daya
nılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Türkiye Cum
huriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek veya orta
dan kaldırmak, 

3. Anayasadaki temel hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırmak, 

4. Millî egemenliğe, kanunlara, millî güvenliğe, ka
mu düzenliği ve genel asayişe, kamu yararına, genel 
ahlaka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faaliyette 
bulunmak, 

5. Bölge, ırk, sosyal sınıf, din ve mezhep esasına 
veya adına dayanarak faaliyette bulunmak, 

6. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde, ırk, din, 
mezihep, kültür veya dil farklılığına dayanan azınlıklar 
bulunduğunu ileri sürmek veya Türk Dilinden veya 
kültüründen ayrı dil ve kültürleri korumak, geliştir
mek veya yaymak suretiyle azınlık yaratmak veya her
hangi bir bölgenin veya ırkın yahut sınıfın ya da belli 
bir din veya mezhepten olanların diğerlerine hâkim ve
ya diğerlerinden imtiyazlı olmasını sağlamak, 

7. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 
tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı orta
dan kaldırmak yahut memleket içinde kurulu ekono
mik veya sosyal temel düzenlerden herhangi birini de
virmek veya Devletin siyasî ve hukukî düzenlerini yok 
etmek, 

8. Devletin sosyal, ekonomik veya hukukî temel 
düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırmak 
veya siyasî yahut kişisel çıkar ve nüfuz sağlamak ama-
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cıyla her ne suretle olursa olsun dini ve din duyguları
nı yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmek ve
ya kötüye kullanmak, 

9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 174 üncü 
maddesinde sayılan İnkılap Kanunlarını kaldırmak, ) 
değiştirmek yahut bu Kanunlarla yasaklanan husus
ları yeniden canlandırmak, 

1Q. Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını 
veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek, 

11. 'Belli bir siyasî partiyi desteklemek veya aley
hinde çalışmak, siyasî partiler arasında işbirliği sağla
mak, Türkiye Millet Meclisi üyeliği, mahallî idareler 
veya mahalle muhtarlığı yahut ihtiyar heyeti seçimle
rinde bir siyasî partiyi veya adaylarından birini veya 
birkaçını yahut bağımsız bir adayı veya adayları des
teklemek veya kazanmalarını önlemek yahut bunlar 
arasında işbirliği sağlamak dahil olmak üzere, her türlü 
siyasî faaliyette bulunmak ve sendikalarla kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları veya vakıflarla bu 
amaçla ortak hareket etmek, 

12. Türkiye Devletinin manevî şahsiyetini kötü
lemek veya küçültmek, 

13. Suç işlemek veya suç işlemeye teşvik yahut 
telkin etmek, 

Amacıyla dernek kurulması yasaktır. 
Üniversite, fakülte ve yüksekokullar ile her türlü 

resmî veya özel yüksek öğretim ve eğitim kurumla
rında birden fazla öğrenci derneği kurulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Gölcüklü. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

Genel görüşme sırasında işaret ettiğim hususa bu 
sefer daha geniş şekilde değinmek için bu madde ko
nusunda söz aldım. 

Bu 6 ncı maddede, kurulması yasak olan dernek
ler belirlenirken Anayasanın 13 üncü maddesindeki 
kavramlar ve İbareler buraya geçirilmiş. Geçirilmesi 
doğrudur; fakat geçiriliş şekli hatalıdır, yorum ha
talıdır. Kısaca onu izah etmek istiyorum. 

Burada fıkra fıkra hangi amaç güden derneklerin 
kurulmasının yasak olduğu belirtiliyor. İlk bir husus, 
ikinci fıkrada, «Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımı
na dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Tür
kiye Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek veya 
ortadan kaldırmak.» Bu, özet olarak ayırımcılık ve bö
lücülük faaliyetidir yahut bölücülüğe yönelik amaçtır. 

Beşinci fıkrada, «Bölge, ırk, sosyal sınıf, din ve 
mezhep esasına veya adına dayanarak faaliyette bu

lunmak.» Bu da ayırımcılıktır, diskriminasyon dedi
ğimiz şey. 

Altıncı fıkra, «Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üze
rinde, ırk, din, mezhep, kültür ve din farkına daya
nan azınlıklar bulunduğunu ileri sürmek veya Türk 
Dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri koru
mak» vesaire gidiyor. Keza bu da ayrımcılık ve bö
lücülüktür. 

Dalha önıce lilşaınat eıtoılilşitıim, bir iinışaaltfca çiviye üç 
defa vurfursamız daha salğîlaım loıl'abıffir; amıa 'bir kanun 
hülkımiünıde ayımı ışıeye alyrıı IfcavramllaıriJa, ayın ühaıriellıarilıe, 
belllkü aıyrı balkış açıısııiyıla üç defa, dörit defa yalkll'aştığı-
nıız zalman buınıuın yomumlllayıiıaıısı ve uygulaıyıcıisı z'ilh-
mimde Ibüyük ıtenâdldıültfer doğar. Buna la/ve olarak, 
bu 'kavnaınıılaır ço!k genıeöi Ve 'içeriği yiaruanfllaıra göre 
değüşıelbıleın IkalvuiaimHaıiidıır, 

Omuın 'içlin, Ibütllm'iıyoruim, o aınlllaırada 'veriilllmiiış öner
ge var ımııidiı.r arlkadaışliaırııim tarafımdan, mıaidkteniin Ko-
mlisyoinuımıuzca garli lataıaıralk 'bu faırlkllîiıjfcları, aynı fılk-
mallarda ve ayrı kavrato'larta izah etaeınıin talslfoihinde 
yatrar vard'nr. Biırünıoisli bu. 

tök'ind ısöyiHeyecağim ıbusıuıs; maldıdeniin dö,nd'üncü 
fılkraiîimıda, «Mlillllî «egörnıanlîlilğe, Ikaniunilaıra, mffılî gü-
venlîiiğe, ıkiaımıu ıdlülzenllütğii ve 'geneli asayişle, fcaimıu ya
rarlıma, genieû! ahlllâlka ve genel sapığıın itoruinmaama 
ayBciTi faiaftiıydtltıe bıullluınımalk.» Şlilmıdii bu ikavrarn'Ilaır, 
Anayaisaımıın 13 ündü tmaddesinıde mıevcult; faJka't 
Anayasa ddmıelk üistüyıor Ikiiı, genel sağlığın 'fcoıruınmaısı 
amıaoııyla ısliız somıuıt biir ya&aikfllama gefâriebi&sinliz. 
«Geneli ısağilliiğım toanuınimıaısıı aımıacıııyllia denmek Ikurmaflc 
yıasıa/kftor» me damıdk? Derse 'k!i dermek, «Günde ilki lit
re alkolü ıtülkötliimlinî teşvilk dermeği.» Ha, bu dermeği 
kuınmak yasalktı/r. «Böyfl'e bir dermek Ikıurimalk yasak-
ıtır» dedüğıiınıte zamiam, geneli sağlığım tororamıaısıı ge-
rfdkçeısiiyllte toiiir halk ve hüımiyeM ıkııisıltll'uyoınsıun/uz. Bu
rada ne yapaJlimış? Anayasamın 13 üncü madldesi'n-
d'dki Ikıaivramllar ısayftmş, «Böydıe dıerndc torıutaaz» 
denım)iış. Gaydt italbiî, Ariiaıya'sia onu sayar; aıma bura
da dannelk kurma halk ve hürnilyetline sıınadamla geiti-
.rürken Anayalsanııın o soyut kavramılammı, soımıult ör-
neUdlörfinli bertknıs'emıdk gerektir. Yoıkısa, mücerret Ana
yasa Ikavnamılarıın/ıın ^kırarımda yarar yoktöuır. Meselâ, 
«Mlöî egamle'nllilğe aykti/n faalDiyeirte bülunimıaik.» Ne 
diamıelk? Gayet ıtahiî, bu 'Hiçbir dernelk, hiçb'ir Mşi 
mliÖI'î egeimıenllüğa ayikıın faıallilyıeltlte bdlunmıaıyacalktır. 
Kaildi Ik'i, düğer ırnadidelerdidkli, diğer fıkrailıaırdafoi ya-
isıa'k hıuısıuisllar zıalten bumu 'kapsıyor : «Müilî egemen
liğe aıytaı faalKlydtlte ıbıullıuinacalk.» «Kamumskra aykı
rı faa!%ıdtlbe ıbulllumımalk yasakltiıır.» deniliyor, «Bu amaç-
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Ha dermıak kurulamaz» idenliüyıoır. Bumun bir örneği 
var; meselâ, «ISuç 'işlemleyi teşvik amacıyla dernek 
kurullalmaz.» tşte bu, kanıunllara aykırı dermıek kuru-
ılaimaz demlenin ısomlult şekildir. 

Özet olarak diyeceğim şu ıkli, bu dördüncü Me
ra da ıhlİçbir şey iifaıde etmemıekıtedir kaivralmiDaının bü-
Itün değenime rağmen. 

Diğer bir hıusuls yedinıdi fılkra. Yedimci Mirada 
«Sosyali bir sıımfıın diğer sosyal! sınıflar üzerimde ıta-
halklkümünıü...» ve saire diye devam ediyor. Anaya
sanın 14 üncü maddaslinıin hükmü. Hallbuki Anaya
samın 14 üncü maddesinde bundan başka bir iibare 
daha var.» Devletin bir k'işi veya ziüımre taraflından 
yönetimlesin)! veya sosyali! bir sımmfun...» diye devaım 
ediyor. Buradaki «Devletin bir ıkliış'i veya züırmre ta-
ıralfiııradan yönötlmasİ'nıi» Übaresı buraya afllBnımialk ge
rekirken düşmüş. Bunum da oraya ilavesi gerekir. 

Söylediğim*, arz etçiğimi gibi, bu hususlarım ınıazan 
İtibara ataarak «maddemin yeniden blir düzeınüemeye 
ve yazılma tabi tutulîm'asımda yarar görüyorum. Ko
misyonumuz bunu kendiliğimden, geri aDımsa, rnıuıhte-
ımelıen, çolk iıyli olacaktır.. Bel'Jki bu yönde önerge ve
ren arkadaşlarım varsa maddenin yenliden düzemîem-
ımıesli liiçiiını, onllarıin önergesüıniın de kabulümü (temenni1 

ederiim; saygıUiarimı ısunamm. 

BAŞKAN — Teşekkür âdemim Sayım Gölcüklü. 
Sayın Gözübüyiük, buyurun. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Pek 

Muhterem Başkam, muhterem arkadaşlar; 
Dermekller Kanunu, Ihıeplilmiizün bildiği gibii, Dev

letin, ımlilllıatlin huzur ve nizam hâkimiyetini sağlamak 
balkıırrılliarıındam ısıon derece ehemmiyetli olduğu aşi
kârdır, «ISütten ağzı yaman yoğurdu üfleyerek yer» 
k!a!bffim)dan, haşıımınza gelen hadıiseletr malum, bugün
kü glibli hatıralıarımıııizda, hafızalarımızda yaşaırıaikita-
ıdiT.-

Bu Tasarıyı hazıırlllayaın pek muhterem aırkadaşla-
ıra huzumunulzda kıdamflli büır hukukçu, adliyeci ola
rak teşekkürü vicdanî ve ktaflbî bir vazilfe MillMımı. Son 
derece güzeli hazırllanmııişlbır. Zaten Adallıet Komisyo
numda da müzakere «diılimliştir. 

Özür dileyerek bir hususu, fiıkrii daha tiyi aydın-
flialtmiaısî rnıaklsadıylıa arz edeyim : Tapu Kaınumumda, 
Medenî Kamunda, Borçlar Kanumuında ve beıuzerfi ka'-
mumHarda rnıönlkulî mülkiıyeltiidin ıgaıyrimıenkull mülMiye-
Itinie me sekide imltülfcail edeceği yazılıdır; aıma orada 
yazık diye öteki kanunlarda buınıa yer verıilltoemıesli 
düşümüîemez. Bu itibarila, bunun zaitti olan mütalaa
da (isabet yoktur, bık. 
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2. Bu Kainuin, bu ıDermeMer Kamumu her sed
yede ıruesOJetkftteııı olliam, iyonu hukukçu ve adaület mensu
bu olmayan 'düğer mealidk menısupliaırı ttaraıfiımldam da 
ariaşiablecek ve en doğru sekide uygulanmasına 
çalliıışıllıacalktiır. O hailde, burada sayılı hükümlerin, 
şarltlaırıın metrede ve masuü olduğunu bunfllar metreden 
bilecek?.. Şu hadde, dermektenim yönıetilclillieriı veya der
mek Ikurimiak iısteyerJerim de bu bilgileri haliz olima-
lanı kamuınî bir zarurettir. BUlm'ölieriinıde yalınıız zaru-
ıret değiıl, namlütenıalıji faiyida da vardır. 

Muhlterem arkadaşlar; 
Bunuin dışında bu hükümler, yine herJimüzlin ha-

tiırîıayacalğt gilbi, b'üyük hadilselleriin, 'baıska türllü arz 
edeyim, halkUıarıın ve ıhürriiyetleriın ıniamütenahü, ailafoli-
ıdiğine kötüye külülanullmıiış oüdulğu bk üîke lOİarak ya
şamış bükıınıuyoıruız. Dünyanın hiçbir yerlinde 1980 
öncesi dönıemüetıde, senıelıerdelki şökliılde halklliarıın, hür-
riyetler'in kötüye Ikulllfcünılldığı vaki ölmıamıışitır. Sebep-
iîerli şudur, maıh'iyelttleıli tadur... Bunun burada şu an
da Itantıişıfflmıasii söz konusu ıdeğldjır; atöa vakallaır böy
ledir. 

Bu ra^biplertie bu mıaıdde yallnız doğru değiffi, müt-
ilalk sıuretlte 'isabelBliiidir. 

Sonra bsnıden'iz, Türk AdMydsinlin bütün kademe-
lertinıde, kiâ mıınlıanın ıtaitbilkinide Kamu Hulküku ve Dev
let idaresinde genliş tecrübeye uüiaişmâ ya gayret eton'iş 
•bilir arikaldaşiinııız- oüarak, yanli Itaitb'ikaittan geldiğim, •iç'in 
bunum zaruretini de Yüksek Heyete ve arkaıdaşjl'arı-
mııza arzıı ayrıca 'bir vazife kalbini' ediyorum. 

Yüksek ıtakdürleıiiniize sünamm: 
BAŞ'KAN — Teşelkkür ederiim Sayın Gözübüyük. 
Sayım Kamisyomuın kıomuişam saıym üyelere cevap 

ver>mes!in!i rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERt VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Gölcüklü'nün ifade buyurduğu hususlar
dan sadece yedinıdi fıkrada geçmıemiş olan, «Devflte-
ıtin bir Ik'işi veya zümre tarafi'ndam yönetiılmesıimli» 
libaresiriim i'laveslina uygun görüyoruz. Diğer hususla
ra kaltotayoriuz; teker teker tada)t ediıtoasiınde, sayıl-
masıınıda yarar görüyoruz. 

Ayrıca, bir radalksliyon hatası olarak oınıbiırtimdi 
bentte «Türküye Mlillöt 'Meclii'sli» denilmiş, «TtirMiye 
Büyük MiilDat Medlisıi» ollaicalkltıır, o kı'simı ıdüzelUtMz; 
arz ederiim efendim. ' 

BAŞKAN — Bu yedinci berrtlte ilajveislini' teklif ot-
itiğtoiz böHümü lütfen okur muşumuz? 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— «'Sosyal bir sıımııfıın 'düğer soisyaff sınıflar üzerliınd© 
tahakkümünü fesiiıs etmdk veya sdsıyal 'bir siünııfı otfba-
dan ıkaffldıırmalk, «tanıdan sonra başiliayaıcağıız efen
dim:, «Devletin biır ikişii veya zümıre tarafımdam yöme-
.•fcilîmıejs'iınli sağlaımalk,» omdan sonra devaım edeceğiz 
eforndün. 

•BAŞKAN — Evet, taşdkkür «dcmiim. 
Değerli üyeler, 'bu madde ile igili değişiklik öner

gesi! ydktur. Yallnıiz sorusu olan yahuıt düzenleme, 
yaizıımlla âfltgilîli tıelklifii olan varsa adayım. 

Saıyıin Devrimsel, buyurum löfenldim, sorumuzu so
rum* 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın B a ş t a , kuıru'ıma:-
sı yasialk oilıam dermek'terllle liglffi maddenwn son f ılkra-
sıtnidla, «Üniversite, falkülllte ve yüiksakokuilaır afe her 
t'ürîü resmî veya özel1 yüikısıdk öğrettin ve eğiıüilm iku-
•rutmllianınıdla birden fazıla öğrendi dermeği kurulamaz.» 
denffiliyor;. 

•Acaba bu lkutrumı!ıaında,; üniversite, falk'iil'te ve yük-
selkdkuflîanda bumdan faızfla öğretim üyasıi, öğreitıirn gö
revim, ımeımiur ve yardımcı biızmdtllıer menısupflaın der-
nelk 'kuralblütecdklkır mi? Burnu öğrarroelk 'isitliıyorum. 
Bu konuda Ibiır açulfcik göremedim Tasamda. 

BAŞKAN — Teşielklfcür ederim ,Saıyıın Devramıseil. 
iSayıın Tam?.. 
TURGUT TAN — Düzdtm© efendim, 
BAŞKAN — Buyurun Saıyıın Tan. 
TURGUT TAN — Sayım Başkam, dört flölü bent

te «kainunıîara» diayj'ımliriin başa aHtaması laaıım saınn-
yorum,. Çünkü diğerleri aynı mliltdlıilkıte offlaın kavram-
llardlır, ısııınürölaiyııcı Ifcavraimllardltır. Bunlarım en geneli 
dlamt Ifcainuınlîaıra olllmıaısı gereikiiyor. O baikuımdlam bu 
düzenflıanülşiin «Ikanıumîaıra» dedikten sonra «MıillUî ege
menliğe, millî güvenliğe..» İkinci düzeltmede, «ka
mu düzenliği» dağiill, «Ikaimıu düzenline» deniteesii ge-
•reklir. Bun/lam belliırltımıelk ıfcltiyoııum. 

'BAŞKAN — Bvelt, teşelklkür ederim. 
Sayım Btigîmay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayım Basan, 13 mumıarafo 

benıtlte «Suç ilşllemek veya' ısuç iışlliemeye teşvik et
mek...» doğru da suıç u'iştemeye teşvik, ıtefflk'iın eltimde 
dîmıaız. Bu 'Mlbaırfa «işlemeye» değiü, «istemeyi teşvik 
etımeik» yahut «talikim etmek» cümfeyi düzeltir. 

BAŞKAN — Teşelklkür edenim, 
Buyurum Sayım Müftüoğlu, evveila Sayım Devrüım-

sel'lin sorusuna cevap verdim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başfcam, ben Sayım Tan'ım be'îlirtmiiş oldu
ğu düzeltmeyle iılgillii ıkusımıa ve Sayım Erginay'ım be-
lirtıtıiği fcıısııımliara ıkaltıllııyaııuz efendim'. Yalnız öğretimi 
görevlileri (konusuna sayım Hükümet Temislcilsli ce
vap arz edecekler. 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz Sayın Ablum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Efendim, görüşülmekte olan mad
denin son fılfcraısıyîa geıtiıriıl'eın yasalkllamıa sadece ünıi-
vansüte ve yüıtosıeltookuliarda öğrancfifcrün 'kuracafkları 
derneklerim tdk olUmlasıınu sağlamalk aımıacıyllia geıfciıriil-
miştiır. Yoksa üniversite bünyeslindekü öğretim üye-
teriirtim kuracalklları darmdkterılıe ullgisıi yolkitur. Öğrendi 
denndkfeni gene Tasarımım 39 uncu maıddesünde tarif 
edillmıiişıtiır. O tümden derndkler bir 'tdk olacalkti'r. Bu
mu ısaiğlhimalk <içıin getüni'limliış 'bir hükümdür. 

BAŞKAN — Teşdk'kür ederim, 

FÎ1KRİ DEVRİMSEL — Efendini, zainnedivorum 
beniiim ısonduğum ısoruıyu yanHiiş amfedıilar. Demek is
tiyorum İki, tamam, burada «Öğrenci derneği1» dıenü-
yor; falkalt yaısalk dıerndklter maiddesi geçiyor, 4 üncü 
maddede. Buınıdaın ısıonıra başka biır yere momit© etme 
imlkâmnım,ıiz yok da oinıun içüm düıyorarm. Acaba bun
dan sonıra ünüversiiltellierdie öğreitiıim üyd'ieırıi, öğretim 
göıievliiflleri, memıuıllıarı ve de yardumcı h'izımıeitılerde ça-
(Hiişan petisonai, 12 Eylliül'iden önce dlldiuğu gibi, üç 
dört tame lidedüoj'ilk eğilim© miensup ıklîşıi biır araya 
geip layrı ayrı diermelk Ikuıracalkliaır mıd'ıır?.. BıunıMır ge
me mücaddte edecelkller m '̂dliır?.. Öğrencililer üzerimde 
gene mâlkıimliyetlUerıinli sıürdlüreodklier m'idir?.. Yani Ko-
miisyonum Taısaırıyı Gendi Kurulla talkdlim fölsefösiiıylte 
madldeiîerddki düzenli'emıe Ibiırbirinli tutmuyor da onum 
'için soruyorum. Tamam, kabul ed'iyoruım., burada 
«öğrendi» diyor; ama ötdkiller nerede ıkaillıyor?.. Cid
dî bir bo^lulk var; omu haitırlatmıalk iısıtiyoınum. 

BAŞKAN — Teşelklkür lederlim Sayiın D'evrilmısell 

Buyurunuz Sayım Abliuımı. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Sayın Başkanım; 

öğramdiıîsr diiişıımd'a üniivers'itelier 'bümyeslinde bu
lunan diğer 'kamu göreVİterönıin kuracalklları deırndk-
lerllie l̂ıgilü madde Tasarımım 40 ınoı maddesidir. Om-
ılar da Ikamu göreVlsfiıd'ir. Kamıu görevlileri hangi şart-
llaıilia, 'hangi şekilde, masıil derndk ikurabîifteodkter; o 
'konu orada düzenilenmiştir. Bu üzerimde ikonoşutom 
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ımıadddniin »on fıkrası, 1630 sayılk Derndkler Kanu
numda var iölan bir fıkramın, bir hiülkmıün tdkr arıdır. 

Arz löderiim efendim. 
BAŞKAN — Teşdkkür ederimi. 
Değeri üyeller, bu ırnaddenim 4 ünlcü bendimde 

Sayım Taın'ın .tdkflüf 'dtltoiiği değişikliğe Komisyon kaitil-
dı, Hülkümdt de Ikaitullıyor. O ıbendli değişik şdkliiyile 
okuyorum : «Kamunlîara, mıilllî egemenliğe, milli 
güvenliğe, ıkamu düzenlime ve gemal 'asayişe...» şdk-
fliınde 'devam ediyor, 4 üncü bemtteiki delğişüklilk bu. 

7 mci benltıte Sayın Gölöüklü'mün ifade ettükllerii ve 
Komisyonun İıJave etmdkte dliduığu, ilkliınıöi saitıra, «kad-
dıırim'alk» ıkefllîımesiinden sonra «devletin bir kisti veya 
zümre 'tarafından yöndtiitmıes'ini sağlama» cümlesi ek
leniyor. 

11 lineti bendin 'ikinci satırımda «Türkiye MElöt 
Möolsiı» denırnıilşltijır, oraisı «Türlfciye Büyük Mffidt 
Mediıs'i» oluyor. 

13 'üncü bemltttdkfi «ısuç istemeye» itabiıri «suç lişjle-
meyi» oluyor. 

Bu değlişjilklilkierile 6 inci maddeyi oylarımıza su
nuyorum : Kabul ledenller... Etmeyenler... 6 no mad
de kabul edıMmiıştıiır. 

7 indi ımaddeyi okutuyorum : 

Bazı adları ve liişaretllieri kullanıma yasağı 
MADDE 7. — Dernektenim; 
1. Bir siyasî partimin veya sendika veya konfe

derasyonun yahuit bu Kanunun 76 nıcı mıaddesü ge
reğince m'alhikemteoe kapatılmasına 'karar veriten bir 
dernek veya üst 'kuruluşun adını veya bunllaırı ha-
ıtrrilialtaın adları, 

2. Komlüriislt, anarşist, faşist, naisyonal - sosya-
lislt veya ;aynı amllıama gdlen adları ve buralara a!ilt işa
ret, semibdl veya benızerler'ini, 

3. Tüzük ve 'diğer dernek m'evzıua'tımn yazımı 
ve yayıınlianımıafsiimda, genel kurullarında, özel veya 
resmî, açık veya Ikapalk yer 'topliatnltDİarınıda kamunda 
yaisalklaıramıış dileri, 

4. . Dsrnıdkçe düzenlenen veya derndk adına işti
rak «diten açılk veya kapalı yer topllanltıllıarında Türfc-
çad'en başka dille yazılmış pankart, levha, plak, ses 
ve görurttü baındı,' broşür, di 'ilanı ve beyanname? e-
tfi, 

5. Mıühür ve (başlıklı kâğıtlarda dermek ismin
den ve varsa işaretinden basjka isim ve işaretleri, 

KüMammaiları yasaktır. 
Derndk üyeleridin, dermeklerin har ıtütflü toplantı 

ve faaliyetleri sırasında, ilkindi benlt ite yasaklanan 
•işaret, 'sembol ve benzertertai 'ku'll&nimialarn yasaktır. 

BAŞKAN — Mialdde üzerinde söz isteyen sayım 
üye?.. Yok. 

Soru sormıalk iıslteyen sayın üye?.. 
Buyurunuz Sayım Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Bakka

mım, şurada bir (tereddüdüm oldu; bdlki doğrudur. 
Maddenin 3 üncü fıkrasında şöyte denmektedir : 
«Tüzük ve diğer dermek mevzualtımın yazıımı ve ya-
yunilanımıasııında, ©emdi kurulanında, özdl veya ıresmî, 
'.açılk veya kapalı yer toplantılarımda kanunla yasak
lanmış dilleri» Kamunla böyle bir yasaklama var 
mıtdır? Varsa hangü 'kanundur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Kmrcallı. 
Düzdlltımıe istemimde 'bulunan ısayım üye?.. 
Sayım Aydar, buyurumuz. 
MEHMET AYDAR — Sayın Balkanım, madde

min 3 üncü fıkrasında «Tüzük ve diğer derndk mev
zualtımın yazıma ve yaiyınilainmaısında, gendi fcurulla-
'rıında» denradktedir. Buradalki «yazımı» kelimesinin 
«yazımında» olarak düzeltilmesli gerekir. 

Ayrıca 1 indi fıkrada «Bir siyasî partinin veya 
sendika veya konfederasyonun» denmektedir. Bura
dalki «sendika» fadlmesinin de «sendikanın» şeklin
de düzeffltlilımesi gıerdk'ir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZfcÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın 'Başkan, Sayın Kırcalı'nın sorusuna cevap arz 
ediyorum : Anayasamızın 28 inci maddesinde «Ka
nunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayın ya
pılamaz» denmektedir ve buradaki hüküm de buna 
dayanmaktadır. Ayrıca bu konuyla ilgili bir Tasarı 
da Meclisimize intikal etmiştir; ileride görüşülecektir 
efendim. 

Sayın Aydar'ın belirttiği her iki düzenlemeye de 
katılıyoruz Sayın Başkan. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, bir hu

susu belirtebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, maddenin 2 nci 

fıkrasında kullanılmayacak isimler ve benzeri adlar, 
işaretler ve kullanılmayacak rejimler sayılırken teokra
tik düzenle ilgili bir yasak getirilmemiştir. Bu konuda 
bir kayıt koyarlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyon?.. 

291 — 



Danışma Meclisi B : 141 8 . 8 . 1983 0 : 2 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Katılıyoruz Sayın Başkan; yalnız yerini tespit edelim 
efendim... 

«Sosyalist» kelimesinden sonra konması uygundur 
Sayın 'Başkan. 

İBAŞKAN — Bu kadar değil mi efendim?.. 
Değerli üyeler; birinci bentte sendika değil sen

dikanın, ondan sonra ikinci bentte sosyalisten sonra 
teokratik, üçüncü bentte yazımı kelimesinden sonra 
«yazımında» oluyor, bu değişikliklerle maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi okutuyorum. 
Uluslararası faaliyet yasağı 
MADDE 8. — Bu Kanunun 12 ve 13 üncü mad

deleri hükümleri saklı kalmak üzere; 
1. Uluslararası faaliyette bulunmak amacıyla der

nek kurulamaz. 
2. Türkiye'de kurulan dernekler, yurt dışında ku

rulmuş ulusal veya uluslararası dernek veya kuruluş
lara katılamaz. 

3. Merkezi yurt dışında bulunan derneklerin Tür
kiye'de şubesi açılamaz. 

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

Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Sekizinci maddedeki (Uluslararası) kelimesinin Ana
yasanın 15, 16, 42, 87, 104 ve 117 nci müteakip mad
delerine uygunluğunu teminen (Milletlerarası) olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük açıklanacak bir 
taraf var mı?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Önerge 
açıktır efendim. 

BAŞKAN — Açıklanacak bir tarafı olmadığına 
göre lehinde aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun görüşü?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Adalet Komisyonunda görüşülmesi sırasında bu 

Tasarının redaksiyon bakımından da, kelimeler ba
kımından da üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Bizim Komisyonumuzda da, Adalet Komisyonunun 
görüşleri de devamlı olarak göz önünde bulundurul
du; ancak Komisyonumuzca yapılan değerlendirme

de «uluslararası» kelimesinin yerinde kalması, bunu 
«milletlerarası» olarak değiştirmeye gerek olmadığına 
karar verildi. Bu itibarla katılamıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar. 
Sayın Hükümet... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılamıyorlar. 
Değerli üyeler; önergenin dikkate alınmasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Yazımla ilgili bir teklif var mı, bir soru var mı?.. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkan... 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Erdem. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkanım, 8 inci mad

denin ikinci fıkrasında, «Türkiye'de kurulan dernek
ler, yurt dışında kurulmuş ulusal veya uluslararası der
nek veya kuruluşlara katılamazlar.» diyor. Burada bu 
kuruluş teşkilat kuruluşları manasında anlaşılıyor; fa
kat konferans tipindeki, araştırma tipindeki dernekler 
yurt dışındaki toplantılara katılabilirler; mesela Kızılay 
derneği gibi. Sorum şu; acaba bu gibi meşru der
nekler yurt dışındaki toplantılara katılamazlar' mı?.. 
Bu maddeden maksat, kanaatıma göre, teşkilâta gire
mez manasına geliyor, yanlış anlamaya mahal verme
mek için acaba bu toplantılara katılabilirler mi bu tip 
dernekler?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem, 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, bilgi 

edinmek maksadıyla soruyorum; uluslararası faaliyet 
yasağı ile ilgili maddeler açıklanırsa, mesele Lotar
yan, Lion, Mason gibi dernekler vardır, bunlar faa
liyetlerine devam edebilecekler midir?... Yoksa bun
lar 'bu madde 'hükümlerine mi gireceklerdir?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Burada efendim, bir kural getirdi
ler; ama hemen müteakip maddelerde bu kuralın is
tisnaları kendisi içinde düzenlenmiştir. Sayın üye
lerin endişeleri zannederim o maddeler okunduğu 
zaman zail olacaktır. Burada bir kural ifadesi var
dır; ama çok geniş istisnalar müteakip maddelerde 
vardır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Değerli üyeler; sekizinci maddeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler. Madde kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 

İKtNCÎ KISIM 
Kuruluş 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tüzük ve (Kuruluş Bildirisi 

Dernek tüzüğü 
MADDE 9. — Her derneğin bir tüzüğü bulunur, 

bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi 
zorunludur. 

1. Derneğin âdı ve merkezi, 
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek 

üzere, dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve ça
lışma biçimleri, 

3. Dernek kurucularının ad ve soyadları, mes
lek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri, 

4. Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarıl
manın şart ve şekilleri, 

5- Dernek genel kurulunun kurulma şekli, top
lanma zamanı, 

6. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullan
ma ve karar alma yöntemleri ile yeter sayıları, 

7. Yönetim ve denetleme kurullarının ne suret
le seçileceği, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetki
leri, 

8. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, 
bulunacak ise, şubelerin görev ve yetkileri ile der
nek genel kurulunda nasıl temsil edileecği, 

9. Üyelerin, yılda 120 TL. sından az, 12 000. 
TL. sından fazla olmamak üzere ödeyecekleri aidat 
miktarı, 

10. Derneğin iç denetim şekilleri, 
11. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,, 
12. Derneğin feshi halinde mallarının tasfiye 

şekli. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 500 Sıra Sayılı Kanun 

Tasarısının 9 uncu maddesi dokuzuncu fıkrasından 
sonraya «Üyelik aidatlarının nasıl tahsil edileceği» 
hükmünün ilavesi ve madde fıkralarının buna göre 
düzenlenmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
. Mustafa ALPDÜNDAR 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Dernekler Kanununda aidat tahsili gerçekten so
run olmaktadır. Aidatların nasıl tahsil edileceği tü
züklerde gösterilme imkânı kanun tadadına göre im
kân dahiline girmemektedir. Dernekler yasal ola
cağına göre, kaynaktan bazı hallerde kestirme de 
mümkün olabilir; ama elden toplanacaksa, biliyorsu
nuz, özellikle sıkıyönetim sırasında yasal bir der
neğin aidatını toplamak sorun olmuştur. Tüzükler 
Hçişleri Bakanlığının onayından, vilâyetlerde valilerin 
onayından geçtiğine göre, bir hukukîlik yaratmak 
amacıyla bu boşluğu doldurulmak üzere görüşmekte 
olduğumuz maddenin dokuzuncu sırasında üyelerin 
yılda 120 TL. sından az, 12 000 TL. sından fazla ol
mamak üzere, ödeyecekleri aidat miktarından hemen 
sonra üyelik aidatlarının nasıl tahsil edeceği tüzükde 
yazılması için bir öneride bulunuyorum, önerimi ka
bul buyurmanızı takdirlerinize arz ediyorum. Sayın 
Komisyonun da katılmasını rica ediyorum. Bu yasal 
bir düzenlemedir, yararı vardır, uygulamada rahatlık 
sağlayacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Değerli üyeler; önergenin lehinde aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?... Yok. Sayın Hükümet buyurun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TÎN ABLUM — ıSayın Başkan, dikkat buyuruldüğu 
gibi, madde dernek tüzüklerinde bulunması behe-
malhal gerekli olan unsurları tespit ediyor. Bu unsurların 
tamamı kamu düzeni ile ilgili hususlardır. Aidatın tah
sil şekli derneğin bir iç işidir. Dernekler istedikleri 
takdirde tüzüklerine aidatlarını ne şekilde tahsil ede
ceklerine dair bir hüküm koyabilirler; ama derneğin 
aidatlarının tahsil şekli behemahal tüzükte gösteril
mesi kamu düzenini yakından ilgilendiren bir husus 
olmadığı için, bu maddeye sayın üyenin önerdiği şe
kilde bir hükmün konulmasını doğru bulmuyoruz. 
onun için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyorlar. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 
M'tÜLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, aynı gerekçeyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Müftüoğtu, görüşünüzü belirtir misiniz?. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ I 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan; aynı gerekçeyle katılmıyoruz efen
dim. 

Arz ederim, I 
BAŞKAN — Siz de katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler; önergeyi dikkate alınmak üzere 

oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul 
edenler... 'Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Madde üzerinde yazımla ilgili soru sormak is
teyen sayın üye var mı?. 

Sayın Kırcalı ve Sayın Aydar soru sormak isti
yorlar. 

Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 10 uncu maddede kuruluş 'bildirisi 
verilirken, «Derneklerin tüzelkişilik kazanmasına 
esas olan ve 5 inci maddeye göre kuruldukları yerin 
en büyük mülkî amirliğine verecekleri kuruluş bil
dirisinin, 'bütün kurucular tarafından imzalanması ve
ya imzaların yanında her kurucunun ad ve soyadı, 
doğum tarihi, meslek ve sanatı...» yazılması gösteril
diği halde ve 4 üncü maddede de bîr demeği kura-
caik olan kişilerin en aşağı 18 yaşında olmaları gerek
tiği beyan edildiği halde, Tüzükte, dernek kurucula
rının doğum tarihinin 'bildirilmesi hususu gösteril
memiş. Ben, ibunun da maddenin 3 üncü bendine 
ilave edilmesini öneriyorum. Bu hususta Sayın Ko
misyonumuz acaba ne düşünüyorlar; onu öğrenmek 
istiyorum. 

ikinci olarak, yine burada bir rakam verilmiş bu
lunuyor. Derneklere 120 liradan az olmamak ve 12 
bin liradan da fazla olmamak üzere ödeyecekleri ai
dat miktarı söyleniyor. Şimdiye kadar Cemiyetler 
Kanununda ve bundan evvelki Dernekler Kanunun
da verilebilecek azamî miktar gösterilmişti, en az 
miktar gösterilmemişti. Şimdi, asgarî miktar olarak 
120 lira deniyor. 120 lira ayda on liraya tekabül et
mektedir; 10 lira ise bugün cidden üzerinde durul
ması gerekmeyen bir rakamdır. Böyle bir sınırlama 
yapmakta ben yarar görmüyorum. Yine, eskiden ol
duğu gibi 12 bin liralık en Üst rakamın gösterilerek, 
en aşağı olarak belirtilen 120 liranın maddenin do
kuzuncu bendinden çıkarılmasının uygun olacağı inan
cındayım. Böyle bir sınırlama bize hiçbir şey kazan
dırmayacak inancındayım. Acaba Sayın Komisyonu
muz bu fikrime katılırlar mı?. 

Saygılar sunarım, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; mad

denin ikinci fıkrasını okuyacağım : 
«Derneğin amacı ve bu amacı gerçeKİeştirmek 

üzere .dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve 
çalışma biçimleri», şeklinde bir tüzük hazırlığı içe
risinde olan çalışma Ikonuları, çalışma biçimleri 
diye maddede yer alan bu hususu nasıl dercedecek-
ler; neyi düşünerek onu buraya kaydedecektir?. Bu, 
ileride büyük güçlükler çıkarabilir. Ben bundan bir 
şey anlayamadım. Bir dernek kursam, buradaki fık
radan bir şey anlayara'k buraya ne yazacağımı bile
meyeceğim. 

Bu itibarla, Sayın Komisyon, bu ikinci fıkranın, 
özellikle çalışma biçimleri veyahut da çalışma konu
ları konusunda bir açıklama yaparsa, herhalde isa
betli olacaktır. 

İkincisi; üçüncü fıkrada «Meslek» kelimesi geç
mektedir. Sayın Kırcali'nın da ifade ettikleri gibi, 
ikinci defa aynı konuya temas etmeyeyim, fakat «Mes
lek veya sanatları» tabirleri geçmektedir, buradaki 
«Sanatları» ne anlama gelir?. Türkiye'de umumiyet
le «iSanafkâr», «San'at» kavramları birbirine karış
tırılmıştır. Bu noktaya da dikkatlerini çekmek isti
yorum; ne düşünüyorlar?. 

«İkametgâhları» denmektedir. Herhalde bu «İka
metgâh adresleri olsa gerek. Bunları düzeltme ola
rak hatırlatırım, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım; 3 ün

cü maddede tanımlar yapıldı ve burada iki tanım var. 
Bir «Merkez», bir de «İkametgâh» tanımı yapıldı ve 
bunların birbirinden ayrı şeyler olduğu savunuldu. 

Burada «Derneğin adı ve merkezi» denmektedir, 
ikametgâhtan söz edilmemektedir. Acaba merkezi 
söylemek yeterli mi?. Halbuki, kuruluş bildirisini 
düzenleyen 10 uncu maddede bunlar tekrar sayıl
mış ve bu arada hem merkez adresi, hem de ika
metgâh adresi ayrı ayrı söylenmiş. Acaba burada 
«Derneğin adi, merkezi ve ikametgâhı» şeklinde ta
nımlansa doğru olmaz mı?. 

Teşekkür ederim Saym Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. ' 
Sayın Erginay, yazımla ilgili bir sorunuz olacak

tı galiba. 
I AKİF ERGİNAY — İfadeyi gözden geçiriyorum. 
I BAŞKAN — Peki, 
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iBu sorulara Hükümetten cevap rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Evvela Sayın Balkanım, Sayın Kır-
calı'nın sorularını cevaplayayım. 

Kurucuların doğum tarihleri tüzükten ayrı bir 
belge olan kuruluş bildirisinde mufassal şekilde, adı, 
soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, baba adı belirlene
cektir, orada olacaktır. Tüzük hükümleri, nazarî bile 
olsa kalıcı hükümlerdir. Bu itibarla, doğum tarihinin 
orada ^belirlenmesi; o kuruluş bildirisinde kurucular 
için çok daha mufassal 'bilgiler ve 'belgeler orada ay
rıca istendiği için tüzükte belirlenmesini gerekli gör
medik. Birinci husus budur. 

İkinci husus, aidatların. miktarı ile ilgili olan hu
sustur. Her dernek üyesinin, az da olsa derneğe aidat 
vermesinin gereğine inanıyoruz. Doğrudur; yürürlük
teki Kanunda verilecek aidatın alt sınırım belirleyen 
bir rakam yoktur; ama bu sefer düzenlerken en az, 
yani sembolik olarak on lira gibi bir miktar bile 
olsa dernek üyelerinin üyesi bulunduğu derneklere 
aidat ödemesini vurgulama bakımından bir alt sı
nır ifadesini gerekli gördük, yararlı gördük. 

Sayın Aydar'ın sorularına arzı cevap ediyorum. 
»Bir derneğin amacı vardiır, amacı gerçekleştir-

>mek için çalışacağı konular vardır ve bu konuların 
gerçekleşmesi için uygulayacağı usuller, biçimler var
dır. Yani bunu zabıtlara geçmesi bakımından ve ile
ride uygulayıcılara ışık tutması bakımından özellikle 
arz ediyorum. Bu çalışma biçiminden maksat; çalış
ma biçimi toplantılar olabilir, yürüyüşler olabilir, 
konferanslar olabilir, yayınlar olabilir. Hangi biçim
ler kullanarak faaliyetlerini gerçekleştirecek, onları 
tüzüklerinde belirlemesi lazım ki, ileride amaç dışı 
faaliyette bulunup bulunmadığı idarece veya yar
gı organlarınca rahatlıkla tespit edilebilsin. Bunların 
tüzükte belirlenmesini sağlamak üzere o tabirler kul
lanılmıştır. 

Malumunuz ikametgâh, daha evvel de arz ettiğim 
gibi, derneğin yönetim işlerinin yürütüldüğü yerdir. 
Bu, her zaman değişebilir. Bugün (A) binasıdır, ya
rın (B) binası olabilir. O tüzükte kalıcı hükümler bu
lunacaktır. «îMerikez» tabiri, kurulduğu il veya ilçe
yi belirtecektir. Mesela merkezi Ankara İlinde Çan
kaya'da olmak üzere kurulan dernek olabilir. «Mer
kez» tabiri bunu ifade ediyor, ikametgâhı ifade et
miyor. ikametgâhın dernek tüzüğünde belirtilmesini 
gerekli görmedik; çünkü o kuruluş bildirisinde be
lirlenecek ve her değiştikçe ayrıca İdareye ihbar edi
lecek, bildirilecektir .Bu nedenle o madde de ikâ-

metigâh adresinin bildirilmesini, yani tüzükte belir
lenmesini yararlı ve gerekli görmedik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erginay, yazımla ilgili söyleyecekleriniz 

vardı, 'buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; çok kısa 

olarak arz ediyorum. 
'Birinci cümlede, «Bulunur»dan sonra noktalı vir

gül olması lazım. Cümle 'bitişecek ve madde bittiği 
halde virgüle devam ediyor, onu da nokta yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

Sayın Erginay ifade ettiler, yalnız bir şey ilave ede
ceğim. Birinci ibarenin sonunda «Zorunludur» den
dikten sonra iki nokta üstüste konulursa çok daha 
yerinde olur. 

'BAŞKAN — Sayın Erdem, buyurunuz. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkanım; 9 uncu mad

dede şöyle denmektedir : 
«Her derneğin bir tüzüğü bulunur, bu tüzükte 

aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunlu
dur.» 

Şimdi, üçüncü bendine geçiyorum. 
Dernek kurucularının; birincisi ad, ikincisi soyad

ları, üçüncüsü meslek, dördüncüsü sanatları beşincisi 
ikametgâhları, altıncısı tabiiyetleri olmak üzere altı 
tane husus belirtiliyor. Acaba burada savcılıktan doğ
ruluk kağıdı istenmesini kabul buyururlar mı? Çün
kü bir insanın adlî takipten geçip geçmediğine dair 
eğer savcılıktan doğruluk kâğıdı olması lazım. Dör
düncü bentte «Derneğe üye olma, üyelikten çıkma 
ve çıkarılmanın şart ve şekilleri,» deniyor, oraya mı 
koymak istiyorlar, yoksa 3 üncü bentte savcılıktan 
doğruluk kâğıdının aranmasını gerekli görürler mi?.. 
Görmezlerse ne mahzuru var?.. Bunu rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

daha önceki maddede açıklamıştım; ama önergem 
reddedildiği için, uygun da görülmedi Komisyon ta
rafından. Yine noksan buluyorum ben efendim bu 
3 üncü bendi. «'İkametgâhları» olmaz, ikametgâh 
oturulan yerdir, adres olur efendim. O bakımdan, 
bina gösterilmez, binanın adresi gösterilir, numarası 
gösterilir, sokağı gösterilir, mahallesi gösterilir. Bu
nun «ikametgâhları adresi» veya «ikametgâh adres
leri» olmasında fayda vardır. Uygun görür mü bunu 
Hükümet? 
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BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Soru ve yazımla ilgili cevap lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Efendim, bu sabıka kayıtları ile 
ilgili hususu cevaplandırayım. 

10 uncu maddede kurucularla ilgili, kuruculardan 
istenecek belgeler meyanında, «adlî sicil belgesi» di
ye bir belgeden bahsediliyor ki, bu, sabıka kaydıdır. 
Kuruluş bildirisiyle beraber onun eki olarak verile
cektir. Bu şekilde sağlanmış oluyor. 

İkametgâh adresini, ikametgâhı biz ne şekilde 
anladık, onu arz ettim; takdir Yüce Heyetin. Açık
lık getirme kazandıracak ise, «İkametgâh adresi» de
nebilir. 

BAŞKAN — Genel Kuruldan tekrar bu konu
da karar almak mümkün değil de, onun için Sayın 
Kantarcıoğlu'nun bu teklifini uygun görüp görme
diğinizi ifade ederseniz Komisyonla birlikte, onu dik
kate alırız. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU 
— Uygun görmüyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ B AH AT
TIN ABLUM — Uygun görmüyoruz. 

BAŞKAN — Uygun görmüyorsunuz. Peki, Sa
yın Erginay ve Uzunoğlu'nun noktalama ile ilgili 
teklifleri vardı. Uzunoğlu, birinci cümleden sonra 
iki nokta konmasını istediler, «...aşağıda belirtilen 
hususların belirtilmesi zorunludur.» 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Evet efendim, doğru efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay'ın önerisi, yine birin
ci satırda «Her derneğin bir tüzüğü bulunur» ifa
desinden sonra noktalı virgül olmasını isterler. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Evet efendim, yerinde. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkanım, en son

da virgül mü var efendim?.. 
BAŞKAN — Onu Sayın Erginay ifade etmiş

lerdi efendim. Bu noktalama düzenlemesiyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Kuruluş bildirisi 
MADDE 10. — Derneklerin tüzelkişilik kazanma

sına esas olan ve 5 inci maddeye göre kuruldukları 
yerin en büyük mülkî amirliğine verecekleri kuruluş 

bildirisinin, bütün kurucular tarafından imzalanması 
veya imzalarının yanında her kurucunun ad ve soya
dı, doğum tarihi, meslek ve sanatı, tabiiyeti ve ika
metgâhının yazılması, dernek ikametgâhının belir
tilmesi; dernek organlarının oluşmasına kadar der
nek işlerini yürütmeye ve derneği temsile yetkili ge
çici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ika
metgâhları, derneğin kuruluşu tamamlanıncaya ka
dar yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi 
veya kişilerin ad ve soyadlarıyla adreslerinin gösteril
mesi ve dernek tüzüğünden dört adedinin, kurucula
rın nüfus kayıt örneklerinin, adlî sicil belgelerinin ve 
her kurucu üye tarafından düzenlenen kurucu olma 
şartlarını taşıdıklarını gösterir imzalı beyannamele
rin kuruluş bildirisine eklenmesi zorunludur. 

Birden çok ilde faaliyet gösterecek derneklerin 
kuruluş bildirisi ile tüzükleri, mahallin en büyük mül
kî amirliğince bir hafta içinde İçişleri Bakanlığına 
gönderilir. 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, basımda bir daktilo hatası olmuş
tur. Üçüncü satırın başındaki «veya» kelimesinin 
«ve» olması lazım. 

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

run Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, bu 
10 uncu madde kuruluş bildirisiyle ilgili olup, der
nek hakkında herhangi bir kovuşturma yapılacağı 
zaman, adlî organların gerekli bilgileri alacakları en 
emin yer olması lazımdır. Tatbikatta bu bakımdan 
büyük aksaklıklar olmuştur; 12 Eylül'den önce bil
hassa, kurulan bir derneğin kurucu üyelerinin kim
liği istendiğinde, maalesef Emniyetteki Dernekler 
Masasında dahi şahısların sağlıklı bir kimliğini bul
mak mümkün olamamış. Bu nedenle suçlular büyük 
ölçüde kapalı kalmışlardır. Bu nedenle ben, tespit 
edebildiğim kadarıyla, Sayın Komisyon, bahsettiğim 
yere işaret ederlerse, ifade edeceğim cümleye iltifat 
edip etmemelerini tabiî kendi takdirlerine bırakıyo
rum. 

Şimdi beşinci satırda «..geçici yönetim kurulu 
üyelerinin ad ve soyadları» dendikten sonra «...ika
metgâhları...» deniyor, buraya «Fotoğraflı ikamet
gah belgesi» demek lazım. 

Ayrıca yedinci satırda «...kurucuların...» dendik
ten sonra «noterden onanmış fotoğraflı nüfus kayıt 
örnekleri» demek lazım. Nüfus kayıt örnekleri var, 
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bunun yerine «noterden onanmış fotoğraflı» demek 
lazım. Bu noksanlıklar eğer düzeltilirse, kuruluş bil
dirisi ve ekleri gerekli bilgileri yargı organlarınca 
istendiğinde sağlıklı cevap verme imkânı bulunacak
tır. Bu bakımdan tatbikat bakımından çok önemli
dir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, cevap verecek 

misiniz?.. Ondan sonra bir önerge var, onu okuta
cağım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkanım, zannedersem gerek ikametgâh 
belgeleri konusunu, gerekse diğer konuyu; yani di
ğer satırda ifade ettiği konuyu burada belirlemek 
doğru olmayacaktır. Çünkü, ikametgâh senedi yal
nız burada istenmiyor; birçok yerlerde ikametgâh 
belgesi isteniyor. Buraya öyle bir kayıt koymakla ol
maz. Şayet ihtiyaç duyuiursa, bir yasa ile ikametgâh 
belgelerinin nasıl düzenleneceği, nasıl yapılacağı bir 
tüzükle, bir yönetmelikle belirlenir, bu ihtiyaç gide
rilmiş olur. O bakımdan bu Kanunda «fotoğraflı 
ikametgâh belgesi» veyahutta «fotoğraflı adlî sicil 
belgesi» demenin yararı olmayacağını tahmin ediyo
ruz. Katılmıyoruz düşünceye efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyle ilgili bir 'önerge var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Dernekler Kanunu Tasarısının 10 uncu madde

sinin üçüncü satırındaki «veya» kelimesi yerine «ve» 
kelimesinin konulmasını, altıncı satırında yer alan 
«derneğin kuruluşu tamamlanıncaya kadar» deyimi
nin de madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

'Saygılarımla. 
Turgut TAN Cahit TUTUM 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

BAŞKAN — Sayın Tan, açıklama yapmak üze
re buyurun. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
İki unsur bulunmaktadır önerimizde. Biri, üçün

cü satırdaki «veya» deyiminin «ve» haline getirilmesi; 
bu sanıyorum düzeltildi. 

İkinci nokta; «derneğin kuruluşu tamamlanınca
ya kadar» deyimi bulunmaktadır. 5 inci maddeye 
baktığımız zaman, «Derneklerin tüzelkişilik kazan
ması» maddesinde «Dernekler 10 uncu maddede ön
görülen kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin 
bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine ver

mekle tüzelkişilik kazanırlar.» diyor. Binaenaleyh, 
burada dernek için kuruluş tüzelkişilik kazanmadır; 
dolayısıyla böyle bir deyimin kullanılması yanıltıcı 
olabilir uygulamada. Oysa, çıkarıldığı takdirde bu 
yanıltma ortadan kalkacağı gibi, maddenin içeriğin
de anlatılmak istenen veya yapılmak istenen düzen
leme açısından da herhangi bir değişiklik esasen bu
lunmayacaktır. Bu bakımdan böyle bir öneride bu
lunduk. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen?... 

Yok. 
Komisyonun görüşü?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, burada kastedilen, organların te
şekkül etmesi idi ve bununla o getirilmek istenmiştir. 
Kuruluş bildirisi verilmiştir; ama yönetim kurulu 
seçilecektir. Bu organlar teşekkül edinceye kadar bir
takım yazışmalarda kullanılacak olan adresi belirle
mektir. O bakımdan getirilmiştir efendim. 

«ve» kelimesine katılmıştık, bu ikinci bölüme ka
tılmıyoruz. Ayrıca, müsaade ederseniz yine son kı
sımda bir kelime düzenlemesi var, onu da şimdiden 
arz edeyim. Birinci fıkranın sonunda «kuruluş bil
dirisine» denmiş «...kuruluş bildirisine eklenmesi zo
runludur.» olacak arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ablum, önergeye katılıyor musunuz?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TtN ABLUM — Efendim, önergeye kısmen katıl
mak durumundayız; çünkü doğrudur. Sadece «ku
ruluş» tabiri kalırsa çıplak, kuruluş bildirisinin ve
rilmesiyle tüzelkişilik kazanmıştır ve dernek kurul
muştur; ama burada kastedilen, organların teşkiline 
kadar geçen süre içerisinde muhaberede kim muha
tap olacak; onun belirlenmesidir. Burada, «kuruluş 
tamamlanıncaya» kadar yerine; «dernek organları 
teşkil edilinceye kadar» tabiri kullanılırsa; ki herhal
de sayın konuşmacı onu kastetti; yerinde bir ikaz. 

BAŞKAN — Evet, o halde Komisyonla Hükümet 
bu konuda bir görüş birliğine varırsa, belki Sayın 
Tan da aynı konuya katılacaklardır, bu küçük deği
şikliği yaparız. 

Sayın Müftüoğlu, buyurun. 
MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, o zaman şu şekilde bir yön vere
biliriz; anlam olarak aynı düşünce içerisindeyiz, 
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«derneğin organları tamamlanıncaya kadar» deriz. 
«Kuruluşu» kelimesi yerine, «derneğin organları ta
mamlanıncaya kadar» dersek Sayın Tan nasıl bu*-
lur?... 

BAŞKAN — Sayın Tan, buyurun. 
TURGUT TAN — Sayın iBaşkan, esasen ben bu

nu dikkate alarak, bu önergeyi verdim, Okunduğu 
takdirde, bakın dördüncü satırda noktalı virgülden 
sonra «dernek organlarının oluşmasına kadar» deyi
mi bu esasen var. Araya başka bir şey girmiş değil, 
cümle devam ediyor. Tekrar oraya artık «dernek or
ganlarının oluşması» denirse, düzenleme bakımından 
çok kötü bir şekil, yazım biçimi olur. 

BAŞKAN — «Dernek organlarının oluşmasına 
kadar derneik işlerini yürütmeye ve derneği temsile 
yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soy
adları, ikametgâhları, derneğin kuruluşu tamamlanın
caya kadar yapılacak yazışma...» diye devam edecek. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU 
— Tümüyle çıkarılması uygundur Sayın Başkanım. 
Yukarıdaki ibare ile bağlantılı oluyor, tamamlanmış 
oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Ablum'dan da görüş alalım. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Önergeyi kesin oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye
ler var. 

Sayın Kırcalı, buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kanım, 1630 sayılı Kanunun derneik tüzüklerinde bu
lunacak hususlarda gösterilen bir en son (1) bendi 
var; «Dernek organlarının teşkiline kadar dernek iş
lerini yürütmeye, idare etmeye ve derneği temsile 
yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soy
adları ve ikametgâhları...» diyor. Bu bent buraya 
alınmış; aynı şey bir cümle içerisinde tekrarlanmış 
bulunuyor. Şimdi ben sormak istiyorum; bu dernek 
organları oluşuncaya kadar teşkil edilecek bu yürüt
me kurulu, dernek geçici yönetim kurulu, hatta ya
zışmaya muhatap olacak kişiler, dernek kurucuları
nın dışındaki insanlar mı olacaktır?... Yani şunu sor
mak istiyorum: Bir belge ile kuruluş beyannamesi 
eklendiğine göre, şimdi ben derneği 7 kişi kuruyo
rum, aynı gün birtakım insanlar mı arayacağız; illa 
dernek kurulmazdan evvel, bir tüzelkişilik kazanmaz

dan evvel?... 'Bunlar ayrıca, «a, b, c vesaire kişiler 
bizim derneğimize üye olacaklar, işte ıbu kişilerden 
biz geçici yönetim kurulu oluşturuyoruz, tebligat 
yapılacak Iküşiler oluşturuyoruz?» mu olacak, yoksa 
bunlar sadece ikurucu üyelerden mi oluşacak?... 
Eğer kurucu üyelerden oluşacaksa, onun burda gös
terilmesinde yarar var. Evvelce uygulama yapıldı
ğı için, ıbiraz evvel söylediğim 1630 sayılı Kanunda, 
bunun ne şekilde cereyan ettiği Sayın İçişleri Bakan
lığımızca ve idarece malumdur, ben bilmiyorum bu 
kısımda bulunmadım uygulamada; burada kurucu
lar dışında mı insanlar olacak bunlar?;.. Her kuru
cudan ve kurucular dışmdakilerden olabilir mi?... 
Eğer «olabilir» diyorlarsa bu nasıl gerçekleşecek, onu 
öğrenmek istiyorum.: 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
üçüncü defa ve son defa aynı şeyi tekrarlamak isti
yorum. 

Aynı manada olmadığını Sayın Korriisyon da, 
Sayın Hükümet de bu maddede belirtmişlerdir; ama 
neden ısrar ettiklerini bir türlü anlayamadım. Adres 
ve ikametgâhın ayrı ayrı şeyler olduğunu ve bunla
rın ileride karışıklıklar meydana getireceğini açikça 

. ifade etmek istiyorum ve bunu sormak istiyorum. 
Nüfus kayıt örneği ile nüfus kâğıdı örneği birbirin
den nasıl çok farklı ise, ikametgâhla ikametgâh adre
si birbirinden çok farklı şeylerdir. «İkametgâh» den
diği zaman, ikametgâh Ankara, bitmiştir; Ankara'da 
ikamet etmektedir manası gelir. «Derneğin ikamet
gâh ettiği yer» dendiği zaman, Ankara'dır veyahut 
da Beypazarı'dır.: Büyük yanlışlık yapıyoruz. Bu ba
kımdan bunların karmakarışık; bakın; «tabiiyeti ve 
ikametgâhının yazılması...» diyor. İkametgâhı An
kara, dernek ikametgâhının belirtilmesi; Ankara. De
vam ediyor, «... ad ve soyadları, ikametgâhları...» 
Ankara... Altında da diyor ki... «tebligatı almaya 
yetkili kişi veya kişilerin ad ve soyadları ile adres
lerinin gösterilmesi...» «İkamet ettiği» demek gerekir
di o zaman, «ad ve soyadları ile ikametgâhları...» di
yor. «Neden adres» kelimesi ayrıldı? yukarıda ne
den ayrılmıyor?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Devrimsel, buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — JEfendim, çok kısa söy

ledim maddenin tümü hakkında; onun için soru ola
rak soruyorum. 
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Benim bu söylediğim somut bir ihtiyacın mahsu
lüdür. Tatbikatta, emniyet, idarî makamlar genelde 
iki satırlık bir yazı, altına birkaç isim yazarlar; ana 
adı, baba adı, doğum tarihi de yok, ondan sonra 
«IBu dernek mensupları şu şekilde suç işlediler; alı
rız sorarız, bunların nüfus kâğıtlarını, kimliklerini 
gönderin» deriz, «Yok bizde» derler. «Bazen de 
gönderirler, fotoğraf yok. 'İlgili şahıs, «Bu bana ait 
değil» der. Şimdi bir dernek kuruluyor; 12 Eylülden 
önceki hastalıkları dikkate alarak meseleyi ciddî ola
rak zapturapt alına almak istiyorum, ben tatbikattan 
gelen kişi olarak söylüyorum; meseleyi baştansavma 
bir şekilde değil, evrak havalesiyle ortaya gelen nok
sanlıkları bilerek söylüyorum. Dernek kuran kişiden 
ne istiyor kuruluş bildirisine ekli olarak?. Nüfus kâğı
dı örneği, adresi bir de resmî. Başka bir şey istemiyor. 
Ne için istemiyoruz? IBen diyorum ki, nüfus kâğıtı örne
ği mi istiyoruz; tamam, noterden onanmış fotoğraflı lo
şun. Başka bir şey istediğim yok. Adresi ve belgesi 
doğru. İkametgâh istemiyorlar; ama tatbikatta olan 
birşeyi söylüyorum, Emniyete söylemişimdir; nere
de bunlar, nerede yatıp kalkıyorlar, nerede bulacağım 
ben bunları? Memleketine soruyoruz yok böyle bir 
adam. «Fi tarihinde semti meçhule gitmiş» diyorlar. 
«Efendim, Mehtap Otelinde yatar kalkar.» «Mehtap 
Oteli diye bir otel yok, açık havada, köprü başında 
yatıp kalkıyor. Yok böyle bir adam. Ben tatbikatta 
ki aksamayı söylüyorum; somut sonuç olarak. İş 
yapmak istiyorsak bu böyle. Ne istiyoruz; 
Fotoğraflı ikametgâh belgesi. İBunda çekine
cek birşey yok; noterden onanmış nüfus kâğıdı 
örneği. 'Bunun somut olarak konmasında ne mahzur 
var? Buraya bunun girmesi zarurî de, bir kanun mu 
bekleydim [Hükümetten nüfus kâğıtları ve ikametgâh
ları için?.. Bunda ne mahzur görüyorsunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrim
sel. 

SERDA KURTOĞLU — İSayın Başkan müsaa
de ederseniz soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun Sayın Kurtoğ-
lu. 

SERDA KURTOĞLU — Nüfus İşleri Kanunun
da resmî nüfus hüviyeti cüzdanlarının çıkartılması
na ait kaide var mıdır? 'Resmî makamlar nüfus cüz
danını ibraz eder mi? İş sahiplerinin suretlerini me
murlar çıkartabilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Alpdündar, buyurunuz efendim. . 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
öğrenmek istediğim bir husus var. 'Biraz evvel 4 ün
cü maddeyi «Medenî hakları kullanma ehliyetine haiz 
ve 18 yaşını bitirmiş olan her kes, önceden izin al
maksızın dernek kurma hakkına sahiptir.» diye ka
bul ettik. 

Şimdi, kuruluş bildirisinde maddenin aşağıdan 
yukarı dördüncü satırında, adlî sicil belgelerinin is
tendiği, adlî sicil belgelerinden başka, «kurucu üye 
tarafından düzenlenen kurucu olma şartlarım taşı
dıklarını gösterir imzalı beyannamelerin kuruluş bil
dirisine eklenmesi zorunludur.» denilmektedir. Nedir 
bu beyanname?.. Kuruculuk için üyeden istenen ku
ruculuk vasfını biraz evvel kabul ettiğimiz 4 üncü 
maddede belli. Kurucu olma şartları başka nelerdir? 
Bu hususta zabıtlara geçmesi bakımından Hükümet
ten ve Komisyondan açıklama istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
(Buyurunuz Sayın Ablum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Sayın ıBaşkan, sırasıyla arzı cevap 
ediyorum. Evvela Sayın Kırcalı'nın sorduğu sualle
re cevap vermeye çalışacağım. 

Geçici yönetim kurulu ve yeni tasarıda kuruluş 
bildirisinde belirlenmesi gereken kişiler genelde ku
ruculardır. 'Ben 18 senedir dernek tatbikatı içinde
yim, şimdiye kadar kurucular dışında hiç kimsenin 
geçici yönetim kurulunda görevlendirildiğini ve teb
ligat için mezun kılındığını göremedim. Biz bunu dü
şünerek, ayrıca «kurucular arasında» demeyi zait 
gördük. Demek oluyor ki, bu geçici yönetim kurulu
nu oluşturacak kişiler veya tebligatı almaya mezun 
olarak gösterilecek kişiler kurucular arasında oluyor. 

Efendim, Sayın Kantarcıoğlu'nun sorusuna daha 
evvel cevap verdim. 

SELÇUK KANTARCIOGLU — Aşağıda neden 
«adres» kullanıldı; onu sordum. Aynı cevap değil. 
Aynı maddenin içinde «adres» kelimesi kullanılmış
tır. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Sayın Devrimsel'in sorularına arzı 
cevap ediyorum. Haklılar; bu Dernekler Kanunu 
Tasarısını hazırlarken, derneklerin gerçekten zaptu
raptına büyük önem yerdik. Kurucuların kişilikleri, 
nitelikleri; yani bunların belgelendirilmesini öngören 
hükümler getirildi. Nitekim eski Kanunda veya yü
rürlükteki Kanunda öngörülmeyen birtakım unsur
lar var burada; «örneğin, nüfus kâğıdı örneklerinin 
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İstenmesi, sabıka kayıtlarının istenmesi, kendi be
yanlarının, yani «IBen bu nitelikleri haizim» diye be
yanlarının istenmesi gibi. Doğrudur, bunun daha 
ince teferruatını, Tasarının yasalaşmasından hemen 
sonra çıkarmayı düşündüğümüz yönetmelikte düzen
lemeyi düşünüyoruz. Nitekim hazırlıklarımız da bu 
istikamette. Onların olması' hiçbir sakınca değil, za
ten düşündüğümüz şeyler. 

Sayın Kurtoğlu'nun sorularına arzı cevap ediyo
rum. Nüfus İşleri Kanunumuzda nüfus kâğıdı örnek
lerinin çıkarılmasına ilişkin bir yöntem var. Ya no
terler çıkarır, gayet tabiî bütün resmî belgelerin ör
neğini çıkarır kuşkusuz; ama Nüfus İşleri Kanununda 
vatandaşın lehine bir durum ihdas edilmiştir. Eğer 

1 o kayıt örneği hangi daireye ibraz edilecekse, hangi 
daire tarafından istenmişse, nüfus kâğıdının götürül
mesi halinde o daire örneğini çıkarır, onaylar ve dos
yasına koyar. Bu itibarla, istenen nüfus kâğıdı örnek
lerinin alınmasında nüfus kâğıdı getirilirse daire alıp 
mühürler, tasdik eder, koyar. Eğer dışarıda çıkartıl-
mışsa, mutlak noter tarafından çıkartılması gerekir. 
Zaten başka hiçbir makamın örnek çıkarma yetkisi 
yoktur. 

Sayın Alpdündar'ın sorusuna arzı cevap ediyo
rum; gerçi ona da zannederim arz ettiğim cevaplar 
meyanında değindim. 

Şimdi, dernek kurucusu olabilmek için yasa birta
kım şartlar öngörmüş; yaş bakımından, mahkûm ol
mama bakımından ve ileride göreceğiz, eğer bu bir 
meslek kuruluşu ise, birtakım ilişkiler içerisinde ol
maması gibi birtakım şartlar öngörmüştür. «IO şart
ları ben haizim» diye kurucunun peşin beyanını alı
yoruz; yani onu belgeleme açısından istenen bir hu
sustur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. Yal

nız Sayın Kantarcıoğlu «Galiba sorum yanlış anlaşıl
dı, ben tekrar bilgi istiyorum» mu diyorsunuz?., 

SELÇUK KANTARJCIOGLU — Hükümet ce
vap vermeye mecbur değil. Belki karışık bir durum 
getirdiği için cevap vermeyebilirler, üçüncü bir du
rum daha var. 'Sadece iki makam değil, bir de ayrıca 
ilgili bulunduğu dairesinden de nüfus kâğıdının su
retini alıp başıka bir makama verebilir. Başbakanlığın 
kesin genelgesi çıktı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi demin kesin oylarınızla 

kabul ettiğiniz önerge istikametindeki değişiklikle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
'Madde kabul edilmiştir. 
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T! inci maddeyi okutuyorum: 
'Kuruluş bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi 
MADDE 11. — İBir il'de faaliyette bulunacak der

neklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri valiliklerce 
otuz gün içinde, birden çok il'de faaliyet gösterecek 
derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri ise İçişleri 
Bakanlığınca doksan gün içinde incelenir. 

Kuruluş bildirisinde, tüzükte ve kurucuların hu
kukî durumlarında kanununa aykırılık veya noksan
lık tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi geçi
ci yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının 
tebliğinden itiharen otuz gün içinde belirtilen noksan
lıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılık düzeltil 
mezse, mahallin en büyük mülkî amiri derneğin faa
liyetinin durdurulması veya kapatılması için C. [Sav
cılığı aracılığı ile yetkili mahkemeye başvurur. 

Ancak, Kanunun 6 ncı maddesiyle yasaklanmış 
bulunan amaçlarla kuruluş ve kuruluş bildirisi ve tü
zükleri valiliklerce incelenmiş derneklerin faaliyetleri 
ilgili valinin, kuruluş bildirisi ve tüzükleri İçişleri Ba
kanlığınca incelenmiş olan derneklerin faaliyetleri de 
İçişleri Bakanlığının istemi üzerine, dernek merkezi
nin bulunduğu yer valisinin kararıyla durdurulur ve 
keyfiyet üç gün içinde C. Savcılığına bildirilir. Faali
yetin durdurulması, mahkemece aksine karar verilin
ceye kadar devam eder. 

Kuruluş bildirisi ve tüzüklerde kanuna aykırılık 
veya noksanlık bulunmaz yahut kanuna aykırılık ve
ya noksanlıklar ikinci fıkrada 'belirtilen süre içerisin
de giderilmiş bulunursa, kuruluş bildirisini ve tüzük
leri inceleyen makam keyfiyeti derneğe yazı ile bildi
rir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Gürtan, Sayın IKırcalı, Sayın Devrimsel. 

Sayın Gürtan buyurunuz efendim. 
HAYATÎ GİÜRTAN — Sayın (Başkan, benim 

madde üzerinde konuşmam belki de bir düzeltme ma
hiyetinde olacak. 

İkinci kısım «Kuruluş» olarak başlamış; birinci bö
lüm «Tüzük ve Kuruluş iBildirisi» olarak düzenlen
miş; 9 uncu madde «Dernek tüzüğü» olarak düzen
lenmiş; 10 uncu madde «Kuruluş bildirisi» olarak 
düzenlenmiş. 11 inci maddeye gelince cümle düzen
lenirken; «Kuruluş bildirisi ve tüzüklerin incelen
mesi» şeklinde bir başlık düzenlenmiş ve metin için
de de aynı sıra olduğu gibi, evvela «Kuruluş bildiri
si», sonra «Tüzükler» şeklinde yazılmış. Bu yazılış 
şekline göre incelemenin önce kuruluş bildirisinde 
yapılacağı ve daha sonra tüzükte yapılacağı anlaşılı
yor. Acaba böyle imidir? 
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'Kanımca, incelemenin önce tüzükte, sonra kuru
luş bildirisinde yapılması gerekir gibi geliyor. Eğer 
böyle ise, madde başlığının daha önceki ikinci kısım 
kuruluş ve birinci bölüm tüzük ve kuruluş bildiri 
sinde olduğu gibi düzenlenmesi gerekir. Ayrıca, met
nin de bu şekilde takdim tehirli olarak düzenlenme
sinde zorunluluk ve zaruret var gibi gelir bana. 

Bunun dışında, metin içerisinde sanıyorum bir 
basım hatası, 3 üncü fıkrada şöyle deniyor: «Ancak, 
Kanunun 6 ncı maddesiyle yasaklanmış bulunan 
amaçlarla kuruluş ve kuruluş bildirisi...» Her halde 
bu «Kuruluş» değil de, «kurulan ve kuruluş bildiri
si ve tüzükleri valiliklerce incelenmiş derneklerin...» 
olması lazım. Buradaki kelimenin «kurulan» olması 
gerekir sanıyorum. 'Bir de bu hususa işaret etmek iste
dim. 

Diğer bir husus Sayın Başkanım; en son fıkrada
ki metnin sanıyorum bu kadar uzun yazılmasına 
gerek yok, biraz karışık olmuş gibi geliyor bana; 
«Kuruluş bildirisi ve tüzüklerde kanuna aykırılık 
veya noksanlık bulunmaz yahut kanuna aykırılık ve
ya noksanlıklar ikinci fıkrada..» diye devam eden 
cümlenin daha basit bir şekilde, daha açık bir şekil
de yazılması olanaklı gibi geldi: «Tüzüğü ve kuru
luş bildirisi kanununa uygun bulunan derneklere key
fiyet bir yazı ile bildirilir.» demek yeterli olur gibi 
geliyor. Bu şekilde maddenin düzenlenmesinde yarar 
umduğumu arz etmek isterim Sayın Başkan. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş 
kan, sayın üyeler; 

Bu tüzüklerin incelenmesi hakkında, yine 11630 
sayıtı Kanundaki 9 uncu maddenin paralelinde ya
zılmış bir hüküm. Şimdi burada bir kaç husus üze
rinde durmak istiyorum, konunun açıklığa kavuşma
sı bakımından. Çünkü gerekçelerde yeteri kadar açık
lama bulunamıyor, o sebeple bunu burada açıklığa 
kavuşturmak lazım. 

Şimdi 11 inci maddenin 1 inci fıkrasında deniyor 
ki, «Tüzükler eğer valiliklerce inceleniyorsa 30 gün 
içinde, eğer İçişleri Bakanlığınca inceleniyorsa 90 
gün içinde bu inceleme bitirilir.» Evvelki Kanunda 
böyle bir süre yok, yeni Tasarıda bu husus eklen
miş bulunuyor. 

Şimdi, bu 30 gün ve 90 gün neyi ifade edecek ya
ni?.. 30 gün içerisinde bitirilmezse ne olacak veya 
İçişleri Bakanlığınca 90 gün içinde bitirilmezse ne 

| olacak?.. 30 gün geçtiği vakit ne olacak, 90 gün geç
tiği zaman ne olacak; bunlar çok.önemli hususlar 
Bir hakkını ziyaa mı uğratacak valilik veyahut İçişle
ri Bakanlığı?.. Artık tetkik etme, inceleme gücünü 
kaybedecek mi veyahut 30 gün geçtiği vakit artık der-

I nek kendi kendine, «Tamam, benim bir eksiğim, nok
sanım yokmuş, ben bizatihi tam olarak artık faaliye
te geçebilirim» mi diyecek? 

j İdare hukukunda, idarî kazada bunlar kişilere 
I bazı haklar bugün tevdi ediyorlar artık, eskisi gibi 

değil. Kişi, verilmiş olan bir hakkı, eğer dava açma 
süresi içinde idare tashih etmezse, düzeltmezse bu
gün bu durum kişiye birtakım haklar bahşediyor. 

I Şimdi, olayımızda bir süre konmuş, İçişleri Ba-
kanlığı için, uzaklığı sebebiyle, kurulmuş olan teşki
lat tabiatiyle birden fazla ilgiliyi ilgilendirdiği için 
90 günlük bir süre konmuş, iller için de, valiler için 

I de 30 günlük bir süre konmuş. Bu süreler bize neyi 
sağlamış olacak? İçişleri İBakanlığını teşvik ederek bir 

j an evvel yapmaya çalışacak, İçişleri Bakanlığı yap
mazsa ne olacak? Bunun ben açıklığa kavuşmasını 
istiyorum? Eğer böyle bir etkisi yoksa, bunların tabi
atiyle maddeden lüzumsuz sözler olarak çıkarılması 
gerekir. 

Yine 2 nci ve 3 üncü fıkralar arasında bir para
lellik var. Birisi diyor ki, «Vali, en büyük idare ami
ri meseleyi Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile ilgili 
mahkemeye başvurur.» Demek ki, mahkeme bu du
rumun ıslahı hususunda birtakım kararlar alacak. 

I Şimdi ikinci husus; kapattırıyor, faaliyetini durdu
ruyor ve Cumhuriyet Savcılığına bildiriyor. Peki 
Cumhuriyet Savcısı ne yapacak; burada belli değil. 
kişi mi gidecek, ilgili dernek mi gidecek mahkemeye 
başvuracak, yoksa Cumhuriyet Savcılığı, 2 nci fıkra
daki gibi, konuyu mahkemeye intikâl ettirecek ve 

Şimdi ikinci husus; kapattırıyor, 'faaliyetini durdu 
ma kararını artık kaldırıyoruz, buna lüzum yok» 
mu diyecek veyahut kişi mi müracaat edip bu kara
rın durdurulmasını isteyecek; bu da belli değildir. 

Bir de son fıkra için konuşmak istiyorum. «Ku
ruluş bildirisi ve tüzüklerde kanuna aykırılık veya 
noksanlık bulunmaz yahut kanuna aykırılık veya 
noksanlıklar ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 
giderilmiş bulunursa, kuruluş bildirisini ve tüzükle
ri inceleyen makam keyfiyeti derneğe yazı ile bildi
rir.» diyor. 1 inci maddede süre koymak ne kadar sa
kıncalı ise bana göre, bu fıkrada da süre koymamak 
o derece sakıncalı geliyor mahzurlu görülüyor. Çün-
kü, bir süre konmadığı takdirde idare bunu ne ka-

I dar zamanda bildirecek? 10 gün mü, 20 gün mü; 
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ne kadar zaman? Bu suretle dernekler bir rahata ka
vuşacaklar. iDüşününüz ki, kusurlu görülmüş olan 
bir derneğin, eksik bulunmuş bir derneğin bu eksikli
ğini de tamamlaması bahis konusu fıkrada. Eğer, 
«Tamam, bize bildirmiş olduğunuz son duruma gö
re mesele hallolmuştur», şeklinde bir bildiriyi biz 
onlara çok geç bildirirsek, onların faaliyetlerini âde
ta sınırlamış, hareketlerini sekteye uğratmış olacağız. 
Bu sebeple, burada belli bir süreyi getirmek, «ince
lemenin sonundan itibaren yahut tanınmış olan sü
renin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde, 5 gün içeri
sinde idarece yahut ilgili idarece kişilere veyahut der
neklere bu durum bldirilir» demek daha yerinde olur 
kanısındayım. 

Bu şekildeki açıklamaları eğer Komisyonumuz 
ve Hükümet üzerinde durarak bize intikal ettirirsek, 
konu aydınlığa kavuşacağı için daha isabetli olacak
tır kanısındayım. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Kırcalı. 
Sayın Devrimsel buyurun. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Efendim, «Kuruluş bil

dirisi ve tüzüklerin incelenmesi» ile ilgili 11 inci mad
denin 1 inci fıkrasında belirtilen süreler içinde İçişle
ri Bakanlığı ve valiliğin incelemesi öngörülmüştür. 
Bu süre içinde incelenmediği takdirde, sonuç bildiril-
mediği takdirde, noksanlıklar bulunmadığı ve yasa
lara uygun olarak tüzük ve bildirilerin uygunluğu 
kabul edilmiş sayılır resmî makamlarca; ben öyle an
lıyorum. 

ikincisi, 2 nci fıkrada bulunan bir husustur. Efen
dim, maddenin geneli içinde idarî makamların gayet 
tabiî faaliyeti durdurma yetkisi vardır, kapatma yet
kisi yoktur. Şimdi 2 nci fıkrada son cümleyi okuyo
rum: «Bu yazının tebliğinden itibaren otuz gün için
de belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya kanu
na aykırılık düzeltilmezse, mahallin en büyük mülkî 
amiri derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapa
tılması için C Savcılığı aracılığı ile yetkili mahkeme
ye başvurur.» denilmektedir. Durdurulması veya ka
patılması için mahkemeye başvurur.. Savcılık aracı
lığı ile mahkeme derneğin durdurulmasına karar ve
remez; yasada da böyle bir şey yok. 

Ben önergem üzerinde konuşamayacağım için 
şimdiden arz ediyorum Sayın 'Başkanım; son cümle 
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ile ilgili olarak şöyle bir önerge verdim; nitekim 3 
üncü fıkrada «O yer valisinin kararı ile faaliyet dur
durulur, mahkemece aksine karar verilinceye kadar 
durdurma devam eder.» deniyor. 

Benim önergem şöyle efendim; «İBu yazının teb
liğinden itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlık
lar tamamlanmaz veya kanuna aykırılık düzeltilmez
se, mahallin en büyük mülkî amiri derneğin faaliye
tini durdurur ve . kapatılması için C. Savcılığından 
istemde bulunur. İBu istek üzerine Cumhuriyet Sav
cılığı yetkili mahkemeye başvurur.» demek lazım ki, 
uygulamayı da bu maddede dile getirmek lazım. 'Çün
kü bu maddeyi bu şekilde kabul edersek, «faaliyetin 
durdurulması (ki, bu esastan bir yanlış bence) ve ka
patılması için Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile yet
kili mahkemeye başvurur» deniyor. Şimdi bir evrak 
mülkî amir kanalıyla 'Cumhuriyet Savcılığından ge
çip mahkemeye gidebilmesi için; «Savcılık aracılığıy
la başvurur» deyince, mülki amirlikten gelen evra
kın beklenen yazıyla mahkemeye havalesi anlaşılı
yor. Halbuki uygulamada böyle değil. /Mülkî amir
lik Cumhuriyet Savcılığından istemde bulunur, Cum
huriyet Savcılığı iddianameyle mahkemeye dava açar. 

Onun için cümle, önergem şeklinde, Cumhuriyet 
Savcılığından istemde bulunur mülkî amir, Cumhu
riyet Savcılığı bu istem üzerine yetkili mahkemeye 
başvurur; yani o yerin asliye hukuk mahkemesine 
derneğin kapatılması için dava açar, şeklindeki pra
tik yasal düzenlemeye de uygun olarak geçmiş olur. 
Bu bakımdan önergemi verdim, iltifat edilmesini di
ler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, önergeyi yeni mi veriyorsunuz?. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Evet efendim. 
'BAŞ/KAN —• Değerli üyeler; önerge yeni geldiği 

için, bu önergenin evvela Komisyonca bir tetkik edil
mesi gerekiyor. Ayrıca Sayın Komisyonun ve Sa 
yın Ablum'un konuşmalara cevap vermesi icap edi
yor. Süremiz bu işlerin tamamlanmasına yetmeye
cektir. Bu itibarla, bu maddenin görüşülmesinin ta
mamlanmasını yarma bırakıyorum. 

Yarın, 9 Ağustos 1983 Salı günü saat 14.00'de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

141 inci BÎRLEŞÎM 

8 Ağustos 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK t§LER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ tLE 
KOMÎSYONLARDAN GELEN tŞLER 

(1) Dernekler Kanunu Tasarısı ve Adalet; Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporla
rı. (1/696) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(2) Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu. (1/706) (S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 2.8.1983) 

(3) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş 
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S 
Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 3.6.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi : 13.1.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal tşler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi 
1.2.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(7) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada

let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon 
lan raporları. (1/554) (S, Sayısı : 343) (Dağıtma ta 
rihi : 25.2.1983) 

(8) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler, Bütçe • Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(9) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(10) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 2423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka 
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(14) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayüı Yem Kanunu-
aun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 



Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(15) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da 
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî tşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(17) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık. 
Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S. Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(18) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi . 
12.4.1983) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(20) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş 
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
Oişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(21) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(22) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen ikinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(23) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve iktisadî tşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal tşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(24) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko-
misyonlları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(25) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(26) 17J.1972 Tarihli ve 1612 Saydı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(27) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, içişler» ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OGLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.194? 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve iktisadî tşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile tçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 



(30) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(31) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta 
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi • 25.5.1983) 

(32) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve is
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
tçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(33) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(34) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu öğrencilere ilişkin Kanun Tasarısı ve MiHî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(36) Yabancı Dil Eğitim ve öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(37) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(38) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 
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(39) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, tçişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(40) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal işler, Adalet, Malî işler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(41) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ye Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) 

(42) Devlet Memurluğuna Giriş Sınav Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(43) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî işler, iktisadî işler, Sağlık ve Sosyal iş
ler, Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve iskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, tçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(44) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, tçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1 /609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(45) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(46) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

X (47) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın tdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(48) Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 
39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisi 
Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Orman 



Sınırlan Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Malî işler ve Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları 
Raporları. (2/95; 2/121) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma ta
rihi : 7.7.1983) 

(49) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(50) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (51) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (52) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(53) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir Ffıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(54) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

(55) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım İĞ-
NECİLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (56) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy-
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gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(57) Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN 
ve 49 Arkadaşının, Kanser İlaçları ile İnsülinin İthal 
ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu. (2791) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(58) Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI 
ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler 
Komisyonu Raporu. (2/16) (S. Sayısı ; 78'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(59) 4 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf
lar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(1/581) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(60) 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(1/701) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(61) 4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen-
leştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö
ner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 27^7.1983) 

(62) 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdi-
riyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(63) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
re Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
17.7.1983) 

(64) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa-
ısı : 508) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(65) Tahsil Edilmeyen Hazine Alacaklarının Si-
l'inmssi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler; Büt-



çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 

(66) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek tdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(67) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtıma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (68) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(69) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İşbirliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(70) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(71) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(72) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/112) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(73) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 15 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa 20.5.1976 Tarihli ve 2012 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Maddenin (a) Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (2/114) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(74) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519> (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(75) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 Arkadaşının, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/107) 
(S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(76) Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarısı 
ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(77) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(78) Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/671) 
(S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 2.8.1983) 

(79) Danışma Meclisi Üyesi Mahmut AKKI-
LIÇ ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Kanunu Teklifi ve Adalet; Tarım ve Orman, Köy İş
leri ve Kooperatifler komisyonları raporları. (2/116) 
(S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 3.8.1983) 

(80) 1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. '(1/738) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi: 4.8.1983) 

(81) Danışma Meclisi Üyesi İbrahim BARANGİL 
ve 16 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/108) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 4.8.1983) 

(82) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/102) (S. Sayısı : 528) (Da
ğıtma tarihi : 4.8.1983) 

(83) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe : Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

(X) Açık Oylama 
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Dernekler Kanunu Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /696) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. : 18/101-788/01914 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1983 tarihinde kararlaştı
rılan «Dernekler Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir.; 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

DERNEKLER KANUNU GEREKÇESİ 

I - Genel Gerekçe : 

1938 yılında yürürlüğe konulan ve üç defa değişikliğe uğratılan 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu ülkemi-, 
2)in maruz kaldığı siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik değişiklikler ve özellikle 1961 Anayasasının kişilere 
geniş ölçüde hak ve hürriyetler tanıması, Siyasî Partiler ve sendikalarla ilgili yeni kanunî düzenlemeler yapıl
ması, grev, lokavt, toplu iş sözleşmesi, toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti konularının Anayasa ilkeleri 
doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin toplumun yapısında ve hukukî düzeninde ortaya çıkardığı köklü 
değişiklikler karşısında toplum ve hukuk düzeninin şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. 

Ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak ve toplum düzeninin şartlarına uymak üzere dernekler için yeni bir 
düzenlemeye gidilmiş ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu 1972 yılı sonlarında yürürlüğe konulmuştur. 

1630 sayılı Dernekler Kanunu, benimsediği ilkeler, getirdiği hükümler ve sistematiği bakımından, yani 
içerik ve yapı olarak reformist nitelikli modern bir kanun hüviyetinde görünmekle birikte, on seneyi aşan 
uygulama, bu Kanunun da bazı boşluklar ve yetmezliklerle malul olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Son yıllarda, ülkemizin her kesiminde, 1961 Anayasa ile kişilere tanınan temel hak ve hürriyetlerin sınır
sız kullanılması eğiliminin belirmesi ve devlet yönetimindeki yetmezlik ve ihmaller toplum huzurunun bo
zulmasına, tasada ve kıvançta ortak olan yurttaşlar arasında bölünme ve parçalanma tehlikesinin doğmasına 
neden olmuştur.. 

Bu durumun yaratıcıları arasında, kuruluş amaçları dışına çıkarak politika alanına girmiş derneklerin de 
katıldığı yaygın bir kanaat haline gelmiş, etkin bir malî ve idarî denetimden yoksun bu kuruluşların, terör ve 
anarşin'in hazırlayıcıları haline düştükleri gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Bunların sonucu olarak, 2261 sayılı Kanunla 1630 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılması zorunlu
luğu doğmuşsa da, bu değişikliklerin de boşlukları doldurmada yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında, aşağıda belirtilen sorunların çözüm yollarının aranması ve bunlara kanunla çözüm 
getirilmesi gerekmiştir. 

1. Dernek kurma hakkına sahip, yani 18 yaşını bitirmiş olan orta dereceli okul öğrencilerinin dernek 
kurmalarına mani olunamaması, orta dereceli okullara bazı ideolojik ve yılkıcı akımların girmesine neden ol
muştur. Bu sakıncanın giderilmesi, orta dereceli okul öğrencilerinin dernek kurma hakkını kısıtlaması ge
rekmektedir. 
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2. Derneklerin, yetkileri olmasına rağmen, vali ve kaymakamlar ve İçişleri Bakanlığınca yeterince denet-
lenememesi, bu amaçla kurulmuş bir denetleme organının olmayışından ileri gelmiştir. Bu boşluğun dol
durulması ve dernekleri denetleyecek bir merkezi denetleme organı vücuda getirilmesi kaçınılmaz olmuş
tur. 

3. Dernekler, yayınlayacakları (bildiri ve beyannameleri Cumhuriyet savcılıklarına alındı belgesi karşılı
ğında verir vermez dağıtabilmektedir. Bu hüküm değişmediği takdirde, eskiden olduğu gibi, yine topluluklar 
arasında olaylar çıkacak ve karşıt görüşlüler, bildiri ve beyannamelerin dağıtılmasını engelleyerek kamu 
düzenini bozacaklardır. 

Ayrıca bildiri ve beyannameler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve 'kamu düzenini 
bozucu nitelikte olsa bile dağıtabilecektir. 

Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için, idareye haber verme ile dağıtım arasında bir sürenin olması bu 
süre zarfında idarenin gerekli önlemleri alması ve gerekiyorsa dağıtımını ertelemesi veya önlemesi kamu dü
zeninin korunması yönünden zorunludur. 

4. Birden fazla 'ilde faaliyet gösterecek dernekler, merkezleri dışındaki diğer il ve ilçelerde şube veya tem
silcilik açabilmektedirler. Bu durum, çok uzak ve dar yerleşme merkezlerinde yaşayan insanlar arasında hu
zursuzluk ve bölünmelere neden olmaktadır. Bunun için kasaba ve köylerde derneklerin şube açmalarının 
önlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

5. Kanuna aykırı faaliyetlerden ötürü, faaliyetten alıkonulan dernek şubelerinin yerine, yeni şube açıla
bilmektedir. Bu durum, toplumda çeşitli sakıncalar yaratmaktadır. Bu sakıncanın giderilmesi şarttır. 

6. Kamu hizmeti görevlilerinin siyasetle uğraşmamaları kanunlarımız gereğidir. Her vatandaş gibi bunların 
da hizmete ilişkin menfaatlerini korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelerek 
dernek kurabilmeleri doğaldır. Fakat bazı kötü niyetli kişi veya kişiler, kamu 'hizmeti görevlilerinin iyi amaç
larla kurdukları dernekleri siyasetin içine çekerek onları hem kanunlara göre suçlu duruma düşürmekte hem 
de politik düşünce ayrımı yaparak ve körükleyerek bölünmelere neden olabilmektedirler. 

Bu durumun önüne geçilebilmesi için kamu hizmeti görevlileri tarafından kurulacak derneklere, kuruluş ve 
faaliyetleri bakımından bazı kısıtlamalar getirilmesi zorunludur. 

7. Yukarıda belirtilen boşluk ve yetersizliklerden başka üyelik, üyelik hakkını kaybetme, kendiliğinden 
dağılma, kapatma ve faliyetten alıkoyma, alındı belgeleri ve yaptırımlar konusunda da bazı noksanlıklar var
dır. Bunların giderilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öte yandan, 1982 Anayasasının 33 üncü maddesi, 1961 Anayasasındaki «Herkes önceden izin almaksızın 
dernek kurma hakkına sahiptir» hükmünü muhafaza etmiş ise de bu maddenin devamında : 

«Dernekler, 13 üncü maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri gibi, siyasî amaç güde
mezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partilerden destek göremez ve onlara destek olamazlar, sendikalar
la, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak hareket edemezler. 

Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut Kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen der
nekler, kendiliğinden dağılmış sayılır. 

Dernekler, Kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin 
korunması ve suçların önlenmesi bakımlarından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hakim kararına kadar 
kanunen yetkili kılınan merciinin emri ile faaliyetten alıkonulabilir. 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve Kolluk Kuvvetleri mensupları ile kamu hizmeti görevlilerinin 
dernek kurma haklarına başkaca sınırlamalar getirilmesine ve bu hürriyeti kullanmalarının yasaklanmasına en
gel değildir» şeklinde yeni hükümlerde getirmiş bulunmaktadır. 

Bir taraftan yukarıda belirtilen sonuçlara çözüm getirmek ve diğer taraftan 1982 Anayasasının öngördüğü 
doğrultuda düzenleme yapabilmek için yeni bir «Dernekler Kanunu» tasarısı hazırlamak zorunlu hale gelmiş 
bulunmaktadır. 

Hazırlanan tasarıda 1630 sayılı Kanunun sistematiği korunmuş ve bazı maddesi yeni tasarıya aynen alın
mıştır. Ancak düzenleme yapılırken, ihtiyaçların karşılanması için yeni hükümler konulurken Anayasa ilke
lerine sadık kalınmasına büyük özen gösterilmiştir. 
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II. — Madde gerekçeleri 

Madde 1. — Bu maddeyle Kanunun amacı belirlenmiştir. 
Madde 2. — Kanunun kapsamı bu maddeyle açıklanmıştır. 
Madde 3. — Bu maddeyle önce derneğin ıtanımı yapılmış, sonra Kanunda en çok geçen dernek merkezi, 

dernek ikâmetgâhı, mahallin en büyük mülkî amiri ve üst kuruluş terimlerinin anlamlarına açıklık getiril
miştir. 

Madde 4. — Derneklerin toplum içerisinde belli bir saygınlığı ve inandırıcılığı olması lazımdır. Dolayısıyla 
kamu düzeni yönünden bu kuruluşları vücuda getirecek ve faaliyetlerine katılacak kişilerde bazı niteliklerin 
aranması gerekli görülmüş ve ayrıca dernek kurmaları sakıncalı olan kamu hizmeti görevlileri ve öğrenciler 
hakkında yasaklamalar getirilmiştir. 

Madde 5. — Anayasanın 33 üncü maddesi gereğince, derneklerin kurulması izne bağlı değildir. Özel hu
kuk alanına giren tüzelkişilerden olması nedeniyle dernekler, bu konudaki isteklerini kuruluş bildirisi ile açı
ğa vurmakla kurulmuş olacaklardır. 

!Madde 6. — Kurulması yasak olan dernekler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki temel ilkelere, Türk 
Ceza Kanunu ve Siyasî Partiler Kanunundaki yasaklara uygun olarak belirlenmiştir. 

Özellikle, derneklerin siyasetle uğraşmayacakları vurgulanmıştır. 
Madde 7. — Madde derneklere konulması sakıncalı görülen ve yasaklanan adları ve işaretleri tespit et

mektedir. Yasaklar, dört grupta toplanmıştır. Derneklerin her hangi bir siyasî parti veya işçi veya işveren 
kuruluşunun egemenliğine girmesini önleme amacıyla, bir siyasî parti, sendika, federasyon ve konfederasyo
nun adı ile ve onları hatırlatan adlarla kurulamayacağı ve Kanuna aykırı amaç ve faaliyetleri sebebiyle kapa
tılan dernek adlarının, bazı spekülatif hareketlere ve sömürülere zemin olmasını önleme bakımından dernek
ler tarafından alınmasına mani olucu hüküm getirilmiş; ikinci husus olarak Siyasî Partiler Kanununa göre si
yasî partilerce alınıp kullanılması sakıncalı görülen adlar, dernekler için de yasaklanmış üçüncü husus olarak 
dernek tüzüklerinde ve derneklerin diğer mevzuatının yazımında ve yayımında, genel kurullarının özel ve 
resmî olarak düzenledikleri açık ve kapalı yer toplantılarında Anayasanın emri uyarınca yasaklanacak dillerin 
kullanılması ve derneklerce düzenlenecek veya dernek adına iştirak edilecek açık veya kapalı yer toplantıla
rında Türkçeden başka dille yazılmış pankart, levhaların kullanılması el ilanı, beyannamelerin dağıtılması, keza 
Türkçeden başka dil kullanılan ses ve görüntü bantlarının kullanımı yasaklanmış son husus olarak derneklerin 
mühür ve başlıklı kâğıtlarında nelerin bulunacağı belirlenmiştir. 

Madde 8. — Madde prensip olarak Türk ve yabancı derneklerin uluslararası faaliyetlerini yasaklamakta
dır. Bu yasaklamaların istisnaları 12 ve 13 üncü maddelerde gösterilmiştir. 

Madde 9. — Dernek tüzüklerinde yer alması gereken hususlar gösterilmiştir. 
Madde 10. — Bu madde ile kuruluş bildirisinin içeriği ve özelliği açıklanmış ve dernek tüzüğünden 4 ade

dinin mahallin en büyük mülkî amirine verileceği belirtilmiştir. 
Madde 11. — Bu madde bir tüzelkişinin, noksansız doğması, toplum ve hukuk hayatına girmesi için, ön

ceden yapılacak inceleme ve işlemleri göstermektedir. 
Derneklerin kuruluş bildirilerinin tüzüklerinin, kanunlara uyum sağlamalarının esas, şekil ve şartları kanunda 

gösterildiğine göre, herhangi bir mazeret ihmal veya kasıt ile bu şartların kuruluş bildirisi ve tüzüklere intikal 
ettirilmemesi veya tamamen aykırılık teşkil edecek yükümler konulmasının da önlenmesi, kuruluş bildirisi ve 
tüzükleri alan yetkili makamların görevi olması lazımdır. Kaldı ki böyle bir incelem derneklerin fonksiyonu
nu yapamaz hale gelmesine, tüzük değişiklikleriyle uğraşmasına ve genel kurullarını bir kaç defa toplantıya ça
ğırmasına ve nihayet hakkında cezaî kovuşturmalar yapılmasına mani olur. 

Madde 12, 13. — Her iki maddede de sekizinci maddenin istisnaları gösterilmekte ve bunlara izin ve
recek makam ile bu iznin gerektiğinde iptal edilebileceği belirlenmektedir. Bu Kanuna göre kurulmayıp der
nek niteliğini taşımayan uluslararası komiteler ise bu Kanun hükümlerine tabi olmadıklarından, bunlar hak
kında ayrıca hüküm sevkedilmemiş bulunmaktadır. 

Madde 14. — Dernek tüzüklerinin noksansız ve kanunlara aykırı olmadığının yetkili makam tarafından 
bildirilmesinden sonra, bu tüzüklerin ve dernek ikâmetgâhının mahallî bir gazete ile yoksa il merkezinde çıkan 
bir gazete de ilanını öngörmektedir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 500) 



— 4 — 

Madde 15. — Yeni kurulan derneklerin 90 gün içinde genel kurullarını toplamalarını ve asıl organ
larını seçmelerini ve buna uyulmaması halinde kendiliğinden dağılmış sayılacaklarını hükme bağlamıştır. 

Madde 16. — Mevcut veya mevcudiyetleri hukuken ve fiilen ortadan kalkmış derneklerin izlenmesi, 
değişikliklerin görülebilmesi, gerektiğinde yerinin ve yöneticilerinin bulunabilmesi için, derneklerin tesis edilecek 
kütüklere tescili öngörülmüştür. 

Bu amaçla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde ve her ilde emniyet müdürlükleri bünye
sinde Dernekler Kütüğü tesisi hükme bağlanmıştır. 

Madde 17. — Anayasanın esprisine uygun olarak 18 yaşını bitirmiş, yani rüştünü ikmal etmiş ve me
denî haklarını kullanma ehliyetini ihraz etmiş herkesin kurulmuş derneklere üye olabileceği hükme bağlanmış 
ancak, dernek kurma hakkında olduğu gibi, kamu düzeni ve güvenliği açısından veya kamu hizmetlerinde 
tarafsızlığı sağlama bakımından derneklere üye olması sakıncalı görülen kişilerle gene aynı mülahazalarla der
neklere girmeleri yetkili makamların iznine tabi tutulması gerekli görülenler maddede ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesiyle Dernek kurmaları yasaklanmış olan kamu görevlilerinden, ancak bağlı bulun
dukları kurumun yetkili organlarınca derneklere girmelerine izin verilecekler maddenin 1 numaralı bendinde 
gösterilmiştir. ;Bu gurupta yer alan Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve Sayıştay 
mensupları ile hâkim ve savcılar, mensup bulundukları kuruluşun kanunda gösterilen yetkili organınca izin 
verilmesi halinde dernekler üye olabileceklerdir. Kanunda belirtilen yetkili kurullar mensuplarının girebilecek
leri dernekleri önceden tespit ederek ilan edebilecekleri gibi, mensuplarının girmeyi istedikleri derneği bildir
mesi üzerine bu derneğe girmelerine izin verecek veya vermeyebilecektir. Her kurumun bu konuyu nasıl uy
gulayacağı hususu kendilerince düzenlenmesi gerekir. 

Tasarının 4 üncü maddesinde dernek kurmaları yasaklanan kamu görvlilerinden birinci grup dışında ka
lanlar ise ancak Bakanlar Kurulunca önceden tespit ve ilan edilecek derneklere üye olarak girmeleri mümkün 
olacaktır. Bu guruba dahil kişilerin girebilecekleri derneklerin Bakanlar Kurulunca, ismen veya kuruluş amaç
ları ve çalışma konuları belirlenmek suretiyle tespit ve ilanı mümkündür. 

Maddede hiçbir derneğe hiç bir surette girmeleri mümkün olmayanlar belirtildiği gibi, bazı derneklere 
giremeyecekler de ayrıca gösterilmiştir. 

Madde üyeliğe kabul için başvurulanlarca nasıl bir işleme tabi tutulacağını da hükme bağlamış ve yaban
cıların Türkiye'de kurulmuş derneklere üye olmasına ilişkin esasları da belirlemiştir. 

Madde 18. — Madde ile dernek üyeliğinin hangi hallerde sona ereceği hususu düzenlenmiş ve üyeliği sona 
erenlerin üyelik kaydının dernek yönetim kurullarınca silinmesi zorunluluğunu hükme bağlamıştır. 

Madde 19. — Madde, hiç kimsenin derneğe üye olmaya veya dernekte üye olarak kalmaya zorlanama-
yacağı yolundaki Anayasa hükmünü tekraren ve teyiden belirtmekte ve her üyenin istifaya hakkı olduğunu 
hükme bağlamaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası dernek üyelerinin eşit haklara sahip olduğunu belirttikten sonra dernek tüzükle
rinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet din ve mezhep, aile, zümre, sınıf farklılığı nedeniyle ayrıcalık 
tanınamayacağı hükme bağlamak suretiyle Anayasanın eşitlik ilkesine uygun bir düzenleme yapmış bulun
maktadır. 

Üçüncü fıkra, tasarının 17 nci maddesi uyarınca izinle derneklere üye olacak kişilerin girdikleri der
neklerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de kanunla gelir kaynağı veya özel imkân sağlanmış ka
muya yararlı derneklerin yönetim ve denetleme kurullarında görev alamayacaklarını hükme bağlamış bulun
maktadır. 

Maddede ayrıca fahrî üyelerin oy hakkı olmadığı belirtilmek suretiyle fahrî üyelik statüsü daha belirgin 
hale getirilmiş olmaktadır. 

Madde 20. — Bu maddede dernekte zorunlu olarak bulunması gereken organlar gösterilmiştir. 
Madde 21. — Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılma süresi hükme bağlanmış ayrıca 

genel kurulu toplantıya çağırma hak ve yetkisini kötüye kullanılmasına karşın önlem getirilmiştir. 
Madde 22. — Bu madde ile genel kurulun toplantıya çağırılımasının usul ve esasları düzenlenmiştir. Özel

likle genel kurula katılma hakkı olan üyelere ait listenin bir örneğinin mahallin en büyük mülkî amirliğine 
verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 
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Madde 23. — Dernek genel kurulunun başka kişi ve yöneticiler tarafından değişik yerlerde toplatıldığı, 

türlü oyun ve kaçamakların yapıldığı, kanunları zorlamak suretiyle bir dernekte iki yönetim kurulunun ve 
başkanın ortaya çıktığı örnekleriyle görülmüştür. Toplantının, dernek merkezinin bulunduğu yer dışında ya
pılması halinde katılacak üyelere zorluk çıkarılacağı, dernek kayıt ve defterlerinin incelenmesinin imkansız
laşacağı, idarenin de derneğin tutum ve davranışlarını izlemekle zorluklarla karşılaşacağı açıktır. Bu sakın
caları gidermek için, genel kurul toplantılarının dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılması esası vaz edil
miştir. 

öğrenci derneklerinin toplantılarının eğitim ve öğretim kurumları ve yurt binalarında yapılmaması hükmü 
de, geçmiş uygulama ve örneklerin ışığı altında düzenlenmiştir. 

Madde 24. — Madde ile toplantı yeter sayısı belirlenmiş ve ayrıca ikinci toplantının bir kaç kişi ile yapıl
masını önleyici hükümler getirilmiştir. 

Madde 25. — Maddeyle toplantının yapılış usulüyle ne şekilde yönetileceği gösterilmiştir. 
Madde 26. — Toplantıda görüşülecek hususlar düzenlenmiştir. 
Madde 27, 28. — Genel kurulun görevleriyle yönetim kurulunun oluşma şekli ve görevleri belirtilmiştir. 
Madde 29. — Yönetim kurulunun yedeklerle de tamamlanamaması halinde yapılacak işlem belirtilmiştir. 
Madde 30. — Bu maddeyle denetleme kurullarının denetleme görevini altı aylık aralıklarla yapması zo

runluluğu getirilerek iç denetimin etkinliğinin daha da artırılması ve bu denetlemeler sonunda düzenlenecek 
raporun yönetim kuruluna, toplandığında genel kurula ve mahallin en büyük mülkî amirliğine verilmesi 
öngörülmüştür. 

Madde 31. — Dernek organlarına seçilenlerin idareye bildirilmesine ilişkin esas ve usuller gösterilmiştir. 
Madde 32, 33, 34. — üncü maddelerle şubelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, organları ve tabi olacakları 

hükümler belirtilmiş, derneklerin ancak il ve ilçe merkezlerinde şube açabileceklerini hükme bağlamıştır. 

Madde 35. — Amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç derneğin federasyon ve üç federasyo
nun da konfederasyon kurabilmeleri öngörülmüş, federasyon ve konfederasyonlara mevcut veren kuruluşların 
adedinin, üçten aşağıya düşmesi ve bu durumun üç ay içerisinde giderilmemesi halinde, kendiliğinden dağıl
ma hükmünün uygulanacağı belirlenmiştir. Federasyon ve konfederasyonun merkezleri dışında faaliyet gös
termeleri ve örgüt kurma olanakları da ortadan kaldırılmıştır. 

Madde 36. — Dernek tüzüklerinden farklı olarak federasyon ve konfederasyon tüzüklerinin kapsayacağı 
hususlar bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 37. — Bu madde ile federasyon ve konfederasyonların tüzelkişilik kazanma usulleri düzenlenmiştir. 
Madde 38. — Derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaç çerçevesinde faaliyette bulunmaları esasken, geç

mişte bir çok derneğin, tüzüklerinde belirtilen amaçla ilgili olmayan faaliyetler içine girdikleri gerçeği unu
tulmamıştır. 

Bu tür kanunsuz durumlara meydan vermemek için maddenin bir numaralı bendinde dernek faaliyetleri 
için genel yasaklama belirtilmekle beraber iki ve üç numaralı bentlerde derneklerin amaçları dışında kanun
la yasaklanmış bir takım doktrinler ve ideolojik eylemlere girişmesi toplantı ve yayın yapması ve ayrıca si
lahlı kuvvetlerle kolluk kuvvetlerinin hizmet ve personeline ilişkin uygulanan ve uygulanması gereken kanun
lara dair faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Ayrıca, dernek yöneticilerinin derneği temsilen dernek amaç
larına aykırı düşen toplantı ve yürüyüşlere katılmaları, derneğin kuruluş amaçlarına aykırı beyanda bulunma
ları ye dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik etmeleri yasaklanmak suretiyle bir numaralı bentte ifade 
edilmek istenen sonuç takviye olunmuş ve uygulamada kolaylık sağlanmıştır. 

Madde 39. — Yüksek öğrenim kurumlarında olunacak öğrenci derneklerinin amaç ve çalışma şartlarına 
bu madde ile açıklık getirilmiştir. 

Madde 40. — Belli bir kurum ve kuruluşta çalışan kamu hizmeti görevlileri ile aynı veya ayrı kurum ve 
kuruluşta çalışsalar bile belli bir mesleğe mensup olan kamu hizmeti görevlilerinin kurabilecekleri derneklerin 
amaçları, faaliyet biçimleri ve kuruluş yerleri hususları açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 41. — Derneklerin, askerliğe, millî savunma, sivil savunma kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim 
ve eğitim faaliyetlerine girişemeyecekleri ayrıntılı olarak hükme bağlanmıştır. 
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Madde 42. — Derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere kanunların dernekler 
tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma 
odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşocağı,- sportif faaliyetler için spor 
saha ve salonu ve meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurmaları ve işletmeleri ilgili bakanlıkların iznine tabi 
tutulmuştur. 

Madde 43. — Maddenin birinci fıkrası ile derneklerin merkez ve şubelerinde ve bunlara bağlı müessese 
ve eklentilerinde suç aleti olabilecek silah, alet ve eczanın bulundurulması yasaklanmış, 

ikinci fıkra ile istisnaların şekil ve şartları belirtilmiştir. 
Madde 44. — Derneklerin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlar tarafından davet edilmeleri veya yurt dı

şında kurulu dernek ve kuruluşları davet edebilmeleri, ülkenin genel ve politika ve çıkarları açısından Dış
işleri ve ilgili Bakanlıkların görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığının iznine bağlanmıştır. 

Madde 45. — Bildiri veya beyanname dağıtacak derneklerin önce yönetim kurullarında karar almaları 
ve bu karar ve yayınlarını mahallin en büyük mülkî amirliğine ve Cumhuriyet Savcılığına alındı belgesi 
karşılığında vermeleri ve aradan ancak 24 saat geçtikten sonra dağıtılabiimeleri esası getirilmiştir. Bildiri, be
yanname ve benzeri yayınların, kanunla yasaklanmış herhangi bir yazı ve dille yazıldığı, devletin iç ve dış 
güvenliği, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu veya suç işlemeye ya da ayaklanmaya veya isyana 
teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya devletin gizli belgelerini açıklamak, yahut başkalarının şöhret ve hakla
rına, özel ve' aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu takdirde gecikmesinde sakınca bulu
nan hallerde mahallin en büyük mülkî amirinin emri ile dağıtımının ertelenmesi, önlenmesi ve dağıtılmışsa top-
la'ttırılması hükmü getirilmiş ve ayrıca bu işlem ve tasarruflar, yargı organının denetimine tabi tutulmuştur. 

Madde 46. — Geçmiş uygulamalarda görüldüğü üzere dernekler, tüzüklerinde gösterdikleri amaç ve bu 
amacı gerçekleştirmek üzere sürdüreceklerini belirttikleri faaliyet biçimleri dışına sık sık çıkmışlarsa da ken
dileri üzerinde idarî ve malî yönden etkin bir denetim şekli oluşturulamadığı için, yeniden tüzüklerinin belir
lediği amaç çizgisine çekilememişlerdir. Bu madde ile etkin bir idarî ve malî denetim şekli getirilmiş, ilgili 
bakanlıkların, vali ve kaymakamların, genel müdürlüklerin, Diyanet İşleri Başkanlığının teftiş ve denetimine 
ilaveten Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bir denetleme grubunun oluşturulması öngörülmüştür. 
Böylece büyük sakıncalar yaratan denetim boşluğu giderilmek istenmiştir. Bu boşluk giderilirken de 4 nu
maralı fıkrada belirlenen unsurların tespiti halinde, ilgili yönetim kurulu başkan veya üyeleri ile personele geçici 
olarak görevden uzaklaştırma müeyyidesi getirilerek denetimin etkinliği iyice perçinlenmiştir. 

Madde 47. — Denetimde etkinlik sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bün
yesinde özel bir Denetleme Grubu oluşturulması hükme bağlanmıştır. 

Madde 48. — Bu madde ile 61 inci madde hükümlerine göre devletten ve devletin iştiraki olan kuruluş
lardan yardım alabilecek olan kamuya yararlı derneklerin hesaplarının, gerekli görüldüğünde Devlet Denet
leme Kurulu ve Maliye Bakanlığınca denetlenebileceği esası getirilmiştir. 

Madde 49. — 1630 sayılı Kanunun 42 nci maddesindeki hüküm büyük ölçüde muhafaza edilmiş ve der
nek merkezlerine ve eklentilerine orta dereceli okul öğrencilerinin girmesinin sakıncaları göz önünde tutularak 
maddenin bir numaralı bendi buna göre düzenlenmiştir. 

Dört numaralı bent ile kanunların yasakladığı her türlü basılmış - yayınların, resim, afiş, pankart ve ben
zeri yayınların derneklerde bulundurulması yasaklanmıştır. Maddede belirtilen durumların tespiti halinde, yer ve 
eklentileri hakkında, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesi hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir. 

Derneklerin yönetim yerleri müesseseleri ve her çeşit eklentilerine 18 yaşından küçüklerin yanlarında veli 
veya vasisi olmadan kabul edilmeleri ile dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması izne bağlanmıştır. 

Madde 50. — Özel hukuk tüzelkişisi olan derneklerin amaçlarının tahakkuku için süre kaydı olmaksızın 
faaliyette bulunmaları ve yaşamaları tabiîdir. Ancak, amaca ulaşmak için ciddî ve sürekli çalışma yanında 
da, sonu gelmez ihmalkârlıklar gösterilirse ya da üyesi ve fonksiyonu kalmazsa, tüzelkişiliklerinin sona erdi
rilmesi de o nispette tabiî ve zorunlu olur, Madde, bu hallerin tahakkukunda yapılacak işlemleri belirlemiştir. 

Madde 51. — 1630 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi hükmü aynen muhafaza edilmiş olmakla birlikte, ola
ğan genel kurul toplantısının tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaması halinde genel kurulun üç ay içinde 
toplanması için, mahallin en büyük mülkî amirliğinin İhtarda bulunması hükmü getirilmiştir. 
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Madde 52. — Bu madde 2709 sayılı Anayasanın 33 üncü maddesinin derneklerin kendiliğinden dağılmış 

sayılmasına ilişkin hükmü ile Medenî Kanunun infisah hükümleri esas alınarak düzenlenmiştir. 
Madde 53. — Derneklerin ancak mahkeme kararıyla temelli olarak kapatılabilecekleri ve mahkemenin 

davanın her safhasında derneklerin her türlü faaliyetlerini yasaklayabileceği hükme bağlanmıştır. 
Madde 54. — Derneklerin, suç kaynağı haline gelmelerini sağlayan unsurlar ve bu unsurların oluşması 

halinde bunların mahkemelerce nasıl kapatılacakları berilenmiştir. 

Madde 55. — IBu madde ile dernekler ve dernek şubeleri tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı ger
çekleştirmek üzere sürdürecekleri faaliyet biçimleri dışında faaliyette bulunur ve bu faaliyetler; devletin ül
kesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, kamu düzeninin genel ahlâkın 
veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca 
yaratırsa, bunların ne şekilde faaliyetten alıkonulacaklarını belirtmiş ve ayrıca faaliyeti durdurulan şube hak
kında yargı merciince bir karar verilmeden o yerdeki yeni bir şube açılmamasını hükme bağlamıştır. 

IMadde 56. — Bu madde ile getirilen yeni hüküm, tüzüklerinde mal ve paraların tasfiyesinin esaslarının 
tespitinin genel kurulun kararına bırakılması halinde, genel kurulca bir karar alınmamışsa veya genel kurul 
toplanmamışsa, derneklerin ve üst kuruluşlarının bütün para ve mallarının hazineye intikal edeceğine dairdir. 

'Madde 57. — 'Bu madde ile öğrenci derneklerinin organlarında görev alma yasaklarına ilişkin esaslar dü
zenlenmiştir. 

Madde 58. — Madde, gençliğin boş zamanlarını değerlendirmek, spor yapmasını sağlamak üzere kuru
lan derneklere ilişkin esasları belirlemektedir. Kamu kurumu ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları ile 
özel kuruluşlarda, mensuplarının spor yapmalarını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmek ve spor faali
yetlerini yönlendirmek üzere, bu kurum ve kuruluşlar mensupları tarafından gençlik ve spor dernekleri ku
rabileceğini hükme bağlamakta ve bu şekilde kurulan derneklerin tasarının diğer maddelerinde yer alan bir 
takım kısıtlamalardan ayrık tutulduğunu belirtmekte ve bu tür derneklere kulüp adı vererek bunların Genç
lik ve spor (Bakanlığı veya Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ayrıca tescilini öngörmektedir. 

Madde 59, 60. — 1630 sayılı Dernekler Kanununun kamu yararına çalışan derneklerle ilgili hükümleri 
aynen muhafaza edilmiştir. 

IMadde 61. — Derneklerin gelir kaynakları bu maddede sayılmıştır. 

Madde 62. — Bu madde ile, derneklerin siyasî partilerden veya onlara bağlı kuruluşlardan, işçi veya işve
ren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan yardım alamayacakları ve bunlara yardımda bulunamayacak
ları; genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler, kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı müesseseler 
ve sermayesinin yansından fazlası devlete ait kuruluşların ancak kamu yararına çalışan derneklere; Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, her dereceli öğretim kurumlarının spor kulüple
rine, izcilik derneklerine ve bu derneklerin üst kuruluşlarını, IBeden Terbiyesi genel müdürlüğüne tescilini 
yaptırmış spor kulüplerine, amatör spor faaliyetlerinde kullanmak üzere yardım yapılabileceği hususları be
lirlenmiştir. 

Madde 63. — '1630 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile bu maddeye 2261 sayılı Kanunla eklenen fıkra aynen 
muhafaza edilmiş, sadece gelir ve gidere ilişkin belgelerin 5 yıl süre ile saklanması zorunluluğu getirilmiştir. 

IMadde 64. — Derneklerin taşınmaz mal edinme esaslarını belirliyen maddede, derneklerin ikametgâhları 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olandan fazla taşınmaz mal edinemeyecekleri ilkesi aynen korunmuş. Bu 
durumun kontrolünü sağlamak üzere, derneklerin taşınmaz mal satın alabilmeleri içişleri Bakanlığının iznine 
tabi tutulmuş, derneklere bağış veya vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz malların, dernek adına tapuya 
tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirme yükümlülüğü getirilmiş, bu şekilde dernek mül
kiyetine geçen mallardan, derneğin ikametgâhı ile amaç ve faaliyetlerinden fazla olduğu İçişleri Bakanlığınca 
tespit edilenlerin, bu bakanlıkça belirlenecek süre içinde paraya çevrilmesi mecburiyeti hükme bağlanmıştır. 

Maddenin, 1630 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre farklılık arz eden bir hükmü de Bakanlar Kurulu
nun ancak, kamu yararına çalışan demeklere ihtiyaçtan fazla mal edinme yetkisi verebileceği hükmüdür. '1630 
sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulu her tür demeğe bu yetkiyi verebilmekte idi. Bunun sakıncaları görül
düğünden yetkinin ancak kamuya yararlı demeklere verilebilmesi yoluna gidilmiştir. 
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Madde 65. — Bazı kelimelerin izinle kullanılmasını belirleyen bu maddeye «Mustafa Kemal ve Kemal» 
kelimleri de eklenmiş ve böylece «Mustafa Kemal» ve «Kemal» kelimelerinin istismarı önlenmek istenmiş
tir. 

Madde 66. — 1*630 sayılı Kanunun ilgili maddesinde olduğu gibi öğrenci derneklerinin merkez ve şube
leri ile çeşitli faaliyet kollarının yönetim yerlerinin üniversite, fakülte, yüksekokullar ile sair resmî ve özel 
eğitim kurumları veya yurt binaları yahut eklentilerinde açılması yasaklanmış; ayrıca derneklerin kamu hiz
meti görülen bina ve tesislerle her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim kurumlarında yurt binalarında veya 
bunların eklentilerinde yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri izne bağlanmıştır. 

(Madde 67. — Genel Kurul toplantılarında hükümet komiserinin bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. 
Madde 68, 69. — 1630 sayılı Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri hükümleri aynen muhafaza edilmiştir. 
'Madde 70. — Hükümet komiserine verilecek ücretin dernekler tarafından karşılanması prensibi getiril

miştir. 
(Madde 71, 72. — 11630 sayılı (Kanundaki hükümler aynen alınmıştır. 

Madde 73. — Derneklerin tüm kanunî işlemlerini yürütmek üzere içişleri (Bakanlığı Emniyet Genel Mü
dürlüğünde ve her ilde Emniyet Müdürlükleri bünyesinde dernekler birimi kurulması öngörülmüştür. 

Madde 74. — 1630 sayıh Kanundaki hüküm aynen muhafaza edilmiştir. 
Madde 75, 86. — Ceza hükümlerine ilişkindir. 
Madde 87. — Derneklerin üyelerine yardım sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurabil 

meleri öngörülmüştür. 
Madde 88. — Konfederasyon, federasyon veya dernekler üyelerinin istirahat ve boş zamanlarını değerlen

dirmek için lokaller açmaktadır. Geçmişte görülen bazı sakıncalar nedeniyle lokal açılabilmesi izne bağlan
maktadır. 

Madde 89. — Bir kısım kanunlar 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile bun
ların ek ve değişikliklerine atıflar yapılmıştır. 3512 ve 1630 sayılı Kanunlar ek ve değişiklikleri ile yürürlükten 
kaldırıldığı için mevzuatta, boşluk meydana gelmesini önlemek üzere bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 90. — Bu madde ile genel denetimi sağlamak amacıyla özel kanunlarında hüküm bulunmayan 
hallerde bu Kanunun sayılan hükümlerinin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren 
sendikaları ve üst kuruluşları için uygulanması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 1, 2. — Derneklerin bu Kanunun öngördüğü hükümlere intibakını sağlayacak esasları 
düzenlemiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon ve 
federasyonların, üye sayıları ve kendilerini oluşturan dernek ve federasyonların nitelikleri bakımından 35 
inci maddede öngörülen şartları taşımaları halinde bile, hukukî varlıklarını koruyacakları hükmü getirilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte konfederasyon, federasyon ve derneklerden yurt, 
pansiyon, kitaplık, okuma, odası, çocuk bakım yuvası, huzurevi, aş ocağı, spor saha veya salonu ve kamp 
tesisi kurup işletmekte olanların, bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde ilgili bakanlıktan izin almalarım, aksi takdirde bu tesislerin kapatılacakları
nı öngörmektedir, 

Geçici Madde 5. — Derneklere girmeleri izne tabi tutulan kamu görevlilerinin bu Kanunun yayımlandığı 
tarihte kurulmuş olan derneklerle kurulmuş olan üyelik ilişkilerini düzenleyen hüküm içermektedir. 

Madde 91. — Yürürlükten kaldırılan kanunları göstermektedir. 
Madde 92. — Yürürlük tarihi ile ilgilidir. 
Madde 93. — Yürütme ile ilgilidir. 
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TC 
Danışma Meclîsi 

Millî Savunma, İçişleri ve 23 Mayıs 1983 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 142 
Esas No. : 1/696 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Dernekler Kanunu Tasarısı» hakkında 
Başbakanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 
üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun Tasarısı hakkında görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesi
ni saygılarımla arz ve rica edenim. 

Eşref AKINCI 
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 20 Haziran 1983 
Esas No. : 1/696 
Karar No. : 88 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Dernekler Kanunu Tasarısı» hakkında 
Komisyonumuzdan görüş bildirilmesini isteyen 23.5.1983 günlü ve 142 sayılı yazınız gereğince adı geçen ta
sarı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşülmüş ve maddelere iliş
kin olarak kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır : 

1. Tasarının 1 inci ve 2 nci maddelerinin birleştirilmesi ve kenar başlığın da amaç ve kapsam olarak 
düzenlenerek, 2 nci maddedeki «kuruluşu» kelimesinden sonra «işleyişi» kelimesinin ilave edilmesi, 

2. Tasarının 3 üncü maddesinin aynen kabul edilmesi, 
3. Tasarının 4 üncü maddesinin ikinci bendinin ı(b) alt bendindeki «edilenler» kelimesi yerine «olanlar» 

kelimesinin, (c) alt bendindeki «hüküm giyenler» kelimeleri yerine «biriyle mahkûm olanlar» kelimelerinin, 
(e) alt bendindeki «işlemekten hüküm giyenler» kelimeleri yerine «işlemek suçlarından biriyle mahkûm 
olanlar» kelimelerinin yazılması, 

4. Tasarının 5 inci ve 6 ncı maddelerinin aynen benimsenmesi, 
5. Tasarının 7 nci maddesinin bir numaralı bendindeki «sendika fedarasyonu» kelimelerinin, Sendika

lar Kanunu ile sendika federasyonunun kaldırılmış olması nedeniyle madde metninden çıkarılması, 
6. Tasarının 8 inci maddesinin aynen kabul edilmesi, 
li Tasarının 9 uncu maddesinin kenar başlığının her derneğin bir tüzüğü için «Dernek tüzüğü» şeklin

de değiştirilmesi, 
8. Tasarının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son kısmındaki «tüzüğünde 4» kelimelerinin «tüzüğün

den dört» şeklinde yazılması, ikinci fıkradaki «tüzüklerin» kelimesinin «tüzükleri», «mülkiyet» kelimesinin 
«mülkî» şeklinde düzeltilmesi, 

9. Tasarının 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonlarında yer alan «kararı» kelimesinin gereksiz gö
rülerek metinden çıkarılması, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 500) 



— 10 — 

10. Tasarının 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «üst kuruluş ve dernekler» kelimeleri yerine «der
nekler veya üst kuruluş» kelimelerinin, dördüncü fıkrasındaki «kanunlarımıza ve ulusal çıkarlarımıza» keli
meleri yerine «kanunlara veya millî menfaatlere» kelimelerinin yazılması, 

11., Tasarının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendindeki «üst kelimesi ile, ikinci fıkrasının 
başındaki «Yapılan» ve «yürütülen» kelimelerinin çıkarılması, «işbirliği» kelimesinden sonra gelen «ve» bağ
lacının «veya» olarak, son fıkradaki «kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza» kelimelerinin «kanunlara 
veya millî menfaatlere» şeklinde değiştirilmesi, 

12. Tasarının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonundaki «amirliğine» kelimesinin «amirliğe» olarak 
düzeltilmesi, 

13. Tasarının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki «zorunluluğa» kelimesinin «zorunluğa» olarak yazıl
ması, 

14. Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının «İçişleri Bakanlığında ve her ilde derneklerin kaydo
lunacağı Dernekler Kütüğü tutulur.» şeklinde düzenlenmesi, ikinci fıkranın başındaki «Emniyet Genel Mü
dürlüğündeki» kelimelerinin «Bakanlıktaki» şeklinde değiştirilmesi, 

15. Tasarının 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «gösterilenler» kelimesinin «gösterilenlerle», be
şinci (fterasındaki «koşullardan» kelimesinin «şartlardan» olarak düzeltilmesi, 

16. Tasarının 18 inci maddesinin aynen benimsenmesi, 
17. Tasarının 19 uncu maddesinin kenar başlığındaki «üyenin» kelimesinin «Üyelerin», ikinci fıkradaki 

«üyesi» kelimesinin «üyeleri» olarak düzeltilmesi, aynı fıkradaki «sınıf» kelimesinden sonra «farkı», «bulu
namaz ve» kelimelerinden sonra «tüzüğe» kelimesinin ilâve edilmesi, 

18. Tasarının 20, 21, 22, 23, 24, 25, ve 26 ncı maddelerinin aynen benimsenmesi, 
19. Tasarının 27 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinin sonundaki «aklanması» kelimesi ye

rine «ibrası» kelimesinin yazılması, 
20. Tasarının 28, 29 ve 30 uncu maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
21. Tasarının 31 inci maddesinin sonundaki ve 32 nci maddenin ikinci fıkrasındaki «amirliğine» keli

melerinin «amirliğe» şeklinde düzeltilmesi, 
22. Tasarının 33 üncü maddesinin aynen benimsenmesi, 
23. Tasarının 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendindeki «yerine» kelimesi yerine «ile 

yapılabileceği gibi», kelimelerinin yazılması, «suretiyle» kelimesinden sonra «de» edatının eklenmesi, 
24. Tasarının 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 inci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
25. Tasarının 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının başındaki «Derneklere ait» kelimeleri yerine «Dernek

lerin» kelimesinin yazılması, beşinci fıkradaki «başkan» kelimesinden sonra gelen «üye» kelimesinin metinden 
çıkarılması, fıkranın ikinci cümlesinin son fıkra olarak yazılması, son fıkradaki «yapıldığında» kelimesi yeri
ne «yapıldığı takdirde» kelimelerinin konulması, 

26. Tasarının 47 nci maddesindeki «doğrultusunda» kelimesinin «çerçevesinde» olarak değiştirilmesi, 
27. Tasarının 48 inci maddesindeki «gerekli» kelimesinden sonra gelen «görüldüğü» kelimesinin «görü

len» şeklinde yazılması, 
28. Tasarının 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci bendindeki «ve» bağlacı ile, dördüncü bendin

deki ikinci ve bağlacının «veya» olarak değiştirilmesi, 
29. Tasarının 50 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «hakkına saıhip» kelimelerinden sonra «bulunan» 

kelimesinin ilave edilmesi, fıkranın sonundaki «alınması» kelimesinin «verilmesi» şeklinde düzeltilmesi, 
30. Tasarının 51 inci maddesinin son fıkrasının «Dernek merkezinin (bulunduğu yerin en büyük mülkî 

amirinin yazılı ihbarı ve C, Savcılığının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararıyla feshe
dilir. C. Savcısı duruşmada bulunur.» şeklinde düzenlenmesi, 

31. Tasarının 52 nci ve 53 üncü maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
32. Tasarının 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinin alt bentlerinin küçük a ve küçük 

b ile gösterilmesi ve b alt bendindeki «zorlaması» kelimesi yerine «tehdidi» kelimesinin konulması, 
33. Tasarının 55 inci maddesinin son fıkrasının ikinci cümlesinin ayrı fıkra şeklinde yazılması, 
34. Tasarının 56 ncı maddesinin birindi, ikinci ve dördüncü fıkralarındaki «para ve malları» kelimeleri

nin «para, mal ve hakları» olarak değiştirilmesi, 
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35. Tasarının 57, 58, 59 ve 60 mcı maddelerinin aynen benimsenmesi, 
36. Tasarının 61 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendindeki «aidatları» kelimesinin «aidatı» ola

rak düzeltilmesi, 
37. Tasarının 62 nci maddesinin son fıkrasının sonundaki «yapabilirler» kelimesinin «edebilirler» şeklin

de yazılması, 
38. Tasarının 63 üncü maddesinin dernek gelir ve giderleriyle ilgili bölümünün ayrı madde halinde dü

zenlenmesinin uygun olacağı, 
39. Tasarının 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonundaki «paraya» çevrilir» kelimesinden önce «dernek 

tarafından» kelimelerinin ilâve edilmesi, 
40. Tasarının 65, 66 ve 67 nci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
41. Tasarının 68 inci maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendinin sonunda yer alan «tespit etmek» ke

limelerinin «tespitini sağlamak» şeklinde değiştirilmesi, 
42. Tasarının 69 uncu maddesinin aynen benimsenmesi, 

43. Tasarının 70 inci maddesindeki «Hükümet komiserine» kelimelerinden sonra «ve yardımcılarına» ke
limelerinin ilâve ©dilmesi, «karşılanarak» kelimesinin madde metninden çıkarılması, «önceden» kelimesinin 
«önce» şeklinde yazılması, 

44. Tasarının 71 inci maddesinde bahsi geçen «Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun» isimi değiştiğinden 
düzenlemenin değişikliğe paralel olarak yapılması, 

45. Tasarının 72 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «Konsolosluklarına» kelimesinin «Konsolosluğu
na», son fıkradaki «kabil» kelimesinin «türden» olarak düzeltilmesi, 

46. Tasarının 73 üncü maddesinin son fıkrasındaki «yönetmelikle» kelimesinin «yönetmelikte» olarak 
yazılması ve derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek görevinin emniyet makamlarına verilmeyerek il ve il
çelerde kurulacak uzman birimlere verilmesinin yerinde olacağı, 

47. Tasarının 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonundaki «olarak görülür» kelimelerinin «işlerden 
sayılır» şeklinde değiştirilmesi, ikinci ve üçüncü fıkraların gereksiz görüldüğünden madde metninden çıka
rılması, 

48. Tasarının 75 inci maddesinin aynen kabul edilmesi, 
49< Tasarının 76 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki «edenlere» kelimesinin «edenler», «bulunduğu» keli

mesinin «bulundukları», «ceza verilir» kelimelerinin «cezalandırılır» şeklinde yazılması, 

50. Tasarının 77 nci maddesinin ikinci fıkrasının son kısmındaki «nedeniyle» kelimesinin «sebebiyle» 
olarak değiştirilmesi, 

51. Tasarının 78 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «için yapmayanlar» kelimelerinin «içinde verme
yenler» şeklinde düzeltilmesi, 

52. Tasarının 79 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «merkezinden» kelimesi yerine «merkezinin bu
lunduğu yerden» kelimelerinin yazılması ve fıkradaki birinci «veya» kelimesinden sonra «buna» kelimesinin 
ilâve ©dilmesî  

53. Tasarının 80 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «altı aydan» kelimeleri yerine «bir yıldan» kelime
lerinin yazılması ve birinci fıkranın sonuna «ve tesisin kapatılmasına karar verilir.», ikinci fıkranın sonuna 
«ve tesisin kapatılmasına karar verilebilir.» ibarelerinin yazılarak, bu düzenleme karşısında son fıkranın mad
de metninden çıkarılması, 

54. Tasarının 81 inci maddesinin aynen 'benimsenmesi, 
55. Tasarının 82 nci maddesindeki «bildirimi» kelimesinden sonra gelen «yapmayan» kelimesinin «ver

meyen» olarak değiştirilmesi ve hapis cezasının «üç aydan aşağı olmamak üzere» olarak düzenlenmesi, 
56. Tasarının 83 üncü maddesindeki «iktisap» kelimesinin «kabul» olarak, «iktisap ettiğini» kelimelerinin 

«bu görevlerin verildiğini» şeklinde yazılması, 
57. Tasarının 84 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki hapis cezasının asgarî haddinin «altı» yerine «üç» 

olarak kabul edilmesi, 
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58. Tasarının 85 inci maddesinin birinci fıkrasının «Genel Kurul ve diğer dernek organlarında yapı
lan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar veya defter veya kayıtları' tah
rif veya yok edenler veya gizleyenler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Derneğe ait defter veya kayıtları tutmayanlar üç aydan aşağı olmamak 
üzere hapis cezası ile cezalandırılır.» şeklinde düzenlenmesi; ikinci fıkradaki «imha» kelimesinden sonra 
gelen «eden», «inkâr» kelimesinden sonra gelen «eden veya», «tahrif» kelimesinden sonra gelen «eden» keli
melerinin metinden çıkarılması ve son fıkradaki «olaylardan» kelimesinin «fiillerden» şeklinde yazılması, 

59. Tasarının 86 ncı maddesinin Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükmü karşısında gereksiz gö
rülerek metinden çıkarılması, 

60. Tasarının 87 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «suretiyle» kelimesinin «şartıyla»; ikinci fıkrada
ki «yönetmelikle» kelimesinin «yönetmelikte» olarak düzeltilmesi, 

61. Tasarının 88, 89 , 90 ve geçici maddelerinin aynen benimsenmesi, 
62. Tasarının 91 inci maddesindeki «bütün» kelimesinin metinden çıkarılması, 
63. Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 92 ve ve 93 üncü maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
Uygun görülmüştür. 
Saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Söz hakkım saklı 

Bekir TÜNAY 
Üye 

imzada bulunamadı 

Halil GELENDOST 
Başkanvekili 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

Yavuz ALTOP 
Üye 

imzada bulunamadı. 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Halil ERTEM 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

Söz hakkım saklı. 
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MüU Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Rapora 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 6 Temmuz 1983 
IŞışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/696 
Karar No. : 64 

DANIŞMA MECLİS* BAŞKANLIĞINA 

Dernekler Kanunu Tasarısı ve gerekçesi, konuya ilişkin Adalet Komisyonu raporu ilgili Bakanlık tem
silcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışılmış ve gerekçesi uygun görülmüştür. 
1961 Anayasasının öngördüğü ilkeler çerçevesinde hazırlanarak 1972 yılında yürürlüğe konulmuş bulunan 

1630 sayılı dernekler Kanununun on yılı aşkın süreden beri devam eden uygulanması sonunda toplumumu
zun yapışma uygun düşmediği bir çok hususlarda yetersiz olduğu müsaade edilmiş, yapılan değişiklikler de 
ihtiyacı karşılayamamıştır. 

Özellikle 12 Eylül öncesi dönemde ülkemizin her kesiminde 1961 Anayasasının kişilere tanıdığı hürriyet
lerin sınırsız bir şekilde hatta suiistimal edilerek kullanılması toplum huzurunun bozulmasına yurttaşlar ara
sında bölünme ve parçalanma tehlikesinin doğmasına neden olmuştur. Bu durumun meydana gelmesinde der
nek kurma hürriyetinin kötüye kullanılması da önemli rol oynamış, kuruluş amaçları dışına çıkarak politika 
alanına kayan dernekler zamanla bazı Bakanlık ve kuruluşlarda yönetime hâkim duruma gelebilmiş ve gide
rek anarşi ve terörün hazırlayıcıları ve hatta kaynağı haline dönüşmüştür. 

Şüphesiz bu duruma gelinmesinde Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin yapısı, sürekli ve güçlü hükümetlerin 
kurulamayışı sebebi ile idarenin bu kuruluşlar üzerinde gerekli denetimleri ya hiç veya etkili bir şekilde yapa-
mayışının da önemli rolü olmuştur. 

12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyeti koruma ve kollama harekâtı sonunda teşkil edilen 
Kurucu Meclîsçe hazırlanarak halkımız tarafından kabul edilmiş 'bulunan (1982 Anayasası çerçevesinde ve 
aşağıda belirtilen sorunlara çözüm getirmek üzere hazırlanan tasarının kanunlaştırılması gerekmiştir. 

1. Dernek kurma hakkına sahip, yani 18 yaşını bitirmiş olan orta dereceli okul öğrencilerinin dernek 
kurmalarına mani olunamaması, orta dereceli okullara bazı ideolojik ve yıkıcı akımların girmesine neden ol
muştur. Bu sakıncanın giderilmesi, orta dereceli okul öğrencilerinin dernek kurma hakkını kısıtlaması gerek
mektedir. 

2. Derneklerin, yetkileri olmasına rağmen, vali ve kaymakamlar ve İçişleri ıBakanlığınca yeterince denet-
lenememesi, bu amaçla kurulmuş bir denetleme organının olmayışından ileri gelmiştir. ıBu 'boşluğun doldu
rulması ve dernekleri denetleyecek bir merkezî denetleme organı vücuda getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. 

3. Dernekler, yayınlayacakları bildiri ve beyannameleri Cumhuriyet Savcılıklarına alındı belgesi karşılı
ğında verir vermez Idağıtabilmektedir. (Bu hüküm değişmediği takdirde, eskiden olduğu gibi, yine topluluklar 
arasında olaylar çıkacak ve karşıt görüşlüler, bildiri ve beyannamelerin dağıtılmasını engelleyerek kamu düzeni
ni bozacaklaradır. 

Ayrıca 'bildiri ve beyannameler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 'bütünlüğünü ve kamu düzenini 
bozucu nitelikte olsa bile dağıtılabilecektir. 

IBu sakıncaları ortadan kaldırmak için, idareye haber verme ile dağıtım arasında bir sürenin olması bu 
süre zarfında idarenin gerekli önlemleri alması ve gerekiyorsa dağıtımını ertelemesi veya önlemesi kamu dü-
zeninin,korunması yönünden zorunludur. 

4. Diriden fazla ilde faaliyet gösterecek dernekler, merkezleri dışındaki diğer il ve ilçelerde şube veya tem
silcilik açabilmektedirler. Bu durum, çok uzak ve dar yerleşme merkezlerinde yaşayan insanlar arasında hu
zursuzluk ve bölünmelere neden olmaktadır. Bunun için kasaba ve köylerde derneklerin şube açmalarının ön
lenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
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5. Kanuna aykırı faaliyetlerden ötürü, faaliyetten alıkonulan dernek şubelerinin yerine, yeni şube açıla
bilmektedir. IDurum, toplumda çeşitli sakıncalar yaratmaktadır. <Bu sakıncamın giderilmesi şarttır. 

'6. İKİamu hizmeti görevlilerinin siyasetle uğraşmamaları kanunlarımız gereğidir. Her vatandaş gibi bun
ların da hizmete ilişkin .menfaatlerini korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya ge
lerek dernek kurabilmeleri doğaldır. Fakat bazı kötü niyetli kişi veya kişiler, kamu hizmeti görevlilerinin iyi 
amaçlarla kurdukları dernekleri siyasetin içine çekerök onları hem kanunlara göre suçlu duruma düşürmekte 
hem de. politik düşünce ayrımı yaparak ve körükleyerek bölünmelere neden olabilmektedirler. 

IBu durumun önüne geçilebilmesi için kamu hizmeti görevlileri tarafından kurulacak derneklere, kuruluş 
ve faaliyetleri bakımından bazı kısıtlamalar getirilmesi zorunludur. 

7. (Yukarıda belirtilen boşluk ve yetersizliklerden başka üyelik, üyelik hakkını kaybetme, kendiliğinden 
dağılma, kapatma ve faaliyetten alıkoyma, alındı belgeleri ve yaptırımlar konusunda da bazı noksanlıklar var
dır. Bunların giderilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tasarının 1 inci, 3 üncü, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 18 inci, 20 nci, 24 üncü, 25 inci, 26 
ncı, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, '31 inci, 32 nci, 33 üncü, 35 inci, 36 ncı, 38 inci, 39 uncu, 40 inci, 41 
inci, 42 nci, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci, 47 nci, 52 nci, 53 üncü, 57 nci, 59 uncu, 60 inci, ve Geçici Madde 3, 
Geçici Madde 4, Geçici Madde 5 Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 63 üncü maddesinin dernek gelir ve giderleri ile ilgili bölümü Komisyonumuzda ayrı bir madde 
halinde düzenlenmesi uygun görülmüş ve «Gelir ve giderlerde usul» kenar başlığı adı altında 64 üncü mad
de numarasında yer almıştır. ıBu sebeple tasarının 64 - 93 üncü maddelerinin madde numaraları birer kaydırıl
mış ve tasarının 66 ncı maddesi, 67 nci madde; 67 nci maddesi, 68 inci madde; 69 uncu maddesi, 70 inci mad
de; 73 üncü maddesi, 74 üncü madde; 74 üncü maiddesi, 75 İnci madlde; 75 inci maddesi, 76 ncı madde; 81 inci 
maddesi, 8'2 nci madde; 86 ncı maddesi, 87 nci madde; 88 İnci maddesi, 89 uncu madde ve 92 nci maddesi, 
93 üncü madde olarak hükümetten gelen ışekli ile aynen kabul edilmiş tir. 

Tasarının 1 inci maddesindeki «Amacı» kelimesinden sonra gelen «Noktalı virgül» yerine «Virgül» konul
muştur. 

Tasarının 2 nci maddesinde «bu kanun» sözcüğünden sonra gelen «;» yerine «,» konulmuş, «Kuruluşu» 
kelimesinden sonra «İşleyişi» kelimesi ilave edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «dernek kurma hakkında» tabiri «Dernek kurma hak
kına» şeklinde düzeltilmiş, ikinci bendin '(b) alt bendinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonu
muzca da benimsenerek «edilenler» kelimesi yerine «Olanlar» kelimesi, (c) alt bendindeki «Hüküm giyenler» 
kelimeleri yerine «biriyle mahkûm olanlar» tabirinin, (d) alt bendindeki «kalpazanlık suçlarından» kelime
lerimden sonra «biriyle» kelimesinin, (e) alt bendindeki «İşlemekten hüküm giyenler» deyimi yerine «işlemek
ten mahkûm olanlar» sözcüklerinin yazılması uygun görülmüştür, 

Tasarının 7 nci maddesinde (Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik (Komisyonumuzca da benimsenmiş 
ve «'Sendika federasyonu» kelimeleri, Sendikalar Kanunu ile Sendika Federasyonları kaldırıldığı için madde 
metninden çıkarılmıştır. 'Ayrıca «(Dernek gelirleri» ayrı bir madde de düzenlendiği için birinci fıkradaki «76 
ncı madde», «77 nci madde» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesinin kenar başlığı üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonu
muzca da benimsenerek «dernek tüzükleri» kelimesi, her derneğin bir tüzüğü olacağı için «dernek tüzüğü» 
şeklînde değiştirilmiştir. 

Tasarının 10 uncu ve 11 inci mad'de metinleri üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 12 inci maddesinin üçüncü fıkrasında Adalet Komisyonununca yapılan değişiklik Komisyonumuz
ca da benimsenmiş ve «Üst kuruluş ve dernekler» tâbiri, amaç dernekler olduğu için «dernekler veya üst kuru
luş» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 13 üncü madde metninde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kıs
men benimsenmiş ve maddenin birinci fıkrasının ikinci bendindeki «Üst» kelimesi ile ikinci fıkranın başındaki 
«Yapılan» ve «Yürütülen» kelimeleri metinden çıkarılmış, «İş birliği» kelimesinden sonra gelen «ve» bağlacı 
«veya» olarak değiştirilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 500) 



— 15 — 

Tasarının 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «(Derneğe» kelimesi, «Derneklere» şeklinde değiştiril
miştir. Herkesin önceden izin almaksızın dernek kurabileceği ve derneklere üye olabileceği Anayasamızın 
33 üncü maddesinin hükmüdür. Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu hizmeti görev
lilerinin dernek kurma haklarına sınırlamalar getirilebileceği aynı madde de yer almıştır. Komisyonumuz der
nek kurma hakkının genel prensibine uygun olarak Bakanlar Kurulunca kamu görevlilerinin üye olamaya
cakları derneklerin belirlenmesi, 'bunun dışında kalan derneklere üye olmalarının serbest olmasının uygun 
olacağı kanaatına varmış ve 17 nci maddenin iki numaralı bendindeki «'Bakanlar Kurulunca» kelimelerinden 
sonra «Üye olunamayacağı» kelimeleri, «itlân edilen», kelimelerinden sonra da «(Dernekler dışındaki,» keli
meleri tasarı metnine ilâve edilerek söz konusu bent bu anlayışla komisyonumuzca yeniden tanzim edilmiştir. 
Maddenin diğer fıkralarında Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsen
miştir. 

Tasarının 19 uncu madde metni üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da 
aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve 22 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki «En çok» ke
limesi, olağan genel kurul toplantılarının iki yılı geçmeyecek periyotlarla yapılması -gerektiği için «En geç» şek
linde değiştirilmiştir. 

Tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan «Bulunduğu» kelimesinden sonra gelen «Yer
den» kelimesi metinden çıkarılmış ve bu kelimenin yerine toplantılar, yönetim faaliyetinin yapıldığı merkez 
binasından başka herhangi bir yerde de yapılabileceği için «11 veya ilçeden» tâbiri yazılmıştır. 

Tasarının 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde Adalet Komisyonunca yapılan deği
şiklik komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «Tüzüklerinde 4» kelimeleri, «Tüzüklerinden dört» şek
linde düzeltilmiş, ikinci fıkradaki «İlki» kelimesi birinci fıkraya göre düzeltilerek yerine «Dört» kelimesi yazıl
mıştır. 

Tasarının 46 nci madde metni üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca aynen 
benimsenmiştir. 

Tasarının 48 inci maddesindeki «Gerekli» kelimesinden sonra gelen «Görüldüğü» kelimesi, «Görülen» şek
linde değiştirilmiş ve «Devlet Denetleme Kurulu ve» Tabiri Anayasamızın 108 İnci maddesi ve 2443 say-
lı Devlet Denetleme Kurulu kurulması hakkında Kanunun ikinci maddesinde Devlet Denetleme Kurulunun 
görev ve yetkileri belirlendiğinden ayrıca bu kanunda zikredilmesine gerek görülmeyerek tasarı metninden 
çıkarılmıştır. 

Tasarının 49 uncu, 50 nci ve 51 inci maddelerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonu
muzca aynen benimsenmiş ve ayrıca, 51 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinin müeyyidesi 15 inci 
maddede düzenlendiği için, söz konusu bent tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendindeki «Kararlarına dayanak» kelimeleri 
yerine, «Kararları ile» kelimeleri yazılmış ve «Belirlenmesi halinde;» tâbirinden sonra gelen cümle her iki 
bendi de kapsadığı için ayrı bir fıkra haline getirilmiştir* 

Tasarının 55 inci ve 56 nci maddeleri üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca 
da aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 58 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki «Uymak zorunda oldukları esaslar» kelimelerinden son
ra amatör spor kulüplerine federasyon ve konfederasyon şeklinde teşkilâtlanmalarına imkân sağlamak için 
metne, «Üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller,» tabiri eklenmiştir. 

Tasarının 6)1 inci ve 62 nci maddeleri üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca 
da aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 63 üncü maddesinin dernek gelir ve giderleri ile ilgili bölümü, komisyonumuzca 64 üncü madde 
olarak «Gelir ve giderlerde usul» kenar başlıklı olmak üzere ayrı bir madde halinde düzenlenmiştir. 

Düzenlenen bu madde nedeniyle tasarının diğer maddelerinin madde numaraları birer kaydırılmış ve 
bu nedenle komisyonumuzca 65 inci madde olarak kabul edilen tasarının 64 üncü maddesinde Adalet Komis
yonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 
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Komisyonumuzca kabul edilen 66 ncı maddede redaksiyon düzeltmeleri yapılmış ve komisyonumuzca 
69 uncu Ve 71 İnci madde olarak kabul edilen tasarının 68 inci ve 70 nci maddeleri üzerinde Adalet Komisyo
nunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Komisyonumuzca 72 nci madde olarak kabul edilen tasarının 71 inci maddesinde yer alan «Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumu» dernek olmaktan çıkarılıp kamu kurumu haline getirildiğinden ve ne şekilde yönetilece
ği kendi kanununda belirtildiği için tasarı metninden' çıkarılmıştır. 

Komisyonumuzca 73 üncü madde olarak kabul edilen tasarının 72 nci maddesi üzerinde Adalet Komisyo
numuzca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Komisyonumuzca 77 nci madde olarak kabul edilen tasarı 76 ncı maddesi üzerinde Adalet Komisyonun
ca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsenmiş ve ikinci fıkradaki «72 nci maddenin» keli
mesi, «73 üncü maddenin» şeklinde düzeltilmiştir. 

Komisyonumuzca 78 nci madde olarak kabul edilen tasarının 77 nci maddesinin birinci fıkrasının son 
cümlesi ikinci fıkra olarak yazılmıştır. 

Komisyonumuzca 79 uncu madde olarak kabul edilen tasarının 78 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
«Itçin yapmayanlar» kelimeleri «İçinde vermeyenler» şeklinde düzeltilmiş ve bu fıkrada öngörülen hapis ce
zası, para cezası yeterli görüldüğünden itasarı metninden çıkartılmıştır. 

Komisyonumuzca 80 inci madde olarak kabul edilen tasarının 79 uncu maddesi üzerinde Adalet Komis
yonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da benimsenmiş ve ikinci fıkradaki «66 ncı madde», «67 nci 
madde» olarak düzeltilmiştir. 

Komisyonumuzca #1 İnci madde olarak kabul edilen tasarının 80 nci maddesi üzerinde Adalet Komisyo
nunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynenbenîmsenmiştir. 

Komisyonunuzca 83 üncü madde olarak kabul edilen tasarının 82 nci maddesindeki «64 üncü madde», 
«65 inci madde» olarak düzeltilmiştir 

Komisyonumuzca 84 üncü, 85 inci, ve 186 ncı madde olarak kabul edilen tasarının 83 üncü, 84 üncü ve 
85 inci maddeleri üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsenmiş
tir. 

Komisyonumuzca 88 inci madde olarak kabul edilen tasarının 87 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «Su
retiyle» kelimesi yerine, «Şartıyla» kelimesi yazılmıştır. 

Komisyonumuzca 90 inci madde olarak kabul edilen tasarının 89 uncu maddesindeki «Yapılan atıflar iş bu 
Dernekler Kanununa» tabiri, «Yapılan atıflar bu Kanuna» şeklinde değiştirilmiş, «fiu kanunların ek» keli
melerinden sonra «Ve» bağlacı eklenmiştir. 

Komisyonumuzca 91 inci madde olarak kabul edilen tasarının 90 ncı maddesindeki; «31, 38, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ve 70 nci madde numaraları 49 uncu madde numarasından sonra, yapı
lan kaydırmalar nedeniyle 64 üncü madde, 65 inci madde; 65 inci madde, 66 ncı madde; 67 nci madde, 68 
inci madde; 68 inci madde, 69 uncu madde ve 70 nci madde, 71 inci madde şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının Geçici Birinci /Maddesinin birinci fıkrasındaki «Tüzüklerinde» kelimesi, «Tüzüklerinden» ola
rak, Geçici ikinci maddenin ikinci fıkrasındaki «63 üncü madde», «1:65 inci madde» olarak düzeltilmiştir. 

Komisyonumuzca 92 nci madde olarak kabul edilen tasarının 91 inci maddesindeki «Bütün» kelimesi 
gereksiz görüldüğünden metinden çıkarilimış'tır. 
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Komisyonumuzca 94 üncü madde olarak fcabul edilen tasarının 93 üncü maddesindeki «Bu Kanunu» ke
limeleri yerine «Bu kanun hükümlerini» kelimeleri yazılmıştır. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

, Bu raporda sözcü 
35 inci madde hakkında 

söz hakkım saklıdır 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

AWullah Asım İĞNECİLER 

j 

4,35 

Başkanvekili 
İmzada bulunamadı 

Remzi BAN AZ 
Üye 

ve 55 inci maddelerde karşı 
oyum vardır 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halil ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

35 ve 55 inci maddelere karşı 
oyum vardır 

Ender CİNEiR 
Üye 

Toplantıda (bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

imzada Ibulunamadı 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dernekler Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; dernek kurma hakkının kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve usul
leri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; dernek kurma hakkı, derneklerin kuruluşu, örgütlenmeleri, organları ile gö
rev ve yetkileri, denetlenmeleri, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelik ve üyelerin hakları ve görevleri, yasak ve 
izne tabi faaliyetler, cezalar ile derneklere ilişkin diğer konulan düzenleyen hükümleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanun uygulamasında; 
1) Dernek : Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi ger

çek kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle oluşturdukları tüzelkişiliği, 
2) Dernek Merkezi : Derneğin yönetim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi, 
3) Dernek İkametgâhı : Yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri, 
4) Mahallin En Büyük Mülkî Amiri : Vali veya kaymakamı, 
5) Üst Kuruluş : Derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları, 
İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Dernek Kurma Hakkı ve Kurulması Yasak Dernekler 

Dernek kurma hakkı 

MADDE 4. — Medenî hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin 
almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 

Ancak; 
1. Yüksek yargı organları mensupları, hâkim ve savcılar, mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil 

kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları, her türlü 
ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi öğretmen ve yöneticileri, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve iller ku
ruluşunda çalışan diğer personel ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları 'belirtilen kamu hizmeti görev
lileri ile her türlü orta dereceli okul öğrencileri, 

2. a) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmî ihale 
ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

b) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl ve daha fazla, hapis cezasına 
mahkûm edilenler, 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Dernekler Kanunu Tasarısı 

• «BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, dernek kurma hakkının kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve usul
leri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, dernek kurma hakkı, derneklerin kuruluşu, işleyişi, örgütlenmeleri, organları 
ile görev ve yetkileri, denetlenmeleri, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelik ve üyelerin hakları, ve görevleri, yasak 
ve izne tabi faaliyetler, cezalar ile derneklere ilişkin diğer konuları düzenleyen hükümleri kapsar. 

Tanımlar 

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

İKİNCİ BÖLÜM 

Dernek Kurma Hakkı ve Kurulması Yasak Dernekler 

Dernek kurma hakkı 

MADDE 4. — Medenî haklan kullanma ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin 
almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 

Ancak; 
1. Yüksek yargı organları mensupları, hâkim ve savcılar, mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil 

kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları, her türlü ilkokul, 
ortaokul, lise ve meslek lisesi öğretmen ve yöneticileri Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda ça
lışan diğer personel ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görevlileri ile her 
türlü orta dereceli okul öğrencileri, 

2. a) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak ka çakçılıgı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmî ihale 
ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

b) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl ve daha fazla hapis cezasına 
mahkûm olanlar, 
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c) Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci Babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini 
alenî olarak tahrik etme suçlarından hüküm giyenler, 

d) Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge 
farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 ve 318 inci 
maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından mahkûm olanlar, 

e) Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı 
Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî 
ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenler, 

Sürekli olarak; 
3. Dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle mahkemece kapatılmasına karar veri

len derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl, Siyasî Partiler Kanuna 
göre bir siyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya bir siyasî partinin kapatılmasına neden olan parti üyeleri 
de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının kendilerine yazı ile bildirilmesinden 
itibaren beş yıl süre ile, 

Dernek kuramazlar. 

Derneklerin tüzelkişilik kazanması 

MADDE 5. — Dernekler 10 uncu maddede öngörülen kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bu
lunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine vermekle tüzelkişilik kazanırlar. 

Kurulması yasak olan dernekler 

MADDE 6. — Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak dernek kurulamaz; 
1. Türk Devletinin ülkesi ve mületiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
2. Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Türkiye Cumhu

riyetinin varlığını tehlikeye düşürmek veya ortadan kaldırmak, 
3. Anayasadaki temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak, 
4. Millî egemenliğe, kanunlara, millî güvenliğe, kamu düzenliği ve genel asayişe, kamu yararına, genel ah

laka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faaliyette bulunmak, 
5. Bölge, ırk, sosyal sınıf, din ve mezhep esasına veya adına dayanarak faaliyette bulunmak, 
6. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde, ırk, din, mezhep, kültür veya dil farklılığına dayanan azınlıklar 

bulunduğunu ileri sürmek veya Türk Dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri korumak, geliştir
mek veya yaymak suretiyle azınlık yaratmak veya herhangi bir bölgenin veya ırkın yahut sınıfın ya da belli 
bir din veya mezhepten olanların diğerlerine hâkim veya diğerlerinden imtiyazlı olmasını sağlamak, 

7. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı orta
dan kaldırmak yahut memleket içinde kurulu ekonomik veya sosyal temel düzenlerden herhangi birini devir
mek veya Devletin siyasî ve hukukî düzenlerini yok etmek, 

8. Devletin sosyal, ekonomik veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırmak 
veya siyasî yahut kişisel çıkar ve nüfuz sağlamak amacıyla her ne suretle olursa olsun dini ve din duyguları
nı yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmek veya kötüye kullanmak, 

9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 174 üncü maddesinde sayılan înkılap Kanunlarını kaldırmak, de
ğiştirmek yahut bu Kanunlarla yasaklanan hususları yeniden canlandırmak, 

10. Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek, 
11. Belli bir siyasî partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak, siyasî partiler arasında işbirliği sağla

mak, Türkiye Millet Meclisi üyeliği, mahallî idareler veya mahalle muhtarlığı yahut ihtiyar heyeti seçimle
rinde bir siyasî partiyi veya adaylarından birini veya birkaçını yahut bağımsız bir adayı veya adayları des
teklemek veya kazanmalarını önlemek yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak dahil olmak üzere, her türlü 
siyasî faaliyette bulunmak ve sendikalarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya vakıflarla bu 
amaçla ortak hareket etmek, 
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c) Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci Babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesinin 
aleni olarak tahrik etme suçlarından biri ile mahkûm olanlar, 

d) (Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep, veya 
bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 ve 318 inci 
maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biri ile mahkûm olanlar, 

e) Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesinin bi rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı 
kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî 
ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar, 

Sürekli olarak; 
3. Dernekler için .yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle mahkemece kapatılmasına karar veri

len derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl, Siyasî Partiler Kanununa 
göre bir siyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya bir siyasî partinin kapatılmasına neden olan parti üyeleri 
de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının kendilerine yazı ile bildirilmesinden 
itibaren beş yıl süre ile, 

Dernek kuramazlar. 

Derneklerin tüzelkişilik kazanması 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kurulması yasak olan dernekler 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir. 
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12. Türkiye Devletinin manevî şahsiyetini kötülemek veya küçültmek, 
13. Suç işlemek veya suç işlemeye teşvik yahut telkin etmek, 
Amacıyla dernek kurulması yasaktır. 
Üniversite, fakülte ve yüksekokullar ile her türlü resmî veya özel yüksek öğretim ve eğitim kurumla

rında birden fazla öğrenci derneği kurulamaz. 

Bazı adları ve işaretleri kullanma yasağı 

MADDE 7. — Derneklerin; 
1. Bir siyasî partinin veya sendika, sendika federasyonu veya konfederasyonunun yahut bu Kanunun 

76 ncı maddesi gereğince mahkemece kapatılmasına karar verilen bir dernek veya üst kuruluşun adını veya 
bunları hatırlatan adları, 

2. Komünist, anarşist, faşist, nasyonal-sosyalist veya aynı anlama gelen adları ve bunlara ait işaret, sembol 
veya benzerlerini, 

3. Tüzük ve diğer dernek mevzuatının yazımı ve yayınlanmasında, genel kurullarında, özel veya resmî, 
açık veya kapalı yer toplantılarında kanunla yasaklanmış dilleri, 

4. Dernekçe düzenlenen veya dernek adına iştirak edilen açık veya kapalı yer toplantılarında Türkçeden 
başka dille yazılmış pankart, levha, plak, ses ve görüntü bandı, broşür, el ilanı ve beyannameleri, 

5. Mühür ve başlıklı kâğıtlarda dernek isminden ve varsa işaretinden başka isim ve işaretleri, 
Kullanmaları yasaktır. 
Dernek üyelerinin, derneklerin her türlü toplantı ve faaliyetleri sırasında, ikinci bend jle yasaklanan işa

ret, sembol ve benzerlerini kullanmaları yasaktır. 

Uluslararası faaliyet yasağı 

MADDE 8. — Bu Kanunun 12 ve 13 üncü maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere; 
1. Uluslararası faaliyette bulunmak amacıyla dernek kurulamaz. 
2. Türkiye'de kurulan dernekler, yurt dışında kurulmuş ulusal veya uluslararası dernek veya kuruluş

lara katılamaz. 
3. Merkezi yurt dışında bulunan derneklerin Türkiye'de şubesi açılamaz. 

İKİNCİ KISIM 

Kuruluş 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tüzük ve Kuruluş Bildirisi 

Dernek tüzükleri 

MADDE 9. — Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zo
runludur. 

1. Derneğin adı ve merkezi, 
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve ça

lışma biçimleri, 
3. Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri, 
4. Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri, 
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Bazı adları ve işaretleri kullanma yasağı 

MADDE 7. — Derneklerin; 
1. Bir siyasî partinin veya sendika veya konfederasyonun yahut bu Kanunun 76 ncı maddesi gereğince 

mahkemece kapatılmasına karar verilen bir dernek veya üst kuruluşun adını veya bunları hatırlatan adları, 
2. Komünist, anarşist, faşist, nasyonal - sosyalist veya aynı anlama gelen adları ve bunlara ait işaret, 

sembol veya benzerlerini, 
3. Tüzük ve diğer dernek mevzuatının yazımı ve yayınlanmasında, genel kurullarında, özel veya resmî, 

açık veya kapalı yer toplantılarında kanunla yasaklanmış dilleri, 
4. Dernekçe düzenlenen veya dernek adına iştirak edilen açık veya kapalı yer toplantılarında Türkçeden 

başka dille yazılmış pankart, levha, plak, ses ve görüntü bandı, broşür, el ilanı ve beyannameleri, 
5. Mühür ve başlıklı kâğıtlarda dernek isminden ve varsa işaretinden başka isim ve işaretleri, 
Kullanmaları yasaktır. 
Dernek üyelerinin, derneklerin her türlü toplantı ve faaliyetleri sırasında, ikinci bent ile yasaklanan işaret, 

sembol ve benzerlerini kullanmaları yasaktır. 

Uluslararası faaliyet yasağı 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKÎNCİ KISIM 

Kuruluş 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tüzük ve Kuruluş Bildirisi 

Dernek tüzüğü 

MADDE 9. — Her derneğin bir tüzüğü bulunur, bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zo
runludur. 

1. Derneğin adı ve merkezi, 
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere, dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve ça

lışma biçimleri, 
3. Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri, 
4. Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri, 
5. Dernek genel kurulunun kurulma şekli, toplanma zamanı, 
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5. Dernek genel kurulunun kurulma şekli, toplanma zamanı, 
6. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma yöntemleri ile yeter sayıları, 
7. Yönetim ve denetleme kurullarının ve suretle seçileceği, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri, 
8. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise, şubelerin görev ve yetkileri ile dernek ge

nel kurulunda nasıl temsil edileceği, 
9. Üyelerin, yılda 120 TL. sından az, 12000 TL. sından fazla olmamak üzere ödeyecekleri aidat mik

tarı, 
10. Derneğin iç denetim şekilleri, 
11. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, 
12. Derneğin feshi halinde mallarının tasfiye şekli, 

Kuruluş bildirisi 

MADDE 10. — Derneklerin tüzelkişilik kazanmasına esas olan ve 5 inci ma'ddeye göre kuruldukları ye
rin en büyük mülkî amirliğine verecekleri kuruluş bildirisinin, bütün kurucular tarafından imzalanması ve 
imzalarının yanında her kurucunun ad ve soyadı, doğum tarihi, meslek ve sanatı, tabiiyeti ve ikametgâhı
nın yazılması; dernek ikametgâhının belirtilmesi,- dernek organlarının oluşmasına ka'dar dernek işlerini yü
rütmeye ve derneği temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ikametgâhları, derne
ğin kuruluşu tamamlanıncaya kadar yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin ad ve 
soyadlarıyla adreslerinin gösterilmesi ve dernek tüzüğünde 4 adedinin, kurucuların nüfus kayıt örnekleri
nin, a'dlî sicil belgelerinin ve her kurucu üye tarafından düzenlenen kurucu olma şaftlarını taşıdıklarını göste
rir imzalı beyannamelerin kuruluş bildirisine eklenmesi zorunludur. 

Birden çok ilde faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ile tüzüklerin, mahallin en büyük mül
kiye amirliğince bir hafta içinde İçişleri Bakanlığına görtderilir. 

Kuruluş bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi 

MADDE 11. — Bir il"de faaliyette bulunacak derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri valiliklerce otuz 
gün içinde; birden çok il'ide faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri ise içişleri Bakanlı
ğınca doksan gün içinde incelenir. 

'Kuruluş bildirisinde, tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarımda kanuna aykırılık veya noksanlık 
tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğin
den itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılıklar düzelti İmezse, 
mahallin en büyük mülkî amiri derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için C. Savcılığı aracı
lığı ile yetkili mahkemeye başvurur. 

Ancak, kanunun 6 ncı maddesiyle yasaklanmış bulunan amaçlarla kurulmuş ve kuruluş bildirisi ve tü
zükleri valiliklerce incelenmiş derneklerin faaliyetleri ilgili valinin; kuruluş bildirisi ve tüzükleri içişleri Ba
kanlığınca incelenmiş olan derneklerin faaliyetleri de içişleri Bakanlığının istemesi üzerine, dernek merke
zlinin bulunduğu yer valisinin kararıyla durdurulur ve keyfiyet üç gün içinde C. Savcılığına bildirilir. Faali
yetin durdurulması kararı, mahkemece aksine karar verilinceye kadar devam eder. 

Kuruluş bildirisi ve tüzüklerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya'hut kanuna aykırılık veya 
noksanlıklar ikinci fıkra'da belirtilen süre içerisinde giderilmiş bulunursa, kuruluş bildirisini ve tüzükleri 
inceleyen makam keyfiyeti derneğe yazı ile bildirir: 

Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri 

MADDE 12. — Uluslararası beraberlik veya işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde; 
1. Uluslararası faaliyette bulunma amacını güden derneklerin kurulması, 
2. Mevcut derneklerin bu yönde faaliyet göstermesi, 
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6. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma yöntemleri ile yeter sayıları, 
7. Yönetim ve denetleme kurullarının ne suretle seçileceği, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri, 
8. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise, şubelerin görev ve yetkileri ile dernek ge

nel kurulunda nasıl temsil edileceği, 
9. Üyelerin, yılda 120 TL. sından az, 12000 TL. sıridan fazla olmamak üzere ödeyecekleri aidat mik

tarı, 
10. Derneğin iç denetim şekilleri, 
11. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, 
12. Derneğin fes'hi haTinde mallarının tasfiye şekli, 

Kuruluş bildirisi 

MADDE 10. — Derneklerin tüzelkişilik kazanmasına esas olan ve 5 inci maddeye göre kuruldukları 
yerin en büyük mülkî amirliğine verecekleri kuruluş bildirisinin, bültün kurucular tarafından imzalanması 
veya imzalarının yanında her kurucunun ad ve soyadı, doğum tarihi, meslek ve sanatı, tabiiyeti ve ikamet
gâhının yazılması, dernek ikametgâhının belirtilmesi;dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlerini 
yürütmeye ve derneği temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ikametgâhları, der
neğin kuruluşu tamamlanıncaya kadar yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin ad 
ve soyadlarıyla adreslerinin gösterilmesi ve dernek tüzüğünden dört adedinin, kurucuların nüfus kayıt ör
neklerinin, adlî sicil belgelerinin ve her kurucu üye tarafımdan düzenlenen kurucu olma şaftlarını taşıdık
larını gösterir imzalı beyannamelerin kuruluş bildisine eklenmesi zorunludur. 

'Birden çok ilde faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ile tüzükleri, mahallin en büyük mülkî 
amirliğince bir hafta içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

Kuruluş bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi 

MADDE 11. — Bir il'de faaliyette bulunacak derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri valiliklerce otuz 
gün içlinde, birden çok il'de faliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri ise İçişleri Bakanlı- . 
ğınca doksan gün içinde incelenir. 

Kuruluş bildirisinde, tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında kanununa aykırılık veya noksanlık 
tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğin
den itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılık düzeltilmezse, ma
hallin en büyük mülkî amiri derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için C. Savcılığı aracılığı 
ile yetkili mahkemeye başvurur. 

Ancak, kanunun 6 ncı maddesiyle yasaklanmış bulunan amaçlarla kuruluş ve kuruluş bildirisi ve tüzük
leri valiliklerce incelenmiş derneklerin faaliyetleri ilgili valinin, kuruluş bildirisi ve tüzükleri İçişleri Bakanlı
ğınca incelenmiş olan derneklerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığının istemi üzerine, dernek merkezinin bulun
duğu yer valisinin kararıyla durdurulur ve keyfiyet üç gün içinde C. Savcılığına bildirilir. Faaliyetin durdu
rulması, malhkemece aksine karar verilinceye kadar devam eder. 

Kuruluş bildirisi ve tüzüklerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya'hüt kanuna aykırılık veya 
noksanlıklar ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde giderilmiş bulunursa, kuruluş bildirisini ve tüzükleri 
inceleyen makam keyfiyeti derneğe yazı ile. bildirir. 

Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri 

'MADDE 12. — Uluslararası beraberlik veya işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde; 
1. Uluslararası faaliyette bulunma amacını güden derneklerin kurulması, 
2. Mevcut derneklerin bu yönde faaliyet göstermesi, 
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3. Bir ve iki numaralı bentlerde sözü edilen derneklerin yurt dışında şube açması veya yurt dışındaki 
benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılması, 

Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kuru
lunun izin vermesine bağlıdır. 

Yurt dışındaki bir dernek veya kuruluşa katılmak isteyen üst kuruluş ve dernekler, bu dernek veya ku
ruluşun statüsünün türkçeye çevrilmiş noterden onaylı iki örneğini İçişleri Bakanlığına vermekle yükümlü
dürler. 

Türkiye'deki derneklerin katıldığı veya işbirliği yaptığı yabancı dernek veya kuruluşların, kanunlarımıza 
ve ulusal çıkarlarınıza uymayan yahut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faalyetlerde bulunması halinde, 
Türkiye'de kurulmuş derneğin, bu yabancı dernek veya kuruluşlarla olan ilişkilerine, İçişleri Bakanlığının 
önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla son verilir. 

Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri 

MADDE 13. — Yuı̂ t dışında kurulan ve uluslararası beraberlik ve işbirliği sağlamak amacını güden 
derneklerin; 

1. Türkiye'de şube açmalarına, 
2. 12 nci madde uyarınca kurulmalarına veya uluslararası faaliyette bulunmalarına Bakanlar Kuru

lunca izin verilen üst kuruluşlara veya derneklere katılmalarına yahu't işbirliğinde bulunmalarına, 
Yapılan işbirliği ve yürütülen müşterek faaliyetlerin yararlı olacağına kanaat getirilmesi halinde, karşılıklı 

olmak kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kuru
lunca izin verilebilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözkonusu edilen derneklerin kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza uymayan ya
hut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması halinde, açılmış şubelerinin kapatılmasına 
veya verilen iznin geri alınmasına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzeri
ne Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İlan 

MADDE 14. — Dernek tüzüğü ve ikametgâhı, kanunun 11 indi maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 
yapılan bildirimden itibaren onbeş gün için'de mahallî bir gazetdde, gazete çıkmayan yerlerde ise il merke
zlinde çıkan bir gazetede yayımlanır. Bu, gazetenin beş nüshası, yayımı tarihinden itibaren en geç onbeş gün 
içinde, geçici yönetim kurulu tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine 
verilir. 

Tüzüklerde ve dernek ikametgâhlarında yapılan değişiklikler de aynı usule tabidir. 

İlk genel kurul toplntısı 

MADDE 15. — Dernekler, tüzüklerinin gazetede yayımlandığı günü izleyen doksan gün içinde genel ku
rul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadırlar. 

!Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mahallin en büyük mülkî amiri derneklerin kendiliğinden dağılmış 
sayılmasına karar verir. 

Dernek kütüğü ve kayıt işleri 

MADDE 16. — İçişleri Bakanlığınca Emniyet Gene1! Müdürlüğünde ve her ilde derneklerin kaydoluna
cağı Dernekler Kütüğü tesis olunur. 

Emniyet Genel Müdürlüğündeki Dernekler Kütüğüne, bütün konfederasyon federasyon ve dernekler 
ile şubeleri ve merkezleri yurt dışında bulunan derneklerin Türkiye'de açılmış şubeleri kaydolunur. 
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3. iBir ve iki numaralı bentlerde sözü edilen dernekleri yuTt dışırida şu'be açması veya yurt dışındaki 
benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılması, 

Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kuru
lunun izin vermesine bağlıdır. 

Yurt dışındaki bir dernek veya kuruluşa katılmak isteyen dernekler veya üst kuruluş, bu dernek veya 
kuruluşun statüsünün Türkçeye çevrilmiş noterden onaylı iki örneğini İçişleri Bakanlığına vermekle yü
kümlüdürler. 

Türkiye'deki derneklerin katıldığı veya işbirliği yaptığı yabancı dernek veya kuruluşların, kanunlarımıza 
ve ulusal çıkarlarımıza uymayan yahut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması halinde, 
Türkiye'de kurulmuş derneiğin, bu yabancı dernek veya kuruluşlarla olan ilişkilerine, tçişleri Bakanlığının 
önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla son verilir. 

Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri 

MADDE 13. — Yurt dışında kurulan ve uluslararası beraberlik ve işbirliği sağlamak amacını güden der
neklerin; 

1. Türkiye'de şube açmalarına, 
2. 12 nci madde uyarınca kurulmalarına veya uluslararası faaliyette bulunmalarına Bakanlar Kurulunca 

izin verilen kurülaşlara veya derneklere katılmalarına yahut işbirliğinde bulunmalarına, 
işbirliği veya müşterek faaliyetlerin yararlı olacağına kanaat getirilmesi halinde, karşılıklı olmak kay

dıyla, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca izin 
verilebilir. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen derneklerin kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza uymayan ya
hut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması haliride, açılmış şubelerinin kapatılmasına ve
ya verilen iznin geri alınmasına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İlan , 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İlk genel kurul toplantısı 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Demek kütüğü ve kayıt işleri 

MADDE 16. — Tasarının onal'tıncı ma'ddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Merideki dernek kütüğüne, merkezleri o il sınırları içinde bulunan konfederasyon, federasyon ve dernek
ler ile şu'beleri ve merkezi başka illerde veya yurt dışında olan derneklerin o il sınırları içinde açılan şube
leri kaydolunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyelik 

Üye olma hakkı. 

MADDE 17. — Medenî hakları kullanma ehliyeti olan ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes derneğe üye 
olabilir. 

Ancak, özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartyla; 
1. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 1 numaralı toeridinde gösterilenlerden, 
a) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince, 
lb) Yargıtay üyeleri, YaHgıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, 
c) Danıştay Üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca, 
d) Sayıştay mensupları, Sayıştay Daireler Kurulunun mütalaasına uygun olarak Sayıştay B. irine i Baş

kanınca, 
e) Hâkim ve Savcılar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, verilen müsaade üzerine; 
2. Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ise Bakanlar Kurulunca 

tespit ve ilan edilen, 
Derneklere üye ola'biliirler. 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 2 ve 3 numaralı bentlerinde gösterilenler, diğer kanunların derneklere 

üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ve her türlü orta dereceli okul öğrencileri dernek üyesi olamazlar. 
Öğrenci derneklerine, öğrenci olmayanlar; bu Kanunun 40 inci maddesinde gösterilen derneklere, der

neğin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmetlerin
de çalışan meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar ile milletvekilleri 
üye olamazlar. 

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan koşullardan 
başka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da aranır. Fahri üyelik için ikamet şartı 
aranmaz. 

'Dernek yöndtim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe ka'bül veya iste
ğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazıyla duyurmak zorundadır, 

Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı yüksekokul veya enstitülere kayıtlı öğrencilerin, rektörlükten al
dıkları yazılı izinle öğrenci derneklerine yaptıkları müracaat üzerine, üyeliğe kabulleri zorunludur. 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 18. — Öğrenci derneği üyesi iken öğrencilik sıfatı sona erenlerin, 40 inci maddeye göre kamu 
hizmeti görevlilerince kurulan derneklerin üyesi iken o derneğin kurulduğu kamu kurum veya kuruluşun
dan veya kamu hizmetinden emeklilik dışında herhangi bir nedenle ayrılanların, derneklere üye olma hak
kını kaybedenlerin ve dernek tüzüğüne aykırı hareketleririden dolayı üyelikten çıkarılanların, kayıtlı bulun
dukları dern eklerdeki üyelikleri sona erer. 

Yukarıda belirltilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurullarınca silinir. 
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ÎKİNOt BÖLÜM 

Üyelik 

Üye olma hakkı 

MA'DDE 17. — Medenî hakları kullanma ehliyeti olan ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan hefkes der
neklere üye olabilir. 

Ancak özel, kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla; 
1. Bu Kanunun dördüncü maddesinin bir numaralı 'bendinde gösterilenlerden, 
a) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince, 
!b) Yargıtay üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, 
e) Danıştay üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca, 
'd) Sayışjtay mensupları, Sayıştay Daireleri Kurulunun mütaalasına uygun olarak Sayıştay Birinci Başka

nınca, 
e) Hâkim ve savcılar, hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, verilen müsaade üzerine; 
2. Bu Kanunun dördüncü maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ise Bakanlar Kurulunca 

üye olunamayacağı tespit ve ilân edilen dernekler dışındaki, 
Derneklere üye olabilirler. 
Bu Kanunun dördüncü maddesinin iki ve üç numaralı bentlerinde gösterilenlerle diğer kanunların der

neklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ve her türlü or'ta dereceli okul öğrencileri dernek üyesi ola
mazlar. 

Öğrenci derneklerine öğrenci olmayanlar; Bu Kanunun 40 ncı maddesinde gösterilen derneklere, der
neğin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmetlerin
de çalışan meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar ile milletvekilleri 
üye olamazlar. 

TüA vatandaşı olmayanların derneklere üye olaib il meleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan 
başka o ya'bancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sa'hip olması da aranır. Fahri üyelik için ikamet şartı 
aranmaz. 

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya 
isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. 

Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı yüksek okul veya enstitülere kayıtlı öğrencilerin, rektörlükten al
dıkları yazılı izinle öğrenci demeklerine yaptıkları müracaat üzerine, üyeliğe kabulleri zorunludur. 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 18. — Tasarının onsekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul ödilmiştir. 
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Üyenin hakları 

MADDE 19. — Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
hakkına sahiptir. 

Dernek üyesi eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve 
mezhep aile, zümre ve sınıf gözeten hükümler bulunamaz ve eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta
nıyan hükümler konulamaz. 

Ancak; 
1. 4 üncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri 17 nci madde gereğince üye olabilecekleri 

derneklerin, 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, kanunla gelir kaynağı veya özel imkanlar sağlanmış olan ka

mu yararına çalışan derneklerin, 
Yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar. 
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır. 
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat verebilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Dernek Organları 

Dernek organları 

MADDE 20. — Her dernekte; 
1. IGenel Kurul, 
2. Yönetim Kurulu, 
3. Denetleme Kurulu, 
Oluşturulması zorunludur. 
Dernekler, başka organlar da kurabilirler. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun gö

rev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

Genel kurul toplantıları 

MADDE 21. — Genel kurul; 
1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; 
2. Yönetim ve Denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin ya

zılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.; 
Olağan genel kurul toplantılarının en çok iki yılda bir yapılması zorunludur. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel ku

rulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin 
müracaatı üzerine mahallî sulh hukuk hâkimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu 
toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı usulü 

MADDE 22. — Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin lis
tesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi ma
hallî bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamam'ası sebebiyle 
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının yapılacağı gün de belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı ara
sında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. 
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Üyelerin haklan 

MADDE 19. — Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
hakkına sahiptir. 

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında, dil, ırk, renk,, cinsiyet, din ve 
mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere 
ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 

Ancak; 
1. 4 üncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri 17 nci madde gereğince üye olabilecekleri der

nekleri, 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, kanunla gelir kaynağı veya özel imkânlar sağlanmış olan ka

mu yararına çalışan derneklerin, 
Yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar. 
Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır. 
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat verebilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Dernek Organları 

Dernek organları 

MADDE 20. — Tasarının yirminci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel kurul toplantıları 

MADDE 21. — Genel kurul; 
1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; 
2. Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin ya

zılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 
Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel ku

rulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin 
müracaatı üzerne mahallî sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu 
toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı usulü 

MADDE 22. — Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 
listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi ma
hallî bir gazetede ilân edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 
toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının yapılacağı günde belirtilir, ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında 
bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. 
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Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste 
de eklenir. 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, 
toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma 
tarihinden itibaren en çok iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada be
lirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülkî amir
liğine duyurulur. 

Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı yeri 

MADDE 23. — Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. 
Öğrenci derneklerinin genel kurul toplantıları, resmî veya özel öğretim kurumlarında veya yurt binala

rında yapılamaz. 

Toplantı yeter sayısı 

MADDE 24. — Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarı
sından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. 

Jlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya 
katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. 

Toplantının yapılış usulü 

MADDE 25. — Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülkî amirliğine 
bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. 

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak top
lantı yerine girerler. 

24 üncü maddede belirtilen yeter sayı sağlanmamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. 
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla bir

likte imzalarlar. 
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. 

Toplantıda görüşülecek konular 

'MADDE 26. — Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak top
lantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zo
runludur. 

Genel kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 27. — Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
1. Dernek organlarının seçimi, 
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun aklanması, 
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Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste 
de eklenir. 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, 
toplantı ilanımn yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur, İkinci toplantının geri bırak
ma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. 

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esas
larına göre mahallin en büyük mülkî amirliğine duymılur. 

Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı yeri 

MA'DDE 23. — Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu il veya ilçeden başka bir yerde 
yapılamaz. 

öğrenci derneklerinin genel kurul toplantıları, resmî veya özel öğretim kurumlarında veya yurt bina
larında yapılamaz. 

Toplantı yeter sayısı 

MADDE 24. — Tasarının yirmidördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Toplantının yapılış usulü 

MADDE 25. — Tasarının yirmibeşinci. maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Toplantıda görüşülecek konular 

MADDE 26. — Tasarının yirmialtıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 27. — Tasarının yirmiyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü, 
5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 

yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 
7. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katıl

ması yahut ayrılması, 
8. Derneğin feshi, 
9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası, 

Yönetim kurulu teşkili ve görevleri t 

MADDE 28. — Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere gizli oyla genel ku
rulca seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 
2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, 
3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırla

yarak genel kurula sunmak, 
4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük 

mülkî amirliğine bildirmek, 
5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine veıdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması 

MADDE 29. — Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye 
tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu 
tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin baş
vurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel 
kurulu toplamakla görevlendirir. 

Denetleme kurulu teşkili ve görevleri 

MADDE 30. — Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. 
Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen 

aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel ku
rula sunar. 

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi 

MADDE 31. — Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tara
fından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve 
soyadları, baba adları doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu 
yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir. 

Şubelerin kuruluşu 

MADDE 32. — Dernekler, tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla ancak il ve ilçe merkezlerinde şube 
açabilirler. 

Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca jetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en 
büyük mülkî amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum 
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Yönetim kurulu teşkili ve görevleri 

MADDE 28. — Tasarının yirmisekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması 

MADDE 29. — Tasarının yirmidokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Denetleme kurulu teşkili ve görevleri 

MADDE 30. — Tasarının otuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi 

MADDE 31. — Tasarının otuzbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

Şubelerin kuruluşu 

MADDE 32. — Tasarının oituzikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya 
dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. 

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az bir yıldan beri ikamet etmeleri zorunludur. 

Şubelerin organları 

MADDE 33. — Şube organları; 
1. Genel kurul, 
2. Yönetim kurulu, 
3. Denetleme kurulu'ndan ibarettir. 
Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir. 

Şubelerin tabi olacağı hükümler 

MADDE 34. — Dernek şubeleri hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. Ancak; 
1. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete yerine mahallî imkân ve araçlardan yararlan

mak suretiyle yapılabilir. 
2. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bi

tirmek zorundadırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Federasyon ve Konfederasyonlar 

Kuruluş 

MADDE 35. — Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç derneğin, 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri; konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı 
olan en az üç federasyonun üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. 

Bu Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile İkinci Kısmının Birinci ve Üçüncü bölümlerini ve Üçüncü, 
Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci (Kısımlarını oluşturan maddeler hükümleri federasyonlar ve 
konfederasyonlar hakkında da uygulanır. 

Federasyon ve konfederasyonların üye sayısı üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içerisinde gideril
mediği takdirde, haklarında 51 inci maddede yazılı kendiliğinden dağılma hükümleri uygulanır. 

Dernekler federasyon, federasyonlar da' konfederasyon biçiminden başka şekilde örgütlenemezler. 
Federasyon ve konfederasyonlar, ne ad altında olursa olsun, merkezleri dışında faaliyet gösterecek örgüt 

kuramazlar ve temsilcilik açamazlar. 

Tüzükler 

MADDE 36. — Her federasyon ve konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. 
Bu tüzükte; 9 uncu maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ve 11 numaralı bentlerinde gösterilen hususlardan baş

ka; 
1. Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyonların adlarını, merkezlerini ve ikâmetgâhlarını, 
2. üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma paylarını, 
Belirten hükümlere yer verilmesi zorunludur. 
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Şubelerin organları 

MADDE 33. — Tasarımn otuzüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Şubelerin tabi olacağı hükümler 

MADDE 34. — Dernek şubeleri hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. 
Ancak; 
1. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahallî imkân ve araçlardan 

yararlanmak suretiyle de yapılabilir. 
2. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bi

tirmek zorundadırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Federasyon ve Konfederasyonlar 

Kuruluş 

MADDE 35. — Tasarının otuzbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tüzükler 

MADDE 36. — Tasarımn otuzaltmcı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Tüzelkişilik kazanma 

MADDE 37. — Federasyon ve konfederasyonlar, tüzüklerinde 4 nüshasını kuruluş bildirisine ekli olarak 
mahallin en büyük mülkî amirliğine vermekle tüzelkişilik kazanırlar. 

Kuruluş bildirisine ayrıca, federasyonu teşkil eden derneklerle, konfederasyonu vücuda getiren federas
yonların genel kurullarınca üst kuruluşa katılma hakkında alınmış olan kararların iki örneği eklenir. 

Tüzüklerle genel kurul karar örnekleri İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bunlar üzerinde 11 inci maddeye 
göre işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yasak veya İzne Bağlı Faaliyetler 

Yasak faaliyetler 

MADDE 38. — Demekler; 
1. Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma ko

nuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamazlar. 
2. !Bu Kanunun 6 ncı maddesinde dernekler için yasaklanmış amaçlar doğrultusunda faaliyet göstere

mezler. Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle kanunların yasak ettiği amaç veya faaliyetleri benimse
yen bir Devleti, bir partiyi, bir tüzelkişiliği, topluluğu veya bu amaç ve faaliyetleri benimseyen ölü veya ya
şayan kişileri övmek maksadıyla toplantı ve yayın yapamazlar. Bunlar adına yardım toplayamaz vesair faa
liyetlerde bulunamazlar. 

3. Silahlı Kuvvetlerle kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve personelinin bütün hakları ile ilgili kanunî hü
kümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyette bulunamazlar. 

Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete 
teşvik edemezler. 

Öğrenci derneklerimin amaç ve faaliyetleri 

MADDE 39. — Üniversite, fakülte, ve yüksekokullara kayıtlı öğrenciler ancak, üyelerinin beden ve ruh 
sağlığının geliştirilmesi; beslenme, çalışma dinlenme ve boş zamanlarının değerlendirilmesi veya eğitim ve öğ
retimle ilgili diğer ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilerin bu konularda kurum idaresi veya diğer kuru
luşlar nezdinde temsil edilmesi amaçlarıyla dernek kurabilirler. Öğrenci dernekleri bu amaçlar dışında faa
liyette bulunamazlar. 

Kamu hizmeti görevlilerinin kuracağı derneklerin amaç ve faaliyetleri 

MADDE 40. — Belli bir kurum veya kuruluşta çalışan kamu hizmeti görevlileri ile aynı veya ayrı kurum 
veya kuruluşta çalışsalar bile, belli bir mesleğe mensup olan kamu hizmeti görevlileri ancak, üyelerinin ortak 
sosyal ekonomik kültürel ve meslekî ihtiyaçlarını karşılamak, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmek 
amacıyla ve sadece il ve ilçe merkezlerinde, dernek kurabilirler. Bu dernekler yukarıda belirtilen amaçlar dı
şında faaliyette bulunamazlar. 

Millî Savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı, 

MADDE 41. — Dernekler, askerliğe, millî savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğ
retim ve eğitim faaliyetlerine girişemezler. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya talim yerleri açamazlar 
veya üyeleri için özel kıyafet veya üniforma yahut kol bağı ve benzer işaretler kullanamazlar. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 500) 



— 39 — 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tüzelkişilik kazanması 

MADDE 37. — Federasyon ve konfederasyonlar, tüzüklerinden dört nüshasını kuruluş bildirisine ekli 
olarak mahallin en büyük mülkî amirliğine vermekle tüzelkişilik kazanırlar. 

Kuruluş bildirisine ayrıca, federasyonu teşkil eden derneklerle, konfederasyonu vücuda getiren federasyon
ların genel kurullarında üst kuruluşa katılma hakkında alınmış olan kararların dört örneği eklenir. 

Tüzüklerle genel kurul karar örnekleri içişleri Bakanlığına gönderilir. Bunlar üzerinde 11 inci maddeye 
göre işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yasak veya izne bağlı faaliyetler 

Yasak faaliyetler 

MADDE 38. — Tasarının ötuzsekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öğrenci derneklerinin amaç ve faaliyetleri 

MADDE 39. — Tasarının ötuzdokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kamu hizmeti görevlilerinin kuracağı derneklerin amaç ve faaliyetleri 

MADDE 40. — Tasarının kırkıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millî Savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı 

MADDE 41. — Tasarının kırkbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Derneklerin izinle kurabileceği tesisler 

MADDE 42. — Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernek
ler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma 
odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor 
saha veya salonu ve meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurmaları ve işletmeleri, konu ile ilgili Bakanlıklardan 
izin almalarına bağlıdır. Hangi tesisler için hangi bakanlıktan izin alınacağı ve izin verilme esas ve usulleri 
Bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir. 

Silah bulundurma yasağı 

MADDE 43. — Derneklerin, merkez ve şubelerinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentilerinde, her 
nevi silah ve patlayıcı madde yahut tecavüz veya müdafaada* kullanılan her türlü kesici veya delici veya be
reletti alet veyahut yakıcı veya aşındırıcı yahut yaralayıcı ecza ve diğer her türlü zehir ve gazları bulun
durması yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşguliyetlerinin gerektirdiği silahların sağlanması ve bulundurulma
sına, İçişleri Bakanlığınca izin verilebilir. İzin belgesinde, silahların cinsi, niteliği ve miktarı açıkça belirtilir. 

Yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişki 

MADDE 44. — Derneklerin, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet et
mesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına 
göndermesi, Dışişleri Bakanlığının ve ilgili bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izne 
bağlıdır. 

Bildiri yayınlanması 

MADDE 45. — Dernekler, yönetim kurullarınca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri ya
yınlar yapamaz ve dağıtamazlar. Yayımlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayımlanması 
kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. 

Bildiri, beyanname ve benzerlerinin yayımlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yayın met
ninin birer örneğinin, yayımın ihbarı amacıyla, gün ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, mahallin en 
büyük mülkî amirliğine ve C. Savcılığına verilmesi zorunludur. Bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar, ma
hallin en büyük mülkî amirliğine verilişinden itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz. 

Bildiri, beyanname ve benzeri yayımlar, kanunla yasaklanmış herhangi bir dille ve yazı ile yazıldığı, Dev
letin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu veya suç işlemeye ya da ayaklan
maya veya isyana teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya devletin gizli belgelerini açıklamak yahut başkalarının 
şöhret ve haklarına, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu takdirde ve ancak ge
cikmesinde sakınca bulunması şartıyla, mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle dağıtımı ertelenebilir veya 
önlenebilir veya dağıtılmışsa toplattırılabilir. Mahallin en büyük mülkî amiri bu kararını 24 saat içerisinde 
asliye ceza hâkimliğine bildirir. Hâkim bu kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa, en büyük mülkî amirin 
kararı hükümsüz sayılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Derneklerin Denetimi 

Genel denetim 

MADDE 46. — Derneklere ait yönetim yerleri, mües seseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve iş
lemleri, İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülkî amiri tarafından her zaman denetlenebilir. 
İçişleri Bakanlığı bu denetlemeyi, Bakanlık Teftiş Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Dernek-
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Derneklerin izinle kurabileceği tesisler 

MADDE 42. — Tasarının kırkikinci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Silah bulundurma yasağı 

MADDE 43. — Tasarının kırküçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişki 

MADDE 44. — Tasarının kırkdördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bildiri yayınlanması 

MADDE 45. — Tasarının kırkbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Derneklerin Denetimi 

Genel denetim 

MADDE 46. — Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve iş
lemleri, İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülkî amiri tarafından her zaman denetlenebi
lir. İçişleri Bakanlığı bu denetlemeyi, Bakanlık Teftiş Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, 
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ler Özel Denetleme Grubu elemanları veya Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında gö
revli diğer memurlar aracılığı ile en büyük mülkî amirler, bizzat veya görevlendirecekleri memur veya memur
lar aracılığı ile yaptırır. 

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili bulunan Bakanlıklar tarafından ve ayrıca dinî konulu dernekler, 
Diyanet işleri Bakanlığı; spor dernek ve kulüpleri de Beden (Terbiyesi Genel Müdürlüğünce denetlenebilir. 

Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından is tenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, der
nek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme iste
minin yerine getirilmesi zorunludur. 

Vali ve kaymakamlar veya Bakanlıklar yahut genel müdürlük veya Başkanlık müfettişleri ile İçişleri Ba
kanlığı Dernekler Özel Denetleme Grubu elemanları de netlemeleri sırasında; 

1. Kasasını veya veznesini kontrol ettirmekten, para ve para hükmündeki evrakı, ayniyatı ve bunların 
hesaplarını ve defterlerini göstermekten ve sorulan so rulara cevap vermekten; merkez, müessese veya eklen
tilerine girilmek istemini yerine getirmekten kaçınan, 

2. işlemlerinde önemli yolsuzluk görülen, 
3. Ağır hapis cezası verilmesini gerektirir suç işleyen, 
4. Evrakta sahtekârlık yapan, 
Yönetim kurulları başkan, üye veya üyelerini veya ilgili personelini geçici olarak görevden uzaklaştırabi-

lir. Görevden uzaklaştırma kararı ve gerekçesi, ilgili valiEkçe, Cumhuriyet Savcılığına en geç üç gün içinde 
bildirilir. 

Denetleme, vali ve kaymakamların görevlendirdiği memur veya memurlar aracılığı ile yapıldığında, gö
revden uzaklaştırma, memurun veya memurların önerisi üzerine vali ve kaymakamın onayı ile olur. 

Dernekler Özet Denetleme Grubu oluşturulması 

MADDE 47. — Derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği 
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gös terip göstermediklerini, işlemlerini, defterlerini ve hesap
larını mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek üzere içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Dernekler Özel Denetleme Grubu oluşturulur. Dernekler Özel 
Denetleme Grubunun kuruluşu, çalışma şekli ve denetleme esas ve usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Kamu yararına çalışan derneklerin denetimi 

MADDE 48. — Kamu yararına çalışan derneklerin hesapları ve bu hesaplarla ilgili belge ve defterleri, ge
rekli görüldüğü hallerde, Devlet Denetleme Kurulu ve Maliye Bakanlığınca da denetlenebilir. 

İdare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi 

MADDE 49. — Kolluk kuvvetleri, derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine, 
mahallin en büyük mülkî amirinin yazılı emriyle her zaman girebilir. 

Bu şekilde girilen yerlerde; 
1. Yanında veli ve vasisi olmadan 18 yaşından küçüklerin veya orta dereceli okul öğrencilerinin kabul 

edildiği, 
2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya genel ahlaka aykırı harekette bulunulduğu, 
3. Uyuşturucu maddelerden herhangi birinin kullanıldığı, 
4. Kanunların bulundurulmasını yasakladığı alet veya maddelerin veya kanunların yasak ettiği her türlü 

rejim, doktrin ve ideolojileri temsil eden resim, afiş, pankart ve yazıların veya mahkemelerce yasaklanmış 
yayınların bulundurulduğu veya kanunlara göre suç sayılan faaliyetlerde bulunulduğu, 

5. Suçlulara yataklık edildiği, 
6. Alkollü içki kullanıldığı, 
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Dernekler Özel Denetleme Grubu elemanları veya Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatın
da görevli diğer memurlar aracılığı ile, en büyük mülkî amirler bizzat veya görevlendirecekleri memur veya 
memurlar aracılığı ile yaptırır. 

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili bulunan Bakanlıklar tarafından ve ayrıca dinî konulu dernekler, 
Diyanet İşleri Başkanlığı; spor dernek ve kulüpleri de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce denetlenebilir. 

Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, 
dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme 
isteminin yerine getirilmesi zorunludur. 

Vali ve kaymakamlar veya Bakanlıklar yahut genel müdürlük veya Başkanlık müfettişleri ile içişleri Ba
kanlığı Dernekler Özel Denetleme Grubu elemanları denetlemeleri sırasında; 

1. Kasasını veya veznesini kontrol ettirmekten, para ve para hükmündeki evrakı, ayniyatı ve bunların he
saplarım ve defterlerini göstermekten ve sorulan sorulara cevap vermekten; merkez, müessese veya eklentile
rine girilmek istemini yerine getirmekten kaçınan, 

2. İşlemlerinde önemli yolsuzluk görülen, 
3. Ağır hapis cezası verilmesini gerektirir suç işleyen, 
4. Evrakta sahtekârlık yapan, 
Yönetim kurulları başkan veya üyelerini veya ilgili personelini geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. 
Denetleme, vali ve kaymakamların görevlendirdiği memur veya memurlar aracılığı ile yapıldığı takdirde 

görevden uzaklaştırma, memurun veya memurların önerisi üzerine vali ve kaymakamın onayı ile olur. 
Görevden uzaklaştırma kararı ve gerekçesi, ilgili valilikçe, Cumhuriyet Savcılığına en geç üç gün içinde 

bildirilir. 

Dernekler Özel Denetleme Grubu oluşturulması 

MADDE 47. — Tasarının kırkyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kamu yararına çalışan derneklerin denetimi 

MADDE 48. — Kamu yararına çalışan derneklerin hesapları ve bu hesaplarla ilgili belge ve defterleri, ge
rekli görülen hallerde, Maliye Bakanlığınca da denetlenebilir. 

idare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi 

MADDE 49. — Kolluk kuvvetleri, derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine, 
mahallin en büyük mülkî amirinin yazılı emriyle her zaman girebilir. 

Bu şekilde girilen yerlerde; 
1. Yanında veli veya vasisi olmadan 18 yaşından küçüklerin veya orta dereceli okul öğrencilerinin ka

bul edüdiği, 
2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya genel ahlaka aykırı harekette bulunulduğu, 
3. Uyuşturucu maddelerden hefhangi birinin kullanıldığı, 
4. Kanunların bulundurulmasını yasakladığı alet veya maddelerin veya kanunların yasak ettiği her türlü 

rejim, doktrin veya ideolojileri temsil eden resim, afiş, pankart ve yazıların veya mahkemelerce yasaklanmış 
yayınların bulundurulduğu veya kanunlara göre suç sayılan faaliyetlerde bulunulduğu, 

5. Suçlulara yataklık edüdiği, 
6. Alkollü içki kullanıldığı, 
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Tespit edildiği takdirde, o yer ve eklentileri hakkında 4.7.1934 tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununun 8 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine 18 yaşından küçüklerin yanlarında veli veya 
vasisi olmadan kabul edilmelerine ve dernek lokallerinde alkollü içki kullanılmasına, dernek yöneticilerinin 
başvurması üzerine, mahallin en büyük mülkî amirince izin verilebilir. 

DEŞÎNCt KISIM 
Tüzelkişiliğin Sona Ermesi 

Genel kurul kararıyla fesih 

MADDE 50. — Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derne
ğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genei kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin en az 
üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üye
ler 22 nci maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih 
konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kanarın, ıtöplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması 
zorunludur,, 

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile 
bildirilir. 

Mahkeme kararı ile fesih 

MAİDDE 51. — Dernekler; 
1. Yetkili mercilerce 11 inci madde gereğince yapılan yazılı isteme rağknen, kuruluş bildirisi ve eklerinde

ki kanuna aykırılık veya noksanlıklar 30 gün içinde giderilmezse.' 
2. ilk genel kurul 15 inci maddede belirtilen süre içinde toplanmaz veya kanunen teşkili zorunlu dernek 

organları seçilmezse. 
3. Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz ve mahallin en büyük mülkî 

amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse, 
Dernek, merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirinin yazılı bildirisi ve C. Savcılığının istemi üze

rine asliye hukuk mahkemesinin kararıyla feshedilir. 

Kendiliğinden dağılmış sayılma 

MADDE 52. — Dernekler, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acz haline düştüğü yahut yönetim 
kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı ya da 24 üncü maddede belirtilen yeter sayının bu
lunmaması sebebiyle üstüste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış 
sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirinin 
kararıyla olur. 

Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması 

MADDE 53. — (Bu kanunda ve diğer kanunlarda Öngörülen hallerde dernekler ancak mahkeme kararıyla 
temelli olarak kapatılabilir. 

Mahkeme, davanın her safhasında istem üzerine veya kendiliğinden, derneklerin her türlü faaliyetini ya
saklayabilir. 
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Tespit edildiği takdirde, o yer ve eklentileri hakkında 4.7.1934 tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Sela-
hiyet Kanununun 8 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine 18 yaşından küçüklerin yanlarında veli 
veya vasisi olmadan kabul edilmelerine ve dernek lokallerinde alkollü içki kullanılmasına, dernek yönetici
lerinin başvurması üzerine, mahallin en büyük mülkî amirince izin verilebilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Tüzelkişiliğin Sona Ermesi 

Genel kurul kararıyla fesih 

MADDE 50. — Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun der
neğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyeleri
nin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması ha
linde, üyeler 22 nci maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa 
olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu 
ile verilmesi zorunludur. 

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile 
bildirilir. 

Mahkeme kararı ile fesih 

MADDE 51. — Dernekler; 
1. Yetkili mercilerce 11 inci madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen, kuruluş bildirisi ve ekle

rindeki kanununa aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilemezse, 
2. Olağan genel kurulu toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya mahallin en büyük mülkî 

amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse, 
Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının aça

cağı dava üzerine aslî hukuk mahkemesinin kararıyla feshedilir. Cumhuriyet Savcısı duruşmada bulunur. 

Kendiliğinden dağılmış sayılma 

MADDE 52. — Tasarının elliikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması 

MADDE 53. — Tasarının elliüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Suç kaynağı haline gelen demeklerin kapatılması 

IMADDE 54. — Dernekler 
1. Ülkenin başka başka yerlerinde olsa bile, 
a) (Dernek yöneticileri tarafından veya dernek yöneticileri ile dernek üyelerinin iştirakleriyle, siyasî veya 

ideolojik amaçla suç işlenmiş olduğunun, 
b) Dernek üyesi tarafından işlenen siyasî veya ideolojik amaçlı suçların dernek yöneticilerinin azmettir

mesi, teşviki, zorlaması, yardımı veya kolaylık sağlaması suretiyle işlendiğinin, 
2. Derneğin suç sayılan eylemlerin kaynağı haline geldiğinin, kesinleşen mahkeme kararlarına dayanak 

belirlenmesi halinde,' dernek bir ilde faaliyet gösteren derneklerden ise ilgili valiliğin veya Cumhuriyet Savcı
lığının, birden çok ilde faaliyet gösteren derneklerden ise İçişleri IBakanlığının veya dernek merkezinin bulun
duğu il valiliğinin yahut Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine mahkemece temelli olarak kapatılır. 

Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması 

'MADDE 55. — Dernekler ve dernek şubeleri, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek 
üzere sürdürecekleri faaliyet biçimleri dışında faaliyette bulunur ve bu faaliyetler; 

1. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, kamu düzeni
nin, genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, 

2. Suçların önlenmesi, 
İBakımından sakınca yaratırsa, gecikmede sakınca bulunması şartiyla, ilgili valiliğin gerekçeli kararı ile 

faaliyetten alıkonulabilir. (Bu karar, derneklerin şubeleri için de geçerlidir. Bir derneğin yalnız şubesi için alı
nan faaliyetten alıkonulma kararı sadece bu .şube için uygulanır, şubenin bağlı bulunduğu derneği etkilemez. 

Faaliyetten alıkonulan şube hakkında yargı mercilerince bu kararın kaldırılması veya şubenin kapatılması 
şeklinde bir karar verilmedikçe, o yerde yeni bir dernekşubesi açılamaz. 

(Faaliyetten alıkonulan dernekler ile dernek şubeleri hakkında bu kararın alınmasına neden olan hallerle 
ilgili olarak valilikçe yürütülen soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak dosya Mahallî Cumhuriyet Sav
cılığına gönderilir. Savcılık, suç unsuru tespit ederse görevli mahkemede dava açar. Dava açılmasına gerek 
görmezse konuyu mahallî Asliye Ceza Mahkemesine intikal ettirerek kararın yargı denetiminden geçmesini 
sağlar. Faaliyetten alıkonulma kararı, mahkemece kaldırılmadığı sürece geçerli olur. 

Faaliyetten alıkoyma kararlarına karşı dernek temsilcilerince yapılacak itirazlar da aynı mahkemece ince
lenerek karara bağlanır. 

Asliye ceza mahkemesi gerekli gördüğü takdirde, duruşma yapmaksızın dosya üzerinde inceleme yaparak 
da karar verebilir. Faaliyeti durdurulan derneklerin, maddî ve hukukî varlıklarının korunması için, mahallî 
sulh mahkemesince kayyım tayin edilir. 

Tasfiye 

(MADDE 56. — Feshedilen veya .kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal ve paralarının tasfiyesi, 
tüzüklerimde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde, mal ve paraların tasfiyesinin esaslarını tespit, ge
nel kurulun kararına bırakıldığı halde, genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmaımışsa, 
derneklerin bütün para ve malları hazineye intikal ©der. 

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para ve malları hazineye intikal ©der. 
Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih, kendi

liğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 
Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar verilen derneklerin, para ve mal

larının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, bunların «Dernekler Kütüğü» ndeki kayıtları, 
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Suç kaynağı haline gelen derneklerin kapatılması 

MADDE 54. — Dernekler 
1. Ülkenin başka başka yerlerinde olsa bile, 
a) Dernek yöneticileri tarafından veya dernek yöneticileri ile dernek üyelerinin iştiraki ile, siyasî veya 

ideolojik amaçla suç işlenmiş olduğunun, 
b) Dernek üyesi tarafından işlenen siyasî veya ideolojik amaçlı suçların, dernek yöneticilerinin azmet

tirmesi, teşviki, zorlaması, yardımı veya kolaylık sağlaması suretiyle işlendiğini, 
2. Derneğin suç sayılan eylemlerin kaynağı haline geldiğini, kesinleşen mahkeme kararı ile belirlenmesi 

halinde, 
Dernek bir ilde faaliyet gösteren derneklerden ise ilgili valiliğin veya Cumhuriyet Savcılığının, birden 

çok ilde faaliyet gösteren derneklerden ise İçişleri Bakanlığının veya dernek merkezinin bulunduğu il valili
ğinin yahut Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine mahkemece temelli olarak kapatılır. 

Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması 

MADDE 55. — Dernekler ve dernek şubeleri, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştir
mek üzere sürdürecekleri faaliyet biçimleri dışında faaliyette bulunur ve bu faaliyetler; 

1. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, kamu düze
ninin, genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, 

2. Suçların önlenmesi, 
bakımından sakınca yaratırsa, gecikmede sakınca bulunması şartıyla, ilgili valiliğin gerekçeli kararı ile 

faaliyetten alıkonulabilir. Bu karar, derneklerin şubeleri için de geçerlidir. Bir derneğin yalnız şubesi için alı
nan faaliyetten alıkonulma kararı sadece bu şube için uygulanır, şubenin bağlı bulunduğu derneği etkilemez. 

Faaliyetten alıkonulan şube hakkında yargı mercilerince bu kararın kaldırılması veya şubenin kapatılması 
şeklinde bir karar verilmedikçe, o yerde yeni bir dernek şubesi açılamaz. 

Faaliyetten alıkonulan dernekler ile dernek şubeleri hakkında bu kararın alınmasına neden olan hallerle 
ilgili olarak valilikçe yürütülen soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak dosya mahallî Cumhuriyet Savcı
lığına gönderilir. Savcılık, suç unsuru tespit ederse görevli mahkemede dava açar. Dava açılmasına gerek gör
mezse konuyu mahallî Asliye Ceza Mahkemesine intikal ettirerek kararın yargı denetiminden geçmesini sağlar. 
Faaliyetten alıkonulma kararı mahkemece kaldırılmadığı sürece geçerli olur. 

Faaliyetten alıkoyma kararlarına karşı dernek temsilcilerince yapılacak itirazlar da aynı mahkemece in
celenerek karara bağlanır. 

Asliye ceza mahkemesi gerekli gördüğü takdirde, duruşma yapmaksızın dosya üzerinde inceleme yaparak 
da karar verebilir. 

Faaliyeti durdurulan derneklerin, maddî ve hukukî varlıklarının korunması için, mahallî sulh mahkeme
since kayyum tayin edilir. 

Tasfiye 

MADDE 56. — Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının tas
fiyesi, tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde, mal, para ve hakların tasfiyesinin esasları
nı tespit, genel kurulun kararına bırakıldığı halde, genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplan-
mamışsa, derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. 

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve haklan Hazineye intikal eder. 
Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri veya maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih, ken

diliğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 
Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar verilen derneklerin, para, mal ve hak

larının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, bunların «Dernekler Kütüğü»ndeki kayıt-
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faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülkî amirinin, birden ziyade ilde faaliyet
te bulunanlar için İçişleri Bakanlığının onayı ile silinir. 

öğrenci dernekleri organlarında görev alma yasağı 

MADDE 57. — Ayrı öğretim müesseselerinde olsa bile iki yıl, sömestr usulü uygulanan fakülte veya yük
sekokullarda bu süreyi dolduran sömestr sayısı kadar sınıfta kalan veya bulundukları öğretim müesseseleıini 
normal bitirme senesinden iki sene sonrasına kadar bitirmemiş olan öğrenciler; öğrenci derneklerine başkan 
olamaz, yönetim, denetleme kurullarında ve diğer organlarda görev alamaz, dernek adına öğrenci temsilciliğine 
seçilemezler. Seçildikten sonra, yukarida belirtilen hallere düşenlerin, daha önce kazandıkları sıfatları düşer. 

ı 
Gençlik ve Spor Kulüpleri 

MADDE 58. — Kamu kurum ve kuruluşlarında, yükseköğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda ken
di mensupları tarafından, spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanları değerlendirmek için bu kurum ve 
kuruluşlara bağlı dernekler kurulabilir. 

Bu dernekler ile aynı amaçla kurulan ve gençlik faaliyetlerine katılacak dernekler Gençlik ve Spor Ba
kanlığının, Spor faaliyetlerine katılacak dernekler Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kürülklerine kayıt ve 
tescil edilir. Gençlik ve spor kulüplerinin kayıt ve tesciline ilişkin şekil ve şartlar Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile 'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Tescil edilen 'bu derneklerden, spor faaliyeti amacına yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlen
dirme amacına yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulü
bü aidini alır. 

Kulüplerde faaliyete katılacak veya tesislerden yararlanacak kişilerin derneğe üye olmaları zorunlu de
ğildir. 18 yaşından küçük olanların ve orta dereceli okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için ve
li veya vasilerinden yazılı izin almaları şarttır. 

Kayıt ve tescil olunmak suretiyle kulüp adını alan derneklerin organları, organların görev ve yetkileri, 
uymak zorunda oldukları esaslar, denetlenmeleri, bu derneklere yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Gençlik faaliyetlerine ilişkin idarî ve teknik yönetim mensupları ile faaliyetlere katılacak olanlara uygulana
cak disiplin işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca, spor faaliyetlerine ilişkin olanlar ise Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerde belirlenir. 

ALTINCI IKISPM 

Çeşitli Hükümler 

Kamu yararına çalışma niteliği p r 

MADDE 59. — Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabirmesi için; 
L Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması, 
'2. Derneğin amacı ve amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin ülke çapında yararlı sonuçlar vere

cek nitelikte olması 
Şarttır. 

Kamu yararına çalışan dernek sayılma 

MADDİE 60. — Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması, ilgili bakanlıkların görüşü alı
narak, İçişleri Bakanlığının önerisi, Danıştay Genel Kurulunun kararı ve Bakanlar Kurulunun onayına bağlı
dır. 
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lan, faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülkî amirinin, birden ziyade ilde faali
yette bulunanları için içişleri Bakanlığının onayı ile silinir. 

Öğrenci dernekleri organlarında görev alma yasağı 

MADDE 57. — Tasarının elliyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gençlik ve spor kulüpleri 

MADDE 58. — Kamu kurum ve kuruluşlarında, yükseköğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda ken
di mensupları tarafından, spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanları değerlendirmek için bu kurum 
ve kuruluşlara bağlı dernekler kurulabilir. 

Bu dernekler ile aynı amaçla kurulan ve gençlik faaliyetlerine katılacak dernekler Gençlik ve Spor Bakan
lığının, spor faaliyetlerine katılacak dernekler Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kütüklerine kayıt ve tes
cil edilir. Gençlik ve spor kulüplerinin kayıt ve tesciline ilişkin şekil ve şartlar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Tescil edilen bu derneklerden spor faaliyeti amacına yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değer
lendirme amacına yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor ku
lübü adını alır. 

Kulüplerde faaliyete katılacak veya tesislerden yararlanacak kişilerin derneğe üye olmaları zorunlu de
ğildir. 18 yaşından küçük olanların ve orta dereceli okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için veli 
veya vasilerinden yazılı izin almaları şarttır. 

Kayıt ve tescil olunmak sureti ile kulüp adını alan derneklerin organları, organların görev ve yetkileri, 
uymak zorunda oldukları esaslar, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, denetlemeleri, bu dernek
lere yapılacak her türlü, yardımın şekil ve şartları Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetme
liklerle belirlenir. 

Gençlik faaliyetlerine ilişkin idarî ve teknik yönetim mensupları ile faaliyetlere katılacak olanlara uygu
lanacak disiplin işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca, spor faaliyetlerine ilişkin olanlar ise Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerde belirlenir. 

ALTINCI KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Kamu yararına çalışma niteliği 

MADDE 59. — Tasarının ellidokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kamu yararına çalışan dernek sayılma 

MADDE 60. — Tasarının altmışıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Bu konuya ilişkin dosya (İçişleri (Bakanlığınca hazırlanır. Bunun için dernekler, aşağıdaki belgeleri İçişleri 
Bakanlığına gönderilmek üzere dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verirler. 

1. (Dernek tüzüğünün son şekli, 
2. Tüzüğün ilân edildiği gazete, 
3. Dernek üyelerinin sayısı ve geçmiş yıllarda üyelerden toplanan aidatın miktarı, 
4. Derneğin şubelerinin sayısı, bulunduğu yerler ve bağlı kuruluşlarının miktarı ve cinsleri, 
5. Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler 
hakkında rapor, 
6. Son yıla ait malî 'bilanço, 
7. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığının listesi, 
8. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için dernek genel kurulunun aldığı karar. 
Kamu yararına çalıştıklarına karar verilen derneklerin, olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel 

denetimler sonunda, bu niteliklerini kaybettikleri tespit edilirse, birinci fıkrada öngörülen yöntemle (haklarında 
alınan kamuya yararlı dernek kararı kaldırılabilir. 

Dernek gelirleri 

MADDE 61. — Derneklerin gelir kaynakları 
1. Üye aidatları 
2. Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyet

lerden sağlanan gelirler, 
3. Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler, 
4. Taşınmaz mal gelirleri, 
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan, 
İbarettir. 

Derneklere yapılacak yardımın şartları 

MADDE 62. — Dernekler, siyasî partilerden veya onlara bağlı kuruluşlardan, vakıflardan, işçi veya iş
veren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan herhangi bir suretle maddî yardım kabul edemezler ve adı ge
çen kuruluşlara yardımda bulunamazlar. 

Ancak, gençlik ve spor kulüpleri, vakıf senedinde gençlik ve spor faaliyetlerini amaçladığı belirtilen va
kıflara yardımda bulunabileceği gibi bu vakıflardan yardım da kabul edebilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler, Kamu İktisadî Kuruluşları ile bunlara bağlı müessese
ler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlar, ancak kamu yararına çalışan derneklere; Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 58 inci maddeye göre tescillerini yaptıran spor 
kulüpleri, gençlik kulüpleri ve gençlik ve spor kulüplerine; kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim ku
rumları da 58 inci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan kulüplere yardım yapabilirler. 

Defter ve kayıtlar 

MADDE 63. — Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar : 
1, Üye kayıt defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu 

deftere yazılır. 
2, Karar defterleri;. Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karar

ların altı başkan ve üyelerce imzalanır. 
3, Gelen ve giden evrak defteri; Gelen ve giden evrak, tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur. Ge

len evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalarında saklanır. 
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Dernek gelirleri 

MADDE 61. — Derneklerin gelir kaynakları 
1. Üye aidatı, 
2. Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetler

den sağlanan gelirler, 
3. Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler, 
4. Taşınmaz mal gelirleri, 
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan, 
ibarettir. 

Derneklere yapılacak yardımın şartları 

MADDE 62. — Dernekler, siyasî partilerden veya onlara bağlı kuruluşlardan, vakıflardan, işçi veya işve
ren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan herhangi bir suretle maddî yardım kabul edemezler ve adı ge
çen kuruluşlara yardımda bulunamazlar. 

Ancak, gençlik ve spor kulüpleri, vakıf senedinde gençlik ve spor faaliyetlerini amaçladığı belirtilen va
kıflara yardımda bulunabileceği gibi bu vakıflardan yardım da kabul edebilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler, kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı müesseseler 
ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kurulular, ancak kamu yararına çalışan derneklere; Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 58 inci maddeye göre tescillerini yaptıran spor kulüp
leri, gençlik kulüpleri ve gençlik ve spor kulüplerine; kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurum
ları da 58 inci maddenin ibirinci fıkrasına göre kurulan kulüplere yardım edebilirler. 

Defter ve kayıtlar 

MADDE 63. — Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar : 
1. Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık adiatları bu 

deftere yazılır. 
2. Karar defterleri; Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karar

ların altı başkan ve üyelerce imzalanır. 
3. Gelen ve giden evrak defteri; Gelen ve Giren evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. 

Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. 
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4< Gelir ve gider defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da ve
rildikleri yerler, açık ve düzenli olarak !bu defterde gösterilir. 

5, Bütçe ve bilanço defteri; Bütçe ve bilançolar bu deftere işlenir. 
6, Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 
Bu madldede sayılı defterlerin Noterden tasdikli olması zorunludur. 
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. 'Bu belgeler 5 yıl süre 

ile saklanır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu 
alındı belgelerinin biçimii, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, 
İçişleri ve Maliye (Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 

Alındı belgesinde, bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. ' 
Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek, özel 

olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülkî amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul ede
bilir. 

Mahallin en büyük mülkî amirliği, bu alındı belgelerini, liste halinde, bir tutanağa bağlayarak onaylar. 
Maliye Bakanlığınca resmî alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve 

aidat toplayacak kişi ya da kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük 
mülkî amirinin onayına sunulur. 

Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım 
toplamak yasaktır. 

Taşınmaz mal edinme 

MADDE 64. — Dernekler, ikametgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlarda! başka taşınmaz 
mallara sahip olamazlar. Derneklerin taşınmaz mal satın akmaları îçiş'eri Bakanlığından izin almalarına 
bağlıdır. 

Bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden İtiba
ren üç ay içinde İçişleri (Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. Bu mallardan, birinci fıkra esaslarına göre der
nek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, İçişleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde paraya çevrilir. 

IBakandar İKuru'lu, kamu yararına çalışan derneklerden gerekli gördüklerine, birinci fıkraya göre tespit edi
lecek ihtiyaçlardan fazla taşınmaz mala sahip olma yetkisi verebilir. 
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4. Gelir ve gider defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da 
verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 

5. Bütçe ve Bilanço defteri; Bütçe ve bilançolar bu deftere işlenir. 
6. Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 
Bu maddede sayılı defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. 

Gelir ve giderlerde uml 

MADDE 64. — Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
belgeler beş yıl süre ile saklanır. Dernek gelirlerinin alınmasında uygulanacak alındı belgesi Maliye Bakanlığın
ca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve 
alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 

Alındı belgesinde, bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. 
Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek, özel 

olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülkî amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul 
edebilir. 
, Mahallin en büyük mülkî amirliği, bu adındı belgelerini, liste halinde, bir tutanağa bağlayarak onaylar. 

Maliye Bakanlığınca resmî alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve 
aidat toplayacak kişi ya da kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük 
mülkî amirinin onayına sunulur. 

Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yar
dım toplamak yasaktır. 

Taşınmaz mal edinme 

MADDE 65. — Dernekler, ikâmetgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz 
mallara sahip olamazlar. Derneklerin taşınmaz mal satın almaları İçişleri Bakanlığından izin almalarına bağlıdır. 

Bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren 
üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. Bu mallardan, birinci fıkra esaslarına göre dernek 
ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, İçişleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde dernek tarafından paraya 
çevrilir. 

Bakanlar Kurulu, kamu yararına çalışan derneklerden gerekli gördüklerine, birinci fıkraya göre tespit 
edilecek ihtiyaçlardan fazla taşınmaz mala sahip olma yetkisi verebilir. 
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İzne tabi dernek adları 

MADDE 65. — Dernekler adlarında, (Türk), (Türkiye), (Millî), (Cumhuriyet), (Atatürk), (Mustafa Kemal) 
kelimeleri ile bunların baş veya sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Kurulu kararı 
ile kullanabilirler. 

Öğrenci dernekleri, kurdukları üniversite, fakülte ve yüksekokullar ile diğer resmî ve özel yüksek eği
tim kurumlarının İsmini alırlar. 

Demek faaliyetlerine yasak olan yerler 

MADDE 66. — Öğrenci derneklerinin merkez ve şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait idare yerleri üni
versite, fakülte, yüksekokullar ile sair resmî ve özel eğitim ve öğretim kurumları veya yurt binaları yahut ek
lentilerinde açılamaz. 

Derneklerin, kamu hizmeti 'görülen bina ve tesislerle her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim kurum
larında, yurt binalarında veya bunların eklentilerinde yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri, kurumların 
yetkili amirinin muvafakati ve mahallin en büyük mülkî amirinin iznine bağlıdır. 

Hükümet komiserinin görevlendirilmesi 

'MADDE 67. — IMahallin en büyük mülkî amiri, genel kurul toplantılarında hazır bulunmak üzere, hâ
kim, savcı veya bu sınıftan sayılanlar ile adliye memurları, askerî şahıslar, genel ve özel kolluk kuvvetleri men
supları dışından bir memuru hükümet komiseri olarak görevlendirir. Komisere lüzumu halinde yeteri kadar 
yardımcı verilebilir. 

Hükümet komiserinin görev ve yetkileri 

MADDE 68. — Hükümet komiserinin görev ve yetkileri şunlardır:^ 
1, Genel kurul çağrısının usulüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek 
2.: Tüzüğüne göre toplantıya katılacaklara ait liste üzerinde işaret konularak toplantıya katılanları tespit 

etmek, 
3. Toplantının mevzuat, dernek tüzüğü ve gündem esaslarına uygun cereyan edip etmediğini tespit etmek 

ve göreceği aykırı haller için kongre başkanlık divanını uyarmak, 
4. Toplantı güvenliğinin sağlanması ve toplantının sükûnet içinde geçmesini temin için kolluk kuvvetle

rinden her türlü yardımı istemek, 
5. Gerektiğinde toplantının safahatını, teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araçlar-

İa tespit etmek. 

Kanuna ve tüzüğe aykırı hallerin yargı mercilerine intikali 

'MADDE 69. — Hükümet komiseri veya mahallin en büyük mülkî amiri, toplantının kanuna veya dernek 
tüzüğüne aykırı şekilde yapıldığını tespit ettiği takdirde, durumu 24 saat içinde mahallî Cumhuriyet Savcılığı
na bildirir. 

Hükümet komiserine verilecek ücret 

MADDE 70. — Hükümet komiserine verilecek ücretin miktarı, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müşte
reken tespit olunur. Bu ücret, ilgili 'dernek tarafından karşılanarak genel kurul toplantılarından en az iki gün 
önceden maliye veznesine yatırılır, 
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İzne tabi dernek adları 

MADDE 66. — Dernekler adlarında; Türk, Türkiye, Millî, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal keli
meleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
kullanabilirler. 

Öğrenci dernekleri, kurdukları üniversite, fakülte ve yüksekokullar ile diğer resmî ve özel yüksekeğitim 
kurumlarının ismini alırlar. 

Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler 

MADDE 67. — Tasarının 66 ncı maddesi Komisyonumuzca 67 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet komiserinin görevlendirilmesi 

MADDE 68. — Tasarının 67 nci maddesi Komisyonumuzca 68 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet komiserinin görev ve yetkileri 

MADDE 69. — Hükümet komiserinin görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Genel kurul çağrısının usulüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek, 
2. Tüzüğüne göre toplantıya katılacaklara ait liste üzerinde işaret konularak toplantıya katılanları tespit 

etmek, 
3. Toplantının mevzuat, dernek tüzüğü ve gündem esaslarına uygun cereyan edip etmediğini tespit etmek 

ve göreceği aykırı haller için kongre başkanlık divanını uyarmak, 
4. Toplantı güvenliğinin sağlanması ve toplantının sükûnet içinde geçmesini temin için kolluk kuvvetle

rinden her türlü yardımı istemek, 
5. Gerektiğinde toplantının safahatını, teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araç

larla tespitini sağlamak, 

Kanuna ve tüzüğe aykırı hallerin yargı mercilerine intikali 

MADDE 70. — Tasarının 69 uncu maddesi Komisyonumuzca 70 nci madde olarak aynen ka'bul edilmiştir. 

Hükümet komiserine verilecek ücret 

MADDE 71. — Hükümet komiserine ve yardımcılarına verilecek ücretin miktarı, İçişleri ve Maliye Ba
kanlıklarınca müştereken tespit olunur. Bu ücret, ilgili dernek tarafından genel kurul toplantılarından en az 
iki gün önce Maliye veznesine yatırılır. 
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Özel durumlar 

MADDE 71. — Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve duruma göre 
düzenlenen ve ©akanlar Kurulunca onaylanmış olan tüzüğüne ve özel kanunların verdiği görev ve yetkilere 
göre yönetilir. 

Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, Bakanlar Kurulunca onaylanmış tüzüklerine 
ve kanunlarına verdiği görev ve yetkilere göre yönetilir. 

Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları dernekler 

MADDE 72. — Yurt dışında Türk vatandaşları tarafından kurulacak derneklerin tüzüklerinin tasdikli iki 
nüshasının ve yönetim kurulu ile dernek üyelerinin kimliklerini gösterir bir listenin, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmek üzere, derneğin 'bulunduğu yerdeki, yoksa en yakındaki Türk Konsolosluklarına bir ay içinde veril
mesi zorunludur. 

Bu dernekler, yönetim kurulunda vukubulacak değişiklikleri ve yeni girecek üyelerin kimliklerini de aynı 
usule göre bildirirler. 

Türk vatandaşları tarafından yurt dışında, bu kanunla yasaklanmış amaçlarla dernek kurulamaz ve Türk 
vatandaşları bu kabil derneklere üye olamazlar. 

Dernek bîrimi 

MADDE 73. — İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üze
re merkezde Emniyet Genel (Müdürlüğünde ve her ilde ti Emniyet Müdürlüklerinde Dernekler Birimi oluş
turulur. 

Bu birimlerin kuruluş, görev ve yetkileri ile 16 inci maddeye göre tesis edilecek Dernekler Kütüğünün 
şekli, düzenleme ve kayıt esasları içişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Muhakeme usulü 

MADDE 74. — Bu Kanunla ilg'ili olarak hukuk mahkemelerinde bakılacak davalar acele olarak görü
lür. 

Bu kanun hükümlerine aykırı davranmaktan cezaî kovuşturmayı gerektiren hallerde, 3005 sayılı Meşhut 
Suçların IMuhakeme Usulüne Dair Kanunun 1 inci maddesinin A Bendindeki yer ve 4 üncü maddesindeki 
süre kaydı aranmaksızın failleri hakkındaki kovuşturma ve soruşturma sözü edilen kanun hükümlerine göre 
yürütülür. 

Cumhuriyet (Savcıları 3005 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı müddetle bağlı kalmaksızın bütün 
delilleri toplayarak kamu davası açarlar. 

YEDÎNlOt KISIM 

Ceza Hükümleri 

MADDE 75. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde 
dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere 
üye olmaları kanunla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya dernek üyesi iken dernek
lere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden çıkarmayan dernek yöneticileri beşbin liradan on-
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 
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Özel durumlar 

MADDE 72. — Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve duruma göre 
düzenlenen ve Bakanlar Kurulunca onaylanmış olan tüzüğüne ve özel kanunların verdiği görev ve yetkilere 
göre yönetilir. 

Türk Hava Kurumu, Bakanlar Kurulunca onaylanmış tüzüğüne ve kanunların verdiği görev ve yetkilere 
göre yönetilir. 

Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları dernekler 

MADDE 73. — Yurt dışında Türk vatandaşları tarafından kurulacak derneklerin tüzüklerinin tasdikli iki 
nüshasının ve yönetim kurulu ile dernek üyelerinin kimliklerini gösterir bir listenin, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmek üzere, derneğin bulunduğu yerdeki, yoksa en yakındaki Türk Konsolosluğuna bir ay içinde ve
rilmesi zorunludur. 

Bu dernekler, yönetim kurulunda vuku bulacak derişiklikleri ve yeni girecek üyelerin kimliklerini de aynı 
usule göre bildirirler. 

Türk vatandaşları tarafından yurt dışında, bu Kanunla yasaklanmış amaçlarla dernek kurulamaz ve 
Türk vatandaşları bu türden derneklere üye olamazlar. 

Dernek birimi 

MADDE 74. — Tasarının 73 üncü maddesi Komisyonumuzca 74 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Muhakeme usulü 

MADDE 75. — Tasarının 74 üncü maddesi Komisyonumuzca 75 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Ceza Hükümleri 

MADDE 76. — Tasarının 75 inci maddesi Komisyonumuzca 76 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 76. — İBu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen kurulknası yasak dernekleri kuranlar ile 38 inci 
maddenin iki numaralı bendine aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerek
tirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz bin liradan yüzbin liraya kaklar ağır para cezası ile ce
zalandırılır ve her halde derneğin kapatılmasına karar verilir. 

72 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenlere; Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk Ceza 
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ceza hadleri nazara alınmaksızın, yukarıdaki fıkra hükmüne 
göre ceza verilir, 

MADDE 77. — Bu Kanunun 7 nci maddesinin bir, iki, üç ve dört numaralı bentlerine aykırı hareket eden 
dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar ha
pis cezası hülcmolunur ve derneğin kapatılmasına da karar verilir. 7 nci maddenin son fıkrasına aykırı hare
ket eden dernök üyeleri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği ta'kdirde, altı ayldan bir yıla 
kadar hapis cezası hükimolunur. 

Bu Kanunun 8 inci maddesine aykırı harekeMe bulunan dernek kurucuları ve yöneticileri ile 38 inci mad
denin bir veya üç numaralı bentlerine veya son fıkrasına veya 39 veya 40 mcı maddelerine aykırı faaliyette 
bulunan dernek yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 39 veya 40 inci maddelere 
aykırılık nedeniyle cezalandırma halinde derneğin kapatılmasına da karar verilir. 

MADDE 78. — Bu Kanunun 14 üncü maddesinde sözü edilen ilan mecburiyetini yerine getirmeyen 
dernek yöneticileri, beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Genel kurul toplantılarının kanun ve tüzüklerine aykırı olarak yapan dernek yöneticileri, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırı
lır. 

Bu kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimi süresi için yapmayanlar veya 31 
inci maddeye göre organlara seçilenleri süresi içerisinde idareye bildirmeyenler, üç aydan altı aya kadar hafif 
hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Mahkemece, kanun ve tüzük hükümerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de 
karar verilebilir. 

MADDE 79. — Bu Kanunun 23 üncü maddesin aykırı olarak; dernek genel kurulunu dernek merke
zinden başka bir yerde toplayan yönetim kumlu üyş'eri veya yetkili kılınan diğer şahıslar, maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen yerlerde toplantı yapanlar veya bina müsaade edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

66 ncı maddede yasaklanan yerlerde dernek merkez veya şubelerini açan veya izinsiz faaliyet gösteren 
yöneticilerle, buna müsaade eden veya bu hal ve faaliyetlerden bilgisi olduğu halde keyfiyeti kanunî merci
lere derhal haber vermeyen yetkililer de, yukarıdaki fıkra uyarınca cezalandırılır. 

MADDE 80. — Bu Kanunun 41 inci maddesine ayları faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılır. 

42 nci maddede gösterilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır. 

Mahkemece her iki halde de açılmış olan tesislerin kapatılmasına karar verilir. 

MADDE 81. — Kanunun 43 üncü maddesinin birin -i fıkrasına aykırı harekette bulunanlar, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 500) 



— 59 — 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışfşleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 77. — Bu Kanunun 6 acı maddesinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile 38 inci 
maddenin iki numaralı bendine aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuzbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para.cezası 
ile cezalandırılır ve her halde demeğin kapatılmasına karar verilir. 

73 üncü maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenler; Türkiye'de bulundukları takdirde, Türk Ceza Ka
nununun beşinci maddesinin birinci fıkrasındaki ceza hadleri nazara alınmaksızın, yukarıdaki fıkra hükmüne 
göre cezalandırılırlar. 

MADDE 78. — Bu Kanunun 7 nci maddesinin bir, iki, üç ve dört numaralı bentlerine aykırı hareket eden 
dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası hükmolunur ve derneğin kapatılmasına da karar verilir. 

7 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden dernek üyeleri hakkında fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu Kanunun 8 inci maddesine aykırı harekette bulunan dernek kurucuları ve yöneticileri ile 38 inci mad
denin bir veya üç numaralı bentlerine veya son fıkrasına veya 39 veya 40 inci maddelerine aykırı faali
yette bulunan dernek yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 39 veya 40 inci 
maddelere aykırılık nedeniyle cezalandırma halinde derneğin kapatılmasına da karar verilir. 

MADDE 79. — Bu Kanunun 14 üncü maddesinde sözü edilen ilan mecburiyetini yerine getirmeyen dernek 
yöneticileri, beş bin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Genel. kurul toplantılarını kanun ve tüzüklerine aykırı olarak yapan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde, onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimi süresi içinde vermeyenler veya 31 inci 
maddeye göre organlara seçilenleri süresi içerisinden idareye bildirmeyenler, beşbin liradan onbin liraya kadar. 
hafif para cezası ile cezalandırılır. 

'Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar 
verilebilir. 

MADDE 80. — Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı olarak; Dernek genel kurulunu dernek merke
zinin bulunduğu yerden başka bir yerde toplayan yönetim kurulu üyeleri veya buna yetkili kılınan diğer 
şahıslar maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yerlerde toplantı yapanlar veya buna müsaade edenler üç ay
dan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

67 nci maddede yasaklanan yerlerde dernek merkez veya şubelerini açan veya izinsiz faaliyet gösteren yö
neticilerle, buna müsaade eden veya bu hal ve faaliyetlerden bilgisi olduğu halde keyfiyeti kanunî merci
lere derhal haber vermeyen yetkililer de, yukarıdaki fıkra uyarınca cezalandırılır. 

MADDE 81. — Bu Kanunun 41 inci maddesine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılır ve tesisin 
kapatılmasına karar verilir. 

42 nci maddede gösterilen tesisleri izinsiz açan dtrnek yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıy
la cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına karar verilebilir. 

MADDE 82. — Tasarının 81 inci maddesi Komisyonumuzca 82 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 82. — 'Bu Kanunun 44 üncü maddesine veya 45 inci maddesinin birinci veya ikinci fıkralarına 
aykırı hareket edenler veya 46 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar ile 64 üncü mad
denin ikinci fıkrasında Öngörülen bildirimi yapmayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede taşınmaz malları 
paraya çevirmeyenler üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 83. — Kanunun 57 nci maddesinde yasaklanan durumları bilerek iktisap edenlere veya ikti
sap ettiğini öğrendiği halde, bir hafta içinde istifa etmeyenlere, beş bin liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 

MADDE 84. — Kanunun 62 nci maddesine aykırı olarak derneklere yardım eden tüzelkişi veya kuru
luşların yönetici veya yetkilileriyle yardım kabul eden dernek yöneticileri, altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır. 

Eğer yardım alınmışsa, mahkemece, yapılan yardımların hazineye gelir kaydedilmesine karar verilir. 

MADDE 85. — Genel kurul veya diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve 
dökümüne hile karıştıranlar, derneğe ait defter veya kayıtları tutmayanlar veya defter veya kayıtları tahrif 
veya yok edenler veya gizleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet 
veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, 
saklayan, imha eden, inkâr eden veya tahrif eden veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı 
ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin sair hizmetlileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı olaylardan dolayı kovuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir. 

MADDE 86. -— Başka bir hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanunun amir hükümlerini yerine getirme
yen dernek yöneticileri veya dernek üyeleri ile sair kimseler hakkında, ayrıca bir ceza tayin edilmemiş ise bir 
aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

SEKizriNcr KIŞIM 

Son Hükümler 

Derneklerin sandık kurması 

MADDE 87. — Dernekler, tüzüklerinde öngörülmek ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, ris-
turn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak suretiyle üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç 
maddeleri ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler. 

Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları içişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Lokal açma 

MADDE 88. — Derneklerin lokal açmaları ve iş1etmeleri mahallin en büyük mülkî amirinden izin al
malarına bağlıdır. Dernekler ilçelerde ancak bir loka açabilirler. 

Cemiyetler ve Dernekler Kanununa yapılan atıflar 

MADDE 89. — Diğer kanunlarda, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu veya 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile 
bunların ek ve değişikliklerine yapılan atıflar işbu Dernekler Kanununa, keza diğer kanunlarda 3512 ve

ya 1630 sayılı Kanun ve bu kanunların ek değişikliklerine madde numarası gösterilmek suretiyle yapılan atıflar, 
Ibu Kanunun aynı konulan düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış sayılır. 
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MADDE 83. — Bu Kanunun 44 üncü maddesine veya 45 inci maddesinin birinci veya ikinci fıkralarına 
aykırı hareket edenler veya 46 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar ile 65 inci madde
nin ikinci fıkrasında öngörülen bildirimi yapmayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede taşınmaz malları para
ya çevirmeyenler üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 84. — Kanunun 57 nci maddesinde yasaklanan durumları bilerek kabul edenlere veya bu gö 
revlerin verildiğini öğrendiği halde, bir hafta içinde istifa etmeyenlere, beş bin liradan onbin liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

MADDE 85. — Kanunun 62 nci maddesine aykırı olarak derneklere yardım eden tüzelkişi veya kuru
luşların yönetici veya yetkilileri ile yardım kabul eden dernek yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır. 

Eğer yardım alınmamışsa, mahkemece yapılan yardımların hazineye gelir kaydedilmesine karar verilir. 

MADDE 86. — Genel Kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların 
sayım vev dökümüne hile karıştıranlar veya defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Derneğe ait dernek veya kayıtları tutmayanlar üç aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır. 

Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet 
veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlak veya rehneden veya satan, 
saklayan, imkân, inkar, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile der
neğin sair hizmetlileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve onbin liradan aşağı olmamak üzere para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiillerden dolayı kovuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir. 

MADDE 87. — Tasarının 86 ncı maddesi Komisyonumuzca 87 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Son Hükümler 

Derneklerin sandık kurması 

MADDE 88. — Dernekler, tüzüklerinde öngörülmek ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, ris-
turn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç 
maddeleri ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler. 

Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Lokal açma 

MADDE 89. — Tasarının 88 inci maddesi Komisyonumuzca 89 uncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Cemiyetler ve dernekler kanununa yapılan atıflar 

MADDE 90. — Diğer kanunlarda, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu veya 1630 sayılı Dernekler Kanunu 
ile bunların ek ve değişikliklerine yapılan atıflar bu Kanuna, keza diğer kanunlarda 3512 veya 1630 sayılı ka
nun ve bunların ek ve değişikliklerine madde numarası gösterilmek suretiyle yapılan atıflar bu Kanunun aynı 
konuları düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış sayılır, 
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Bu Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri 

MADDE 90. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, 31, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 64, 65, 
66, 67, 68, 69 ve 70 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla Kamu Kurumu Niteli
ğinde Meslek Kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de uygulanır. 

GEÇÎCİ MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon ve 
dernekler, en çok altı ay içinde durumlarını bu Kanun hükümlerine uydurmaya ve değişiklik yapılmasa 
bile, tüzüklerinde dört nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine vermek zorun
dadır. 

Konfederasyon, federasyon ve dernek yönetim kurulları, birinci fıkrada öngörülen süre içinde, Kanuna 
uygunluk sağlamak amacıyla, tüzüklerinde değişiklik yapmaya yetkilidirler. Tüzüklerinde yapılan bu deği
şiklikler yapılacak ilk olağan veya olağanüstü toplantıda genel kurulların tasvibine sunulur. 

Birinci fıkrada belirtilen süre içinde tüzüklerini merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine 
vermeyen 'konfederasyon, federasyon ve dernekler, en büyük mülkî amirlerin kararı ile kendiliğinden dağıl
mış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon ve 
dernekler en geç altı ay içinde sahip oldukları taşınmaz malları, tapu ve vergi kayıt örneklerini de ekleyerek, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine bildirmek 
zorundadır. 

Bildirilecek bu taşınmaz mallardan, 63 üncü madde hükümleri dikkate alınarak, konfederasyon, fede
rasyon ve dernekler için gerekli olmadığı İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlerin belirtilecek süre içinde pa
raya çevrilmesi zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon ve federasyon
lar, üye sayısı ve kendisini oluşturan dernek ve federasyonların nitelikleri bakımından Kanunun 35 inci 
maddesinde öngörülen şartlan taşımasalar bile, hukuk varlıklarını korurlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon ve 
derneklerden, yurt, pansiyon, kitaplık, okuma odası, çocuk bakım yuvası, huzurevi, aşocağı, spor saha veya 
salonu ve kamp tesisi kurup işletmekte olanlar, 42 nci maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten başlamak üzere altı ay içinde, yönetmelikte belirlenecek Bakanlıklardan izin almak zorundadır. Ça
lıştırılmasına izin verilmeyen veya izin için başvurulmayan tesisler bu süre sonunda kapatılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamu hizmeti görevlileri
nin girebilecekleri dernekler belirleninceye kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddede 
sayılan kamu hizmeti görevlilerinin üye oldukları derneklerle ilişkileri devam eder. 

Ancak yukarıdaki fıkrada belirtilen kamu hizmeti görevlilerinin, mahkeme kararı ile veya 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun 45 inci maddesine göre valiliklerce faaliyetten alıkonan veya sıkıyönetim komutanlıkla-
rınca faaliyetleri durdurulan derneklerle olan üyelik ilişkileri bu dernekler yeniden faaliyete geçmiş olsalar da
hi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE .91. — 22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile bu Kanunun bütün ek ve değişiklik
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Bu Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri 

MADDE 91. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, 31, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 65, 66, 67, 
68, 69, 70 ve 71 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu niteliğinde 
Meslek Kuruluşları ile İşçi ve 'İşveren Sendikaları ve üst kuruluşları için de uygulanır. 

GEÇtCİ MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon 
ve dernekler, en çok altı ay içinde durumlarını bu Kanun hükümlerine uydurmaya ve değişiklik yapılmasa 
bile, tüzüklerinden dört nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine vermek zorun
dadır. 

Konfederasyon, federasyon ve dernek yönetim kurulları, birinci fıkrada öngörülen süre içinde, kanuna 
uygunluk sağlamak amacı ile, tüzüklerinde değişiklik yapmaya yetkilidirler. Tüzüklerinde yapılan bu deği
şiklikler yapılacak ilk olağan veya olağanüstü toplantıda genel kurulların tasvibine sunulur, 

Birinci fıkrada belirtilen süre içinde tüzüklerini merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine 
vermeyen konfederasyon, federasyon ve dernekler, en büyük mülkî amirlerin kararı ile kendiliğinden dağılmış 
sayılır, 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon 
ve dernekler en geç altı ay içinde sahip oldukları taşınmaz malları, tapu ve vergi kayıt örneklerini de ek
leyerek, İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine bil
dirmek zorundadır. 

Bildirilecek bu taşınmaz mallardan, 65 inci madde hükümleri dikkate alınarak, konfederasyon, federasyon 
ve dernekler için gerekli olmadığı İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlerin belirtilecek süre içinde paraya çevril
mesi zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının Geçici 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan Kanunlar 

MADDE 92.'— 22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 
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Yürürlük 

MADDE 92. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 93. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
B. Ulusu 

2.5.1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

imar ve iskân Bakanı Köy iş. ve Koop. Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S.. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F£ İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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Yürürlük 

MADDE 93. — Tasarının 92 noi maddesi Komisyonumuzca 93 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme 

MADDE 94. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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