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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Kıbrıs Türk Federe Devletinde temas ve is
tişarelerde bulunmak ve yerinde incelemeler yapmak 
üzere 3-6 Ağustos 1983 tarihleri arasında Kıbrıs'a 
gidecek olan İçişleri Bakanı Selahafctin ÇETİNER'e, 
Millî Eğitim Bakanı Hasan SAĞLAM'ın; 

Suudi Arabistan ile ülkemiz arasında mevcut 
malî işbirliği konularında görüşmelerde bulunmak 
üzere 7-13 Ağustos 1983 tarihleri arasında Suudi 
Arabistan'a gidecek olan Maliye Bakanı Adnan Ba-
şer KAFAOĞLU'na Devlet Bakanı Sermet Refik 
PA'SÜN'in vekillik etmelerinin uygun görülmüş oldu

ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

2. — Dernekler Kanunu Tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere geçil
mesi onaylandı ve maddeler üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

9 Ağustos 1983 Salı Günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Ali Nejat ALP AT M. Talât SARAÇOĞLU 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. 25.1.1956 Tarihli ve 6643 Sayılı Türk Eczacı

ları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname. (1/765) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 5.8.1983) (Sağlık ve Sosyal İşler (Esas); 
Adalet; Anayasa komisyonlarına : 8.8.1983) 

2. 9.3.1954 Tarih ve 6343 Sayılı Veteriner He
kimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Bir
liği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İş
lere Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname. (1/766) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 5.8.1983) (Sağlık ve Sosyal İşler (Esas); 
Adalet; Anayasa komisyonlarına : 8.8.1983) 

3. 6.5.1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları 
ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 
(1/767) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1983) (Tarım ve 
Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler; Adalet; Anayasa 
komisyonlarına : 8.8.1983) 

4. 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk IMühen-
his ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name. (1/768) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1983) (Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma (Esas); Adalet; Anayasa komisyonlarına: 
8.8.1983) 

5. 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri 
Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanun Üç Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname. (1/769) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.8.1983) (Sağlık ve Sosyal İşler (Esas); 
Adalet; Anayasa komisyonlarına : 8.8.1983) 

6. 8.3.1950 Tarih ve 5590 Sayılı «Ticaret ve 
Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» 
ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me. (1/770) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1983) İk
tisadî İşler (Esas); Adalet; Anayasa komisyonlarına : 
8.8.1983) 

7. 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 
(1/771) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1983) (Millî Sa
vunma (Esas); Bayındırlık; Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma komisyonlarına : 8.8.1983) 

8. 17.7.1964 Tarihli ve 507 Sayılı Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. (1/772) (Baş-



Danışma Meclisi B : 142 9 . 8 , 1983 O : 1 

kanlığa geliş tarihi : 5.8.1983) (İktisadî İşler (Esas); 
Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa komisyon
larına : 8.8.1983) 

9. 1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 

(1/773) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1983) (Adalet 
(Esas); Anayasa komisyonlarına : 8.8.1983) 

1Û. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 
<l/774) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1983) (Adalet; 
(Esas); Anayasa komisyonlarına : 8.8.1983) 

» > • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkaıtvekiü Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Ma Talât SARAÇOĞLU, Aü Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 142 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemi vardır, oku
tuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
8.8.1983 Pazartesi günü Danışma Meclisi üye

lerinin yasa önerileri ve âkibeti üzerinde gündem dışı 
konuşma yapmak istiyorum. 

İçtüzük hükümlerine göre gereğine müsaadeleri
nizi diler, bilvesile saygılar sunarım. 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öğünç. 
FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 

Divanın ilke kararı aldığını öğrendim, bu bakımdan 
konuşmaya gerek görmüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğünç. 
Değerli üyeler, bu konudaki kararı yarın Genel 

Kurula sunacağız. 
Gündeme geçiyorum; sunuşlarda Danışma Mec

lisi Başkanlığının iki tezkeresi var, okutuyorum : 

7. — Halil Ertem'in, hastalığı nedeniyle 1 Ağus
tos 1983 tarihinden itibaren 11 gün müddetle izinli 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/615) 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Halil Ertem'in hastalığı 

nedeniyle 1 Ağustos 1983 tarihinden itibaren 11 gün 
müddetle izinli sayılması hususunun Genel Kurula 
arzı, Başkanlık Divanının 3 Ağustos 1983 tarihli top
lantısında kararlaştırılmjştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Ertem'in 11 
günlük raporlu iznini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
•edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Sa
yın Ertem'e acil şifalar diliyorum. 

— 305 — 
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2. — M. Velid Köran'ın, 28 Temmuz 1983 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle izinli sayılmasına 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/616) 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyemiz Mehmet Velid Koran' 

in hastalığı nedeniyle 28 Temmuz 1983 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması hususunun 
Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 3 Ağustos 

/. — Dernekler Kanunu Tasarısı ve Adalet; Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1/696) (S. Sayısı : 500) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri» bölümünde Dernekler Ka
nunu Tasarısının görüşülmesine devam ediyoruz. 

11 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üyeler 
konuşmalarını yapmışlardı, bunlara cevap gereki
yordu. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, müsaade ederseniz Hükümet cevap 
verecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ablum buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Sayın Başkanım, müsaade ederse
niz maddenin getirdiği hükümleri açıklamak suretiy
le arzı cevap etmek istiyorum. 

11 inci maddenin ilk fıkrası, bir ilde faaliyette 
bulunacak derneklerin tüzüklerinin merkezinin bu
lunduğu il valiliğince; birden fazla illerde faaliyet 
gösterecek derneklere ilişkin tüzüklerin ise İçişleri 
Bakanlığınca tetkik edilmesini öngörüyor. Bu tetkik 
için ve tetkik işlemlerinin düzenli, intizamlı bir şe
kilde yapılmasını sağlamak amacıyla, tetkik edecek 
merciler için süre öngörülmüştür. Öngörülen süre
lerin gayet tabiî doğuracağı birtakım hukukî sonuç
ları olacaktır. Bu öngörülen süreler içerisinde bu tü
zükler incelenmez ve inceleme akıbeti hakkında der
nek ilgililerine herhangi bir iş'arda bulunmaz ise, 
ileride göreceğimiz 14 üncü maddeye göre bu der
nekler artık tüzüklerini ilan suretiyle kuruluş işlem
lerini ikmal edebilecekler ve ilanı müteakip de kong-

(1) 500 S. Sayılı Basmayazı 8.8.1983 tarihli 
141 inci Birleşim tutanağına eklidir., 

1983 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Köran'ın 20 günlük raporlu 
iznini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. Sayın Köran'a acil şi
falar diliyorum. 

relerini yapmak suretiyle organlarını teşkil imkânına 
kavuşmuş olacaklardır. 

Yani, şunu demek istiyorum : Bu sürelere riayet
sizlik halinin doğuracağı birtakım hukukî sonuçlar 
yardır ve idare yönünden de bu süreler içerisinde 
makul, makbul bir sebep olmadan bu görev yerine 
getirilmezse, gayet tabiî ilgililerin cezaî ve hukukî 
sorumlulukları neticesini doğuracaktır. Bu itibarla, 
burada öngörülen süreler mesnetsiz ve hukukî sonuç 
doğurmayan süreler değildir. 

İkinci husus; incelemeler sonunda tüzüklerde bir
takım noksanlıklar ve kanuna aykırılıklar tespiti her 
zama,n için mümkündür. Burada iki ayrı fıkra şeklin
de düzenleme ihtiyacını duyduk. Şu nedenle : Eğer 
bu kanuna aykırılıklar ve noksanlıklar tasarının 6 ncı 
raddesinde öngörülen kurulması yasaklanmış amaç
larla ilgili değil ise, bu takdirde tüzüğü inceleyen 
idare ilgili derneğe bu noksanlığın veya kanuna ay
kırılığın giderilmesi için bir süre verecektir; yani 
tasarı idareye bir başka takdir hakkı daha tanımış
tır. Eğer bu kanuna aykırılık ve noksanlıklar belir
lenen süre içerisinde giderilmemiş ise, derneğin, o 
noksanlığının veya kanuna aykırılığın etkinlik dere
cesine göre feshi veya faaliyetten alıkonması konu
larında mahkemeye gitme yolunu göstermektedir. 
Yani, burada idare ve sonunda savcılık noksanlık ve
ya kanuna aykırılığın ağırlık derecesine göre derne
ğin faaliyetten alıkonmasını veyahutta derneğin fes
hini istemek gibi bir durumla karşı karşıya kalacak
tır. Burada idarenin ve savcılığın bir takdiri söz ko
nusu; ama ikinci kategori olan kanuna aykırılıklar; 
ki, bu kanuna aykırılıklar 6 ncı maddede öngörülen; 
dernekler için alınması yasaklanmış, benimsenmesi 
yasaklanmış amaçlarla ilgili ise, yani dernek kanu
na aykırı bir durumda doğmuş demek oluyor. Bu 
takdirde idareye, evvela bu muzır faaliyetlerini sür
dürmenin önlenmesi için faaliyetten alıkoyma yetki
si tanınmıştır. Faaliyetten alıkoyma kararını aldık-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tan sonra da, derhal derneğin feshi için keyfiyeti 
Cumhuriyet Savcılığına ihbar mükellefiyetini getir
miştir. 

Bu ikinci ve üçüncü fıkraların bu şekilde düzen
lenmesinin nedeni budur efendim. Bilmiyorum, dün 
konuşan üyelerin konuşma sırasında ortaya koyduk
ları ve sual olarak tevcih ettikleri hususları cevap
landırdım zannediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Başka sorular olursa bilahara sa

yın üyeler sorarlar. 
Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Değerli üyeler, madde üzerinde bir önerge var, 

okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son 
cümlesi «Bu yazının tebliğinden itibaren 30 gün için
de belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya kanu
na aykırılık düzeltilmezse, mahallin en büyük mül
kî amiri derneğin faaliyetini durdurur ve kapatılması 
için Cumhuriyet Savcılığından istemde bulunur. Bu 
istem üzerine Cumhuriyet Savcılığı yetkili mahkeme
ye başvurur» şeklinde düzeltilmesini saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Fikri DEVRİMSEL 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, dün 

konuşmuştum; yerimden kısa bir açıklama yapayım. 
BAŞKAN — Mikrofondan faydalanırsak daha 

yerinde olur Sayın Devrimsel; lütfen. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Dernekler Kanunu Tasarısında, genellikle durdur

ma yetkisi idarî ve geçici bir tedbir olup, mülkî amir
lere tanınmıştır. İdarî m&kamlara tanınan bu yetki 
bir istisna olarak burada adlî merciden istenmekte
dir. Adlî mercinin vereceği kapatma kararının so
nuçları bellidir; fakat durdurma kararı geçici bir ted
bir olduğundan, mahkemeden alınan bu kararın fiilî 
sonucunun ne olacağı belli değildir. 

Burada ikinci bir husus var; mülkî makamlarca 
Cumhuriyet Savcılığından yapılacak, derneğin faali
yetinin durdurulması veya kapatılmasıyla ilgili iste
min, acaba bir savcılıkça mahkemeye intikali husu
su, (İnce nokta bu; Muhterem Komisyonun dikka
tine sunmak isterim) Cumhuriyet savcılığının mah
kemeden talep şeklinin bir iddianameyle mi olması 
düşünüldü, yoksa bir müzekkereyle tevdii mi düşü

nülüyor? Bu ikisi arasında önemli bir fark vardır. 
Eğer Sayın Komisyon bir müzekkereyle mülkî amir
likten gelen yazıyı, durdurma veya kapatma istemini 
bir yazıyla istem şeklinde düşünüyorsa doğrudur; 
ama bir iddianameyle istem şeklinde, dava açma şek
lindeki istem gibi düşünüyorsa, bu mümkün değil
dir. Çünkü, «Mülkî amirler, Cumhuriyet savcılığına 
bir bakıma dava açma hususunda istemde bulunur, 
aracılığıyla başvurur» sözünün fiilî sonucu, âdeta 
dava açma hususunda emir verir şeklinde; yani onun 
o isteği mutlaka yerine getirmesi gerekir şeklinde so
nuçlanır. Halbuki, Ceza Yargılama Usulü Yasa
sının 148 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, (Gerçi 
valilerin, Cumhuriyet savcılarından dava açmayla il
gili istekleri söz konusu) ancak mucip sebepler ve 
önemli gerekçeler göstererek bu isteği yerine getir
meyen Cumhuriyet savcısının bu davranışına karşı 
valinin Adalet Bakanlığından talepte bulunacağına 
dair amir hüküm vardır. Şimdi bu prosedür de işle
miyor burada. 

Meseleye işlerlik kazandırmak, hem Ceza Yargı
lama Usulü Yasasına uydurmak, hem bu Yasanın 
genel atmosferine uydurmak bakımından önergemi 
takdim ettim; bu yönden iltifat edilmesini diler, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, söz verişimdeki maksat, dün 

madde üzerinde konuşmuştunuz, tabiî aradan bir gün 
geçti, Genel Kurulun önerge hakkında bilgisi olması 
bakımındandır. 

önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?...-

ENÎS MORATOĞLU — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Muratoğlu. 

Sayın Başkan, çok de-ENİS MURATOĞLU 
ğerli üyeler; 

Sayın Devrimsel verdikleri önergeyle bidayette 
doğru ve bizim de katılacağımız bir noktaya temas 
ettikleri halde, bilahara ikendileri kendi önergelerini 
cerh ettiler ve aleyhine konuştular. 

Şimdi, önergenin birinci kısmında, «Yazının teb
liğinden itibaren 30 gün içinde belirtilen noksanlık
lar tamamlanmaz veya Kanuna aykırılık düzeltil
mezse, mahallin en büyük mülkî amiri derneğin faa
liyetini durdurur ve kapatılması için Cumhuriyet 
savcılığından istemde bulunur.» ibaresi var. Bu iba
re ıbize göre tamamıyla doğrudur. Maddenin ikinci 
fıkrası, «... mülkî amiri derneğin faaliyetinin dur-

307 — 
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durulması veya kapatılması için Cumhuriyet savcı
lığı aracılığıyla yetkili mahkemeye başvurur.» tar
zındadır. Burada kendisi içerisinde ve diğer fıkra
larla çelişkiye düşülmüş oluyor, tabiî y'me bize göre. 
Derneğin faaliyetinin durdurulması başka şeydir, ka
patılması başka şeydir. [Faaliyetin durdurulması, ta
mamen idarî bir yetkidir ve mülkî amire ait olmak 
icap eder. Derneğin kapatılması ise, mahkeme kara
rına vabeste bulunduğu cihetle mahkemeden isten
mek gerekir ve tamamen adlî yargıya taallûk eden 
bir husustur. 

Bu bakımlardan esasen maddenin diğer fıkrala
rında da, mesela dördüncü fıkrada, «İçişleri Bakan
lığının istemi üzerine dernek merkezinin bulunduğu 
yer valisinin kararıyla durdurulur.» denilmektedir. 

Değerli üyeler; 

Görülüyor ki, madde kendisi içerisinde her iki 
fıkrada çelişkiye düşmüştür. Bunun muhakkak ki 
doğru olan şekli, faaliyetin durdurulmasının idarî bir 
tedbir olması bakımından mülkî amirliğe; yani ida
reye bırakılması şeklidir.; Bu itibarla önergenin bi
rinci kısmı doğrudur ve tamamıyla katılıyoruz, o 
tarzda düzeltilmesi herhalde doğru ve yerinde ola
caktır. 

Önergenin ve metindeki fıkranın son cümlesi ise 
bize göre tamamıyla yanlıştır, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 148 inci maddesinin üçüncü fık
rasına aykırılık teşkil eder, şöyle ki; 

«Faaliyetin durdurulması veya kapatılması için 
Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla yetkili mahkemeye 
başvurur.» deniliyor. Bu ibare bir amir hüküm hüvi
yetindedir; yani vali, derneğin faaliyetinin durdurul
masını veya kapatılmasını Cumhuriyet savcılığı vası
tasıyla mahkemeden istiyor. Cumhuriyet savcısının 
burada yapacağı iş, kamu davasını açmaktır, bu da 
bir iddianameyle olur. Halbuki, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu (Ki, bu Kanun bir anakanundur) 
148 imci maddesinin üçüncü fıkrasında bu hakkı 
münhasıran Adalet Bakanlarına tanımıştır. Adalet 
Balkanı, bir konuda dava açması için Cumhuriyet 
savcısına emir verebilir. Bunun dışında hiçbir mer
ci ve müessesenin veya süjenin Cumhuriyet savcı
sına emir vermek yetkisi yoktur. Biz elimizdeki met
nin ikinci fıkrasını bu haliyle kabul ettiğimiz tak
dirde, valiye veya kaymakama, kamu davasını açma
sı hususunda savcıya emir vermek yetkisini açıkça 
tanımış oluyoruz. 

Bu söylediklerimin doğruluğunu ispat zımnında 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 inci mad-

9 . 8 . 1983 O : 1 

desinin üçüncü fıkrasını aynen okuyorum: «Hukuku 
amme davası açmak için Adliye Vekili, Cumhuri
yet müddei umumisine emir verebilir. Bu hak sade
ce 'Bakana aittir.» 

Şimdi bir nokta kalıyor. Vali diyelim ki haklı 
olarak davamn açılmasını istedi; savcı buna tabaen 
dava açmaya mecbur tutulursa, valiye emir vermek 
hakkını tanımış oluyoruz. O halde ne yapmak la
zımdır?... 

Sayın üyeler; 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun arz etti

ğim 148 inci maddesinin dördüncü fıkrası bu hu
susu tamamen halletmiştir. Ben o fıkranın paralelin
de hareket edilmesini arz ve teklif ediyorum, şöyle 
ki; 

Valinin, bulunduğu mıntıkada Cumhuriyet savcı
sından dava açılmasını istemek yetkisi vardır. Eğer 
Cumhuriyet savcısı bu talebi is'af etmez ise, valinin 
Adalet Bakanlığına müracaat hakkı vardır. Adalet 
Bakanı durumu tetkik eder ve savcıya, dava açması gere
kiyorsa emir verir. İşte Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 148 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
bunu halletmiştir; bu yolda hareket edilmesi kanaa
timizce bir emri zaruridir, Dördüncü fıkrayı okuyo
rum: 

«Valiler de hukuku amme davası açılmasını ken
di vilayetleri dahilindeki Cumhuriyet müddei umu
milerinden isteyebilirler. Cumhuriyet müddei umu
mileri mucip sebepler göstererek bu talebi kabul et
mezse, valinin müracaatı üzerine Adliye Vekili yu-
kariiki fıkrada yazılı selahiyeti kullanmak lazım ge
lip gelmeyeceğini takdir eder ve icabını yapar.» 

Sayın üyeler; 
İşte durum açıkça bunlardan ibarettir. Fıkrayı 

olduğu gibi kabul ettiğimiz takdirde, valiye ve kay
makama, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 
inci maddesine tamamen aykırı olarak Cumhuriyet 
savcısına kamu davası açması için emir vermek hak
kını tanımış oluyoruz. Durum bunlardan ibarettir. 

Bendenizin teklifi, 148 inci maddenin bu okudu
ğum dördüncü fıkrasının paralelinde bir hüküm ge
tirmek; valinin veya mülkî amirin bu talebini sav
cının kabul etmemesi halinde, mülkî amirin Adalet 
Bakanına müracaat edebileceğini ve Adalet Balkanının 
da 148 inci madde dairesinde emir verip vermemek 
hususunda yetkisini kullanacağını maddeye getirme
liyiz. 

Maruzatım bunlardan ibarettir. Saygılar suna
rım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Önerge üzerinde Komisyon ve Hükümetin görüş

leri lütfen. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Önergede, «Bu yazının tebliğinden itibaren 30 
ıgün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz ve
ya Kanuna aykırılık düzeltilmezse, mahallin en bü
yük mülkî amiri derneğin faaliyetini durdurur ve 
kapatılması için Cumhuriyet savcılığından istemde 
bulunur. Bu istem üzerine Cumhuriyet savcılığı yet
kili mahkemeye başvurur.» şeklinde düzeltilmesi ta
lep edilmektedir. 

(Halbuki, getirmiş olduğumuz metine bakacak 
olursak, metinde ikinci fıkradaki hususlar ayrı bir 
bölümde mütalaa edilmiş; burada, eğer bu hususlar 
yerine getirilmediği takdirde, durdurulması veya ka
patılması için Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla ma
hallin mülkî amirinin mahkemeye başvuracağını be
lirtmiştir. Bu hüküm, Anayasamızın 33 üncü mad
desinde de; yani durdurma kararının veyahut da 
kapatma kararının mahkemece verileceğine dair 33 
üncü maddenin ikinci fıkrasında aynen yer almıştır. 
Anayasanın 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasında 
ise, ıhangi ıhallerde mülkî amirin durduracağını be
lirtmektedir. 

O bakımdan, bizim metinde getirdiğimiz husus, 
esasında Anayasaya, uygun olan bir durumdur. Bu 
itibarla da, önergeye bu şekli ile bizim katılmamıza 
imkân yoktur. 

Diğer konuya gelince; mülkî amirin Cumhuriyet 
savcılığı aracılığı ile mahkemeye başvuru konusuna 
gelince; bunun cevabını, esasında Tasarının 51 inci 
maddesi de vermektedir. 51 inci maddeyi tetkik et
tiğimizde; 

«Yetkili mercilerce 11 inci madde gereğince yapı
lan isteme rağmen, kuruluş bildirisi ve eklerindeki 
kanuna aykırılık ve noksanlıklar otuz gün içinde 
giderilmezse, 

2. Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirti
len süre içinde yapılmaz ve mahalin en büyük mül
kî amirinin yazılı ühtarına rağmen bu zorunluluk üç 
ay içinde yerine getirilmezse, 

Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük 
mülkî amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılı
ğının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkeme
sinin kararı ile feshedilir^ Cumhuriyet Savcısı duruş
mada bulunur.» der. 

Bu hususa da 51 inci maddede açıklık getirilmiş
tir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 

Sayın Ablum, aynı görüşte misiniz? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Aynı görüşteyiz. 
BAŞKAN — Aynı görüştesiniz.: 
Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met önergeye katılmıyor. Dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.. önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

önergeyi madde ile birlikte Komisyona veriyo
rum. 

12 noi maddeyi okutuyorum: 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, soru soracak

tım bu madde ile ilgili?... 

'BAŞKAN — Madde, kabul edilmek üzere dü
zenlenip geldikten sonra sorularınızı sorabilirsiniz; 
maddeyi oylatmıyorum. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faa

liyetleri 
MADDE 12. — Uluslararası beraberlik veya iş» 

birliği yapılmasında yarar görülen hallerde; 
1. Uluslararası faaliyette bulunma amacını gü

den derneklerin kurulması, 
2. Mevcut derneklerin bu yönde faaliyet gös

termesi, 

3. Bir ve iki numaralı bentlerde sözü edilen der
nekleri yurt dışında şube açması veya yurt dışın
daki benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katıl
ması, 

Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, 
İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Ku
rulunun izin vermesine bağlıdır. 

Yurt dışındaki bir dernek veya kuruluşa katıl
mak isteyen dernekler veya üst kuruluş, bu dernek 
veya kuruluşun statüsünün Türkçeye çevrilmiş no
terden onaylı iki örneğini İçişleri Bakanlığına ver
mekle yükümlüdürler. 

Türkiye'deki derneklerin katıldığı veya işbirliği 
yaptığı yabancı dernek veya kuruluşların, kanunları
mıza ve ulusal çıkarlarımıza uymayan yahut kuru
luş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması 
halinde, Türkiye'de kurulmuş derneğin, bü yabancı 
dernek veya kuruluşlarla olan ilişkilerine, İçişleri Ba
kanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu kararıy
la son verilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yurt dışında (kurulan derneklerin Türkiye'deki 

faaliyetleri 
MADDE 13. — Yurt dışında kurulan ve ulus

lararası beraberlik ve işbirliği sağlamak amacını 
güden derneklerin; 

1. Türkiye'de şube açmalarına, 
2. 12 nci madde uyarınca kurulmalarına veya 

uluslararası faaliyette bulunmalarına Bakanlar Ku
rulunca izin verilen kuruluşlara veya derneklere ka
tılmalarına yahut işbirliğinde bulunmalarına, 

işbirliği veya müşterek faaliyetlerin yararlı ola
cağına kanaat getirilmesi halinde, karşılıklı olmak 
kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İç
işleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulun
ca izin verilebilir. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen dernekle
rin kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza uymayan 
yahut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde 
bulunmsı halinde, açılmış şubelerinin kapatılmasına 
Veya verilen iznin geri alınmasına, Dışişleri Bakan
lığının görüşü alınarak içişleri Bakanlığının önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Soru sormak 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 

bundan evvelki maddede de aynı söz geçiyor, bura
da da geçiyor; bu «yurt dışında kurulan ve uluslar
arası beraberlik ve işbirliği sağlamak amacını gü
den» denilmektedir; «beraberlik» ve «işbirliği» ara
sında ne farkı var Sayın Başkan, onu öğrenmek is
temiştim. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Efendim, birbirlerini tamamlayan kelimelerdir,. An
lamı daha da kuvvetlendirmek için getirilmiştir. 
Arz ederim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bir yazım dü
zeltmesi yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NEClP BİLGE — 13 üncü maddenin iki numa

ralı bendi «12 nci madde uyarınca kurulmalarına 
veya uluslararası faaliyette bulunmalarına Bakanlar 
Kurulunca izin verilen kuruluşlara veya derneklere 
katılmalarına yahut işbirliğinde bulunmalarına» de
niyor. Yukarıdaki maddenin birinci kısımda «faali
yette bulunmalarına ı(Vesaireye) Bakanlar Kurulun
ca izin verilen kuruluşlara veya derneklere katılma
larına» deniliyor; orası güzel; ama ondan sonra «ya-
ıhut işbirliğinde .bulunmalarına» deniliyor. İşbirliği, 
belli bir kuruluşla olur; nitekim yukarıda durum 
böyle değildir. Bu itibarla, «yahut» kelimesinden 
sonra «bunlarla işbirliğinde bulunmalarına» denilme
si gerekmektedir; çünkü işbirliği bir kuruluşla olur. 

BAŞKAN — «yahut» dan sonra «bunlarla» ekle
niyor?... 

NECİP BİLGE — Evet, bir de son fıkrada; «açıl
mış şubelerinin kapatılmasına veya verilen iznin ge
ri alınmasına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak 
İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulu yetkilidir.» cümlesinde de bir ifade hatası var
dır. Bunun da şöyle değiştirilmesinin uygun olacağı 
kanaatındayım; 

«... açılmış şubelerini kapatmaya veya verilen iz
ni geri almaya, Dışişleri Bakanlığının görüşü alına
rak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» Böyle ifade edilirse cümle daha 
düzgün olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum,: 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Efendim, Sayın Hocam 13 üncü maddenin iki 
numaralı bendinde; katılmalarına yahut işbirliğinde 
bulunmalarına... 

NECİP BİLGE — «Derneklere işbirliğinde bulun
malarına» denilmez. 

BAŞKAN — «Katılmalarına yahut bunlarla iş
birliğinde bulunmalarına» diyorlar; yani oraya bir 
«bunlarla» kelimesinin konmasını istiyorlar?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Buraya «bunlarla» kelimesini ilave ederiz efen
dim. / 

BAŞKAN — Yerinde mi efendim? 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU 
— Yerinde efendim. 

BAŞKAN — Yerinde^ Diğerleri efendim?... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU 
— Diğerlerine katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «açılmış şubelerinin kapatılmasına» 
yi «kapatmaya» ve «verilen izni geri almaya» diyor
lar?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU 
— Bizim metnimiz daha uygundur^ 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Değerli üyeler, maddenin ikinci bendindeki ikin
ci satırda «yahut» dan sonra «bunlarla» kelimesi ila
ve edilmek suretiyle 13 üncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
İlan 
MADDE 14. — Dernek tüzüğü ve ikametgâhı, ka

nunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğin
ce yapılan bildirimden itibaren onbeş gün içinde 
mahallî bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise 
il merkezinde çıkan bir gazetede yayımlanır. Bu, ga
zetenin beş nüshası, yayımı tarihinden itibaren en geç 
onbeş gün içinde, geçici yönetim kurulu tarafından 
dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî 
amirliğine verilir. 

Tüzüklerde ve dernek ikametgâhlarında yapılan de
ğişiklikler de aynı usule tabidir. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyeler?.. Sayın Bilge 
ve Sayın Tan. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, 10 uncu madde

de, kuruluş bildirisi ve tüzükten dörder adedinin ve
rilmesi yeterli sayıldığı halde, burada yayınlanan ga
zetenin beş nüshasının verilmesi istenmektedir. Bunun 
sebebi nedir?.. Bir tarafta dört tanesi yetişiyor, diğer 
taraftan gazeteden beş tane... O da dört tane olsun 
olmaz mı?.. Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, 11 inci mad

denin görüşülmesi sırasında söz alan sayın Hükümet 

Sözcüsü konuşması sırasında doğru anladımsa şöyle 
bir deyim kullandılar. Dediler ki, «90 günlük süre 
içerisinde eğer idare gerekli incelemeyi yapmamışsa, 
bu takdirde elbette ki bir bildirim de söz konusu 
olmayacağına göre, dördüncü fıkradaki süre de söz 
konusu olmadan tüzüklerini yayımlayabilirler.» Bu
nu hu madde görüşülürken teyit ettirmek bakımından 
soruyorum, ifade ediyorum; böyle mi anlamak lazım 
gelir?.. Yani âdeta zımmî bir inceleme sonucu bildiril
mesi mi öngörülüyor?.. Bunu öğrenmek istiyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Bu iki soruya cevap vermek üzere buyurun efen

dim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Efendim, evvela Sayın Tan'ın sualini 
cevaplandırayım. 

İfade ettikleri gibi, ben de aynı şeyi söylemek 
istedim; yani bu 90 günlük veya 30 günlük süre içe 
risinde eğer yetkili merciler herhangi bir cevapta, bir 
harekette bulunmamışlar ise, bu sürenin bitiminden 
itibaren dernek tüzüğünü ilan ettirebilecektir. 

Sayın Bilge'nin belirttikleri hususa gelince; bu 
gazete ile ilan keyfiyeti eski Cemiyetler Kanunundan 
beri süregelen bir durumdur. Beş nüsha olarak isteni
yor ve tatbikat bu şekilde sürdürülmüştür. O tatbi
katı değiştirmek istemedik. O nedenle beş nüsha olarak 
kaldı efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Madde ile ilgili bir önerge var; okutuyorum. 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Dernek kurucuları derneğin kuruluş bildirimi ve 
yasaya uygun olarak hazırlanmış tüzüklerini 11 inci 
madde gereği mülkî amirliğe vereceklerdir. Ayrıca il 
veya ilçelerde aynı tüzüğün tümünün ilanı, ekonomik 
yönden kurulmak üzere olan 'bir dernek için malî 
zorluklar yaratacaktır. 

Bu itibarla, tüzüğünün tümünün ilanı yerine, der
neğin adı, adresi amacı ve kurucularını ilanla yetinil-
mek üzere 14 üncü maddenin birinci fıkrası üçüncü 
satırında «... bir gazetede yayımlanır.» deyiminden 
sonraya, «Kurucular bu ilanda derneğin sadece adı, 
adresi, amacı ve kurucularını açıklamakla yetinebilir-
ler.» deyiminin ilavesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa. ALPDÜNDAR 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
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Dernekler, Anayasal bir hak olarak kurulduğuna 
göre ve genellikle vatandaşa hizmet götüren kuruluş
lar olduğuna göre ve de önergemde dinlediğiniz üzere, 
dernek tüzüğünün herhangi bir maddesi en ufak bir 
yöntemi ile yasaya uygun olmadığı takdirde, yasai 
mercilerde incelenip, olur almadıkça kurulmuş sayıl
mayacağına göre, dernek tüzüğünün tüm sayfalarının 
sayfa sayfa gazetelerde haftalarca süren tefrika halin
de ilanının uygulamada bir yararının bulunmadığı 
görüşü ile ve aynı zamanda vatandaşın onbinlerce; 
•belki şimdi yüzbinlerce lirasının, haftalarca mahallî 
gazetelerde yayımlanacak ilanlara harcanmaması bakı
mından, ekonomiye yönelik bir tedbir olarak bu 
öneride bulunmuş oluyorum. 

'Bunu tabiî kurucular isterse yayımlar; ama iste
mezse, ekonomik durumlarına göre «Şu ad altında, 
şu vasıfla, şu amaçlı bir demek kurulmuştur; adresj, 
ikametgahı, kurucuları şunlardır...» gibi diğer yasalar
da kuruculara tanınmış bu hakkın derneklere de 
tanınması amacı ile hazırlamış bulunduğum bu takriri 
Yüce Genel Kurulun takdirlerine sunuyor, teşekkür 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — «Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 

Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bu konudaki görüşünüzü rica 
edeyim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Tasarının 17 nci maddesinde, medenî hakları kul
lanma ehliyetine haiz olan 18 yaşını bitirmiş kişilerin 
derneklere üye olabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

Tüzüklerin yayımlanmasındaki amaç, aleniyet ka
zandırmaktır. Bu aleniyetin ancak gazetede ilan edil
mesi ile sağlanabileceği düşünülüyor. Derneğe üye 
olmak isteyen herkes, derneğin tüzüğünü, amacın, 
gayesini, nasıl çalışacağını öğrenecek ki, ona göre ya 
derneğe gidip kaydolacaktır, üye olacaktır veya ol
mayacaktır. Bu, öteden beri de bu şekilde devam 
etmiştir. Tüzük yayımlanmadığı takdirde bilgisi ol
mayacaktır. Bu bakımdan önergeye katılamıyoruz. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ablum, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ B AH AT

TIN ABLUM — Aynı görüşteyiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aynı görüştesiniz, teşekkür ederim. 

I Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met önergeye katılmıyor, önergenin dikkate alınma
sını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Madde üzerinde sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Yazımla ilgili önerisi olan üyemiz?.. Yok. 
Yalnız Divan üyemizin hatırlattığı bir konu var. 

Üçüncü satırda «Bu» dan sonra virgül fazladır di
yorlar. Bu görüşe katılıyor musunuz efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kaldırıyoruz, evet. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
İlk genel kurul toplantısı 
MADDE 15. — 'Dernekler, tüzüklerinin gazetede 

I yayımlandığı günü izleyen doksan gün içinde genel 
kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluştur
mak zorundadırlar. 

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mahallin en 
büyük mülkî amiri derneklerin kendiliğinden dağıl-

I mış sayılmasına karar verir. 

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

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 
I üyeler; 

15 inci madde, «Dernekler, tüzüklerinin gazete-
I de yayımlandığı günü izleyen doksan gün içinde 

genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını 
oluşturmak zorundadırlar. 

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mahallin 
mülkî amiri derneklerin kendiliğinden dağılmış sa
yılmasına karar verir.» diyor. 

I Kendiliğinden dağılmış sayılması, bir bakıma der
neğin feshedilmesi anlamını taşır. Genel kaide; der-

I nekler ya genel kurul kararı ile kendilerini fesheder
ler ya mahkeme kararı ile fesholur. Bunun dışında 
idarî makamların kararıyla fesih, yasalarımızda yok
tur. Ancak, faaliyeti durdurma ve alıkoyma vardır. 
Kendiliğinden dağılma, bir bakıma fesihtir. Bu yetki, 

I «kendiliğinden dağılmış sayılmasına» şeklindeki hük
mü verecek merci, idarî merci değil, bu yetki mah-

j kemeye tanınsa, yasalardaki genel kurala ve duruma 
uygun olur. Bunu arz etmek istedim. 

I Teşekkür eder saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sorusu olan sayın üye?.. Sayın Tutum, Sayın 

Genç. 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, 15 inci mad
denin ikinci fıkrasına göre, dernekler ilk genel kurul 
toplantısını, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 
yapmazlar ve organlarını seçmezse, mahallin en bü
yük mülkî amiri derneklerin kendiliğinden dağılmış 
sayılmasına karar vereceğini amir. 

Buna karşılık 51 inci maddenin iki numaralı ben
di ve son fıkrasında da aynı konuyu bir başka bi
çimde düzenlemiş ve 51 inci maddenin söz konusu 
bent ve son fıkrası hükmüne göre de, derneklerin 
15 inci maddede belirtilen süre içerisinde ilk genel 
kurul toplantısını yapmaması veya teşkili zorunlu 
organlarını seçmemesi halinde en büyük mülkî ami
rin yazılı bildirisi ve Cumhuriyet Savcısının istemi 
üzerine asliye hukuk mahkemesi kararıyla dernek
leri feshedeceğini söylüyor. 

Aynı konuda, hem idarenin, hem de mahkemenin 
yetkili kılınması açık bir çelişki değil midir?.. Bunun 
açıklanmasını istirham ediyorum. 

Teşekkürler efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Genç, buyurun sorunuzu sorun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben özellikle 

iki hususu öğrenmek istiyorum. Birinci sorum şu: 
1630 sayılı Kanunda bu 90 günlük süre 6 ay idi. 
Acaba niye 90 güne indi?.. Acaba 6 ay olmasının 
ne sakıncası vardır, 90 güne inmesinde ne yarar 
var?.. 

İkinci sorum : «!Bu organları oluşturmak zorun
dadır.» deniyor. Bu «organlar» sözünden ne ifade 
edilmek isteniyor?.. 20 inci maddedeki denetim ku
rulu ve yönetim kurulu mu acaba?.. Bunun burada 
açıklığa kavuşmasında yarar var. Çünkü derneğin 
kapatılmasına sebebiyet verebilecek bir müeyyideyi 
yerine getirmeme derneğin kapatılmasına sebep de
ğil. Bunların hangi müyyideler olduğu maddede sa
yılması gerekmiyor mu?.. 'Bunu belirtmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Ablum, hem konuşmaya, hem de sorula
ra lütfen cevap veriniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TIN ABLUM — Sayın Başkan, 15 inci madde, der
nek tüzüklerinin gazetede yayınlandığı günden iti
baren 90 gün içerisinde ilk genel kurul toplantılarını 
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yapmak ve organlarını oluşturmak zorunluğunu ge
tiriyor. 

Cevaplarım sırası ile olmayabilir efendim; evvela 
Sayın Kamer Genc'in sorularını cevaplandırayım iz
ninizle. 

Evet, yürürlükteki Kanunda ilk kongrelerini yap
ma süresi 6 aydı. Bu sürenin gereğinden fazla uzun 
olduğu ve genellikle ilanı müteakip, hemen hemen 
bütün derneklerin kongrelerini yaptıkları tespit edil
diği için, 90 günlük bir sürenin ilk kongrelerinin ya
pılması için yeterli olacağı düşünülerek bu süre 6 ay
dan 3 aya indirilmiştir. 

İkinci husus; bahsedilen organlar, malûmumuz, 
derneklerde asgarî hangi organların bulunması ge
rektiğini bu Yasa göstermektedir. Ayrıca, başka or
ganlar teşkili de mümkündür. Burada kastedilen or
ganlar, tüzükte belirtilen organlardır. Bunlar sadece 

yönetim kurulu, denetleme kurulu olabilir; ama der
nek tüzükleri bunlardan başka organların teşkilini de 
öngörebilir. Yani, tüzükte teşkili öngörülen organ
ların seçilmesi mecburidir. Bu husus ifade edilmek 
istenmiştir. 

ikinci husus, Sayın Cahit Tutum'un sorduğu ko
nudur, onu cevaplandırmaya çalışacağım. 

Efendim, 15 inci maddedeki fesih ile 51 inci 
maddedeki durumlar birbirinden farklı. 15 inci mad
de, derneklerin kurulmasını takip eden süre içerisin
de ilk genel kurullarının yapılmaması halini müey
yideye bağlamaktadır. Halbuki, 51 inci maddenin 
ikinci fıkrası bir başka hali düzenliyor. O hal; ku
rulmuş, organlarını teşkil etmiş ve yaşamını sürdü
ren dernekler, tüzüklerinde öngörülen süre içerisin
de olağan toplantılarını yapmamışlar ise idare on
lara ihtarda bulunacak, bir süre verecek, bu verilen 
süre zarfında da eğer dernekler bu olağan genel ku
rul toplantılarını yapmazlar ise bu, derneğin acz ha
line düştüğünün bir işareti sayılarak, bunların feshi 
için mahkemeye başvurulacaktır. Bu iki hal, birbi
rinden farklıdır. O nedenle aynı yerlerde düzenlen
miştir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şu anda maddeyi oylatamıyorum; çünkü madde 

müzakere edildiği sırada bir önerge verildi, öner
geden Komisyonun bilgisi olması gerekiyor gayet ta
biî, Komisyona gönderdim, önerge Komisyonda. 

Değerli üyelerden bilhassa başkanlık olarak rica 
ediyorum; bir maddenin müzakeresi sırasında verilen 
önerge zaman kaybına mucip oluyor. Lütfen değerli 
üyeler daha önce tetkik etsin ve önergeleri madde-
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nin müzakeresine başlanmadan evvel lütfetsin, ver
sinler efendim. 

Komisyonun tetkikinden geçen bu madde ile il
gili önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Dernekler Kanunu Tasarısının 15 inci maddesi

nin ikinci fıkrasına göre, dernekler ilk genel kurul 
toplantısını, birinci fıkrada belirtilen süre içinde yap
maz ve organlarını seçmezse, mahallin en büyük 
mülkî amiri derneklerin kendiliğinden dağılmış sa
yılmasına karar verecektir. 

Oysa aynı husus, 51 inci maddenin iki numaralı 
bendi ve son fıkrası ile de düzenlenmiş olup, 51 inci 
maddenin söz konusu bent ve son fıkrası hükmüne 
göre derneklerin 15 inci maddede belirtilen süre 
içinde ilk genel kurul toplantısını yapmaması veya 
teşkili zorunlu organlarını seçmemesi halinde, en bü
yük mülkî amirin yazılı bildirisi ve Cumhuriyet Sav
cılığının istemi üzerine asliye hukuk mahkemesinin 
kararı ile dernekler feshedilecektir. 

Aynı konuda hem idarenin, hem mahkemenin yet
kili olması açık bir çelişki teşkil ettiği ve doğru hü
küm de 51 inci maddede düzenlendiği için, Tasarının 
15 inci maddesinin ikinci fıkrasının madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit TUTUM Şerafettin YARKIN 
BAŞKAN — Önerge üzerinde Sayın Tutum, bu

yurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, 51 inci mad
denin iki numaralı bendinde, «olağan genel kurul 
toplantısı tüzükte belirtilen süre içerisinde yapılmaz
sa» diyor. Bu, olayın sonucu ile olağan genel kurul 
toplantısının tüzükte belirtilen süre içerisinde yapıl
maması olgusunun sonucu ile 15 inci maddenin birin
ci bendinde belirtilen süre içerisinde zorunluluğun ye
rine getirilmemesi halinde ortaya çıkan hukukî so
nuç aynıdır. Binaenaleyh, bu ikisinin farklı makam
larca, farklı bir biçimde ele alınıp çözülmeye çalışıl
ması, doğrusu tam kabul edebileceğim bir hukukî dü
zenleme olmadığı için bu önergeyi vermiş bulunuyo
rum. 

Aslında tabiî, Hükümet Teklifinde 51 inci mad
denin ikinci bendinde «tik genel kurul, 15 inci mad
dede belirtilen süre içinde toplanmaz ise» demek sure
tiyle açık atıf yapılırken, Komisyonumuz bunu, «ola
ğan genel kurul toplantısı» şeklinde değiştirmiş. Ben
ce, hukukî bakımdan sonuç aynıdır. Binaenaleyh, ne
den farklı makamlarca ve farklı bir şekilde bu sorun 
çözülsün? Her ikisi de neticede hukukî varlığın sona 

ermesi sonucunu doğurmaktadır. Bunun için bu öner
geyi vermiş bulunuyoruz. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Erginay aleyhte. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bana göre bu 

iki madde arasında herhangi bir tezat yoktur. Dikkat 
edilirse, 15 inci madde kuruluş anını ifade etmekte
dir. Kurulmaktan maksat, acaba kanuna, tüzüğe gö
re bir dernek kurulmuş mudur? Onu, mülkî amirin 
yetkisine veriyor ve bakacak, «Müddetinde kurulma
mış olan kendi kendini dağıtmış sayar» diyor Ka
nun. 15 inci maddenin ikinci fıkrası bu ve ortada da 
hâkime gidecek bir şey yok artık, çünkü kurulu bir 
şey yok. Daha ilk organlarını bile kurmamış. Halbu
ki 51 inci maddenin iki numaralı bendinde, «olağan 
genel kurul toplantısı» diyor. Artık kurulduktan son
raki devrelerde olağan toplantısını zamanında yapmaz
sa faaliyetini yerine getirmiyor. Bu bakımdan, mahke
me kararıyla kapatılması uygun olur, diye düşünür 
kanun vazıı. 

Bu anlamda bir tezat yoktur; maddenin aynen geç
mesi yerinde olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, önergeyle ilgili görüşünüz?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Değerli Hocamız, önergeye gerektiği şekilde ce
vap verdiler. Buyurdukları gibi, 15 inci maddede zik
redilen konu, henüz kuruluş safhasında olan dernek
ler içindir ve kanunla getirilen belli bir süre .içerisin
de genel kurul toplantılarını yapma zorunluğunu ge
tiriyor. Diğer 51 inci maddede ise, evvelce kurulmuş 
olan bir derneğin kendi içtüzüğünde belirlediği süre 
içerisinde yapılmasını öngörüyor. 

Bu bakımdan, ikisi ayrı ayrı konulardır; önergeye 
bu sebeple katılamıyoruz. 

BAŞKAN'— Sayın Ablum?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT

TIN ABLUM — Aynı görüşle katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Madde üzerinde sorunuz varsa Sayın Tan, buyu
run. 

TURGUT TAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, 
önergeye katılmadıklarını ifade ederken, Sayın Ergi-

jj nay'ın açıklamalarının cevap olduğunu belirttiler Sa-
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yın Erginay, açıklamalarında, «Bu eksiktir, kuruluş 
safhasında ortaya çıkan bir eksiklik olması dolayısıy
la mülkî idare amirine yetki tanınıyor» şeklinde ifade 
ettiler. Şimdi o halde, bu görüşü Sayın Komisyonu
muz da benimsiyorlar, ki öyle söylediler; kendilerine 
iade edilen 11 inci maddenin ikinci fıkrasını nasıl 
açıklayacaklar? Çünkü orada da kuruluş safhası söz-
konusu. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, buyurun efendim. 

SADİ ERDEM — Sayın Başkan, buna benzer 
şeyler, anonim şirketlerin ilk kuruluşunda ve diğer 
kuruluşların toplantılarındakine benzerlik vardır. 
Şimdi, bu ilk genel kurul toplantısı deyince, kurul
duktan sonra yapılan toplantıya biz ilk toplantı de
mişiz, daha henüz hiçbir şey ortada yokken ilk defa 
yapılan toplantıya ilk toplantı denir. Onun için bu 
«ilk» kelimesinin yanma herhangi bir karışıklığa mey
dan vermemek için «ilk kurucular genel kurul top
lantısı» veya buna benzer bir ibare ilave etmek su
retiyle diğer normal, kurulduktan sonra yapılan ge
nel kurul toplantılarını tefrik için böyle bir kelime
nin ilavesini uygun bulurlar mı acaba? 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, buyurun. 

SERDA KURTOĞLU. — Tasarı düzenlemesinde 
derneğin oluşum safhası oluştuktan sonraki durumdur. 
Bu Tasarının içerisinde oluşum safhasındaki durum 
ile dernek oluştuktan sonraki safha ayrılmaktadır. Bu 
yeni bir düzenlemedir. Bu düzenlemeye henüz Komis
yon Sözcüsü yabancı olduğu için, «Kuruluş .safha
sında» diye bir ifade kullandı. Bu ifadesi sebebiyle 
Akif Hocadan beri gelen beyanlar arkadaşların zihin
lerini karıştırdı kanaatimce. İlk genel kurul toplan
tısı ile ilgili düzenleme doğrudur; ilk genel kurul 
toplantısı yapılmaz ise, 15 inci madde tatbik edile
cek. Ondan sonra genel kurul toplantısı yapılmaz ise 
mahkeme kararı ile feshi icap ettiren mekanizma iş
leyecektir. Kanaatimce düzenlemede hata yoktur; bü
tün sorulan suallere de bu izahat açıklık getirecektir; 
arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Kurtoğ
lu. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU — 
Efendim; Sayın arkadaşımız Sadi Erdem beyin bah
settiği husus, zaten madde metninin başlığında da, «İlk 
genel kurul toplantısı» olarak geçmektedir. Bu itibar
la, daha, derneğin yeni başlangıç safhasındaki ilk ge
nel toplantı kastedilmektedir, ©u, açıkça burada belir -
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lenmektedir; ancak tabiî kurucular heyeti falan değil 
de ilk genel kurul toplantısı yapılması gereklidir. 

Sayın Kurtoğlu Hocamıza da 'teşekkür ederiz. Be
lirttiği gibi, buradaki 15 inci ımadde, oluşma safhasını 
düzenleyen, yani daha müracaat safhasında bir oluş
ma durumunda, ben öyle anladım, yani burada henüz 
dernek bildirisini vermiş, ancak o tüzelkişiliği ka
zanmış olmakla beraber tüzelkişiliği kazandıktan son
ra ilk genel kurul toplantısı yapma zorunluğu geti
riliyor. Bu zorunluğu yerine getirmeyen dernekler belli 
süre içerisinde, dağılmış addedileceklerdir. Sebebi : 
Olmuştur; bir tüzük verilmiştir, müracaatta bulun
muştur, ondan sonra da kimse yoktur ortada, Bu der
nek artık faal midir, değil midir, bulunamıyor. 

Bu itibarla, böyle bir hüküm getirme zorunluğu 
hissedilmiştir. 

Efendim, yalnız, bu son kısımla Sayın Tan'a o şe
kilde cevap vermiş de oluyorum. Yani buradaki 
tüzükler verildikten, kuruluş bildirisi verildikten son
raki genel kurul, toplantısını düzenleyen ayrı bir hü
kümdür efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; başlıkta «İlk 
genel kurul toplantısı» deyimi varken, metinde «ilk 
genel kurul toplantısı» deyimi yok. Binaenaleyh, o, 
«genel» kelimesinden önce «ilk» i koyalım da hem 
başlık tutsun hem de deminden beri yaptığımız tar
tışmalar kapanmış olsun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katıldılar efendim. 
Maddenin birinci satırında, «genel kurul» dan 

evvel ilk kelimesini ilave ettik. Bu değişiklikle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Dernek kütüğü ve kayıt işleri 
'MADDE 16. — İçişleri Bakanlığınca Emniyet Ge

nel Müdürlüğünde ve her ilde dernekerin kaydoluna
cağı Dernekler Kütüğü tesis olunur. 

Emniyet Genel Müdürlüğündeki Dernekler Kütü
ğüne, bütün konfederasyon, federasyon ve dernekler 
ile şubeleri ve merkezleri yurt dışında bulunan der
neklerin Türkiye'de açılmış şubeleri kaydolunur. 

İllerdeki dernek kütüğüne, merkezleri o il sınırları 
içinde bulunan konfederasyon, federasyon ve dernek
ler ile şubeleri ve merkezi başka illerde, veya yurt dı
şında olan derneklerin o il sınırları içinde açılan şube
leri kaydolunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Maddenin birinci cümlesinde, kanaatimize göre 

vuzuha ihtiyaç var. Deniyor ki, «İçişleri Bakanlığınca 
Emniyet Genel Müdürlüğünde ve her ilde derneklerin 
kaydolunacağı Dernekler Kütüğü tesis olunur.» Şim
di, «Emniyet Genel Müdürlüğünde» belirtildikten son
ra, «her ilde» Emniyet müdürlüğünde mi valilikte mi, 
bu belli değildir. Mesela bunu okuyan hiçbir kimse 
kesinlikle emniyet müdürlüğünde veya valilikte diye
mez. Nitekim ben biliyorum, hem emniyet müdürlü
ğünde hem de valilikte Dernekler Şubesi vardı, onlar
la ilgili kayıtlar vardı. Şimdi ilde emniyet müdürlü
ğünde tutulacaksa bu kayıt, onu tasrih edelim. Vali
likte olacaksa, «valiliklerde» diye açıklık getirelim. 

Bunu bendeniz arz ve teklif ediyorum; teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Muraitoğlu'nun bu konuşmasına, bu (tekli

fime cevabımız?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Balşkam, değerli arkadaşteiımıiız; 

Buradaki gelflMfen hükümlle fil1 emniyet müdıürlük-
leramde, Emnliyet Göne! 'Müdürlüğünde ve her ide 
iıl emınliyeit ımıüdlürılüklerjinde darmıdfcfierljın »kayıt oflaca-
ğt derndk kütüğü (tesüis olunur. Bu Ikonu 73 üncü 
maddede de açılkhiğa kaıvuşifcumuiluyor efendim. 73 
ündü madde ide «Derndk birimli» «tçıişlıarii Bakanlığım
ca, derndklere iiİşikiın iş ve :işfamteni yürütimdk, hüz-
mdtil'eri gönmıdk üaere merkezde Emıriiydt Genel Mü
dürlüğünde ve ıhar iide İl Eimnıiyıet MüdlürilüMıenm-
de Dernekler Biıriîmli oilUşjtuıruıKur. 

Bu birimlerin kuruluş, görev ve ydtfc'ilterıi yönet-
melikHe belirlleniir.» dertiilliyor. Buradan da şey yapa
rak ileride de emniyet ımüdürfliiilklteriiinde kuıruilacak-
tır efendim. Merkezde Bmmliydt Geneli1 Müdürfllüğün-
de, ilerde emmiiydt müdürlüklerimde. 

BAŞKAN — Evet, maldde üzıeriinde baişlka sorusu 
olan?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Soru Salyam Başkam. 
NECİP BİLGE — Soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Devdimısel 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Bafşkamım, Şayıın 

Kolmlilsıyon Sözcüsünün belriritlilfcleri 73 üncü madde-
ddki «birlim» yenli bir tabiridir, yeni bir teşekküldür. 

lllde bir bitîm oiluışjtuırıüliuır baişlka şeydir, buradaki, 
ımaiddedelbi kütük başka şeydir. İkisini karıştırmamak 
'lazuim. O nedenlle Sayın- Muraıtoğlü'mun haMı olarak 
bdlirititiilkilierj ıteröddüt izafe eidilmedi. Buna bir çözüm, 
yenli bir açıklık gdtliriirJer imi?.. 

BAŞKAN — Tdkraır saralım efendim, 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayım Başkan, dernekterin kü

tüğünün bulunması ve oraya kayıt iıştemimiin yapıllmıa-
sı 1973'ıte çıkan 1'630 'saiyılliı Kanunda da mevcu't bu-
lunıma'ktadıır. Demdk iki, otı küsur senedlir böyle bir 
siicil veya kütük m<evcutituır. Acaba «uitulu ıküitülkller 
muntazam bir şieifcillide rtutılalbiîlıityor mu? Eğer tuitudu-
yoırsa, ştodiye kadar bu kütüktore gerek merkezde, 
gerekse 'İtende ımıevcult olan kütüklere kaydedilen 
dermekteriiın ısayıısı halkkıında bilgi verebiliiırler mi? 

BAŞKAN — Bvelt, (teşekkür ederiim. 
Sayım Tultum, ısiziin de bir sorumuz var, buyurum. 
CAHİT TUTUM — Sayım Başkanıim; 73 üncü 

(maddede bir dıerndkller maisaısı eski deyiım'iyle, ama 
yenli. (Hiç (tutmuyor tabiî başlînğıı, 'onu oma gdliilnoe 
inışaıiah düzeılöoeğüz, kabull buyuracaklaır.) «Derndk 
biırim'i» düiye bir birlimden baihsediıyor. Bu birim öyfle 
amflaşıll'ıyosr iki, derneklere liışkin ilş ve üşletmfllerli yürü-
tecdk, bizm'dCleri görmdk üzere merkezde Emmliyet 
Genel Müdlürîiüğümıdie ve her lllde Emniyet müdür
lüklerimde bu birlilm oflyştarullacak. Taıbiî bu birlim 
ıher ıha'lde Ikültiüğü ıtuitaöalk attladığıım kadarıyla1. Eğer 
böyle ise, yani şartlı diaralk soruyorum, 73 üncü ımad-
deddki derneik birlilmli, yamiı o dermekler masasımı ve
ya darndkter şuhesirii, ıneyise onıun dernıdk Ikültiüğü ve 
kayıt dişillerini düzen'leyen 16 net maddeyle birleştire
rek daha aimlarnlJı bir biçimıde yenliden düzenlenmesi 
mümkün değil imli?.. 

Teşdkkürilter. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
ıSayım Kurtoğlu., buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, demnök kü

tüğü üde rnli tkuırullacaık, Bakairlılk'ta mı kurulacak? 
Bu isua'isin cevaibıını veırlirtense bir sua'im daha olacak. 

BAŞKAN — Pdki, 
Buyurun Saiyun 'Müftüoğlıu. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
—- iSaiyım Balşkan, kııymdfcli arlkadaişilar; 

Dernek kütüğü B.alkanllükta, Emrtiyelt Gienöl Mü-
dürilüğünlde ıtuıtmllaicalktır ve illlerdie de emniyet mü-
dürllü'kllıerinıdie. 
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Sayın Tultium'un -ifade buyurdukllaın, dernek biri
mlinin göreceği liştar arasında birisidir bu dernek kü-
tükleıliınlin 'tesisti, bunlarım tıitulllmaisı; fakat düzenle
me bakımından her İlkisinün bir maddede düzenHan-
mesini uygun görmüyoruz. Bu biır düzedlemıe mese
lesidir, herkesin tercihi de ayrı olabilir efendim. 

Sayım Bilge Hoca'rcın diğer koınudalkli sualine de 
Hükümet tarafından cevap verilecektir; arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Ablum. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Sayım Başkan; evvela birtakım sa
yısal biıllgiilıer arz edeyim : Bugüne kadar İçişferü 
Bakanllığı Emnüıyett Genel Müdürlüğünde tosıiis edilen 
dernek kütüğüne 53 706 dernek kaydolunmuştur. 
Bugün bu derneklerden 42 947'si hukukî varağımı ko
rumaktadır. Bu isürıe içeriisinde 12 817 derndk ımahke-
me karamyila veya Genel Kurul! kararıyla feshedıitaiış 
veya iinflisah etmek suretiyle hükmî şahs'iyeitin'i yilfcir-
miiş bulunmaktadır. 

Gene 'kamuya yararlı derndk sayısı, belki bilin
mek «ister, hailen 341 demdk hakkında 'kamuya ya
ratık çalışan dernek kararı alı inmiştir ve bu demek
lerin tamamı faaldir. 

Efendim, o 73 üncü maddeyi 16 ncı maddeden 
sonra, tekrar miıCdlliğinde olîsa bile getirtmemizin nede
ni, Meride ıgerdk Baikartlıik merkezimde, gerek i'il&rde 
derndk lişjleniyile meşgul dlacak idarî biırimleriın tesi
sine mesnet olmak üzere, kadro tailebinde mesnet dl-
malk üzere koymuş bulunuyoruz. Belki tekrardır; 
ama bütçe teknüği balkımündaın ve teşkilat kurma ba-
kımtradain bu zarureti hisseltitlik. O nedende getirilmiş
tir; arz ederiiım efendim. 

BAŞKAN — Sayım Kurtoğlu kademölıi bir soru 
sordular. Dediler bir soru soracağım, cevabı aldık
tan sonra ilkindi 'bir sorum var dediler. Onun içim, 
buyurun İSaıytn Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, gerek Ko-
mlisiyoın Sözcüsünün iızahaltı ve gerek Sayın Hükümet 
Sazcüsiünlün 'izahatından anlaşılıyor ki, 16 ncı mad
dede derndk kütüğü düzenfenımliştir ve derndk 'kütü
ğü il ıseViyeslinıdle ve Bakanflllk seviyesinde oHmalk üze
re liki kademelidir. O takdirde 16 ncı madde düzen
lemesi açısıindan, niçlin Emniydt Genel Müdürlüğü
mün 'kütük tutacağı söyleniyor da il seviyesinde kütük 
tutulacağı ısöylldn'miiyor ve o ikültüğü tutacak olanım 
emniyet müdürllügü olduğu isöyilenmıiyor? Çünkü ay
rıca Hükümıdt Sözcüsü de 73 üncü maddenin başka 
biır açıdan düzenlendiğini söyledi : Birlim oluşturma 
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açısından, teşkilat açısından. O hailde kütük açıısnı-
dan da merkezde Emmiydi Gendi Müdürlüğünde, il
lerde emniyet ımfüdürllüğünde demdk lazım geldiği 
ikanaaltindeylim. Sayım Muralfoğlu çolk haklılar; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür «derim Sayır, Kurtoğlu. 
Evet, cevabı rica edeytİm. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ MÜFTÜOĞLU 
— Salyan Başkan; müsaade ederseniz, bu kadar te-
reddöte mahal verdiği anUaşıilıyor, O 'İtibarla «içişle
ri Bakanlığımca lEmınliyet Genıdl Müdürlüğünde ve 
'illerde Emniyet Müdürlüklerinde» tabirini İlave edi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli lüydler, bu değişiklliMe mad
deyi oylarımıza ısunuyorum. Kabul edenller... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

17 ndi ımiaiddeyü dkütuıyorum1... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, 17 ntdiı madde 4 üncü maddeyle ol
dukça irltJibaitlıdır efendim. Bu itibarla, bu 17 nci 
ımaiddertin görüşülmesinin, 4 üncü maddenin Komis
yonumuz tarafımdan getirilişinden sonraya bırakılma-
isıınıı arz edecektüm. 

BAŞKAN — Evet, Başkanilüıkça uygun görüldü. 
18 inci maddeyi 'okutuyorum : 
-Üyeliğin ısıona ermesi 

MADDE 18. — Öğrenci dernsği üyesii ıjkıen öğ-
rendililk sıfatı sıona erenller'in, 40 inci maddeye göre 
ikamu h'iızmıöîıi göreVlilartince kurulan derneklerim 
üyesi iken <o derneğim kuruMüğu kamu kurum veya 
Ikurulluşıundaın veya kamu hizmetinden emıekliliık dı
şında herhangi biır mıedenile alyrıllanilariin, dterndklere 
ü'ye otoa halkkıra kaybederileriin ve dernek tüzüğüne 
aykırı haıreketilerıimden dolayı üyalliıkben çıkaırnliamların, 
Ikayılth buîunidükllan 'denndklerddki , üydlikleri ısona 
erer, 

Yukarıda be'liritülen duntmllardan biırinin tespiti 
halimde, üyelik İkaydı derndk yöndüm kurullarınca si-
ılinıiır.. 

BAŞKAN — Mafdde üzerinde söz islteyen sayım 
üye?.. 

Sayım Tutıum, buyu'ru'rnuız efendim; yalllnız bu 
maddeyle ilgiillli bir de önerge vermişsiniz, onu da oku-
Ifcayım, Ikonuşmanıızr ona göre ayarlayım; çünkü bila-
hara önerge üzerinde görüşme olmuyor. 

CAHİT TUTUM — Tabiî efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
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Yükısdk Başkanlığa 
Görüşülmekte ıdla'n Talsarının 18 inci maddesinin 

birinci cümlesinde yar alan «40 inci maddeye göre 
kamu hizmetli görevlilerince kurulan derndklerin üye-
sti diken ıo demdğin kurulduğu kamu kurum veya ku-
ruluşuınıdıan vöya kamu hi'zrrKdtiın'den 'âm'dkiMLlilk duşun
da foerihanıgi 'bir nedenle aıyrıllainlanın» ibaresinin mıe-
tlinıden çıikarıillmalsını saygıyla arz ve Itdklıif edenim. 

Cahit TUTUM 

BALKAN — Buyurunuz Sayın Tutum, 
CAHtT TUTUM — Sayın Bakkamım; 
Aslında 1<8 İmci madde böyle çdk faızlla iddialı ve 

üzerinde çdk fazla tartıışı'lmıayı gerdktirlir karimıaişık-
lnklta olan bir ırroaldde dıeğiıf. Ancak benim 'başlangıç
tan beri tereddüt ettiğim bir konu, bdllki açıkça 1'8 
indi maddede ortaya çılklfoğı için bu maddeye ilişkin 
biır değiştirge verdim, 

DeğeriHi arkadaşlar; 

Öyle aınllaşıllıyor ki, her ne kadar genidli üzenin
de cevap veren Saygıdeğer Komiisyon Sözcümüz de-
ğimmödiletisıe de, benilm ^anlayabildiğim kadarına gö
re bundan Sonra kaımu görevlilerimin mıdsldkî hak ve 
menfaatöîerinii korumak, gdtiiştirmek ve dayanişim ayı 
artırmak amacıyla, Ikuıru'Hacalk olan kuralıuşlların bağ-
•llı dlacağı ©saısltar, Dermekler Kanonumun içerisinde 
bu şekillide miaddeilere serptiıŞtiriılmiiş küçük küçük fıfc-
.raJfenk çözüme kalvuşitumulacağı kabul edillliıyo'r; be
nim anladığım bu. Blir bakıyorsunuz kamu göırevli-
ferimiin bangi Itjür diernökteri kuraimiayacaklarıına aıiıt 
olan hükümlere raisıtîıyorsunuz, biır halkıyorsunuz 40 
IMCI maddede herbanigi bir kayılt ve <şaırtt>a tabii olma
dan s'aldece kurumsal! esalsa veya meslek esasıma göre 
taşkilaltlanımaıyı fcalbül eden, ki bu Türkiye'de çok 
taritıışillmıiştır, kurum e'salsı mu kurumlar arası esas mı 
yoksa mıaslekî kariyer lesıasına göre ma memur der
nekleri veya kuruluşları kurulacak, bu çdk tartışma
lıydı, 624 Sayılı Devldt Personeli Sendikalları Kanunu 
tartışılırken bir hayli geniş tutulduğu için sanıyorum 
ki alltı kişlik Devlet Üretme Çiftlikleri Müfefitilşiteri 
Sendikaısıındain tultun, 40 bin üyeli bir sendikaya ka
dar çok çeşitli, parçalı sendikallar ortaya çıkmıştı, 624 
sayıifı Devldt Personeli Sendikalar! Kanununun uy
gulaması sırasında. Çünkü orada getirdikleri esas 
müphemdi, Şimdıi bu rnıüphemiyeti belikti dernekler 
açısından, mıemuııllar açılsaından çözmeye çalışıyor; 
ancak değeri arkadaşlar, benim üzerinde durduğum 
şudur : 

18 'inci maddede ilk kez memurlarım hak ve mıen-
faaftflerimıi, iktisadî ve sosyal hak ve çıkarlarını koru

mak ve geliştirmek maksadıyla kuracaklar i dernekler-
ddki üyeliğin nasılı sona ereceğini söylüyor. Bir baş
ka yerde de nasıl kurulacağını belikti söyleyecek. Bir 
başka yerde de kimilerin giremeyeceğini söyleyecek. 
Yanıi bu sekide ıserpiştirilîmiîş hükümlerle devlet me
murlarımın kurabilecekleri ve omlarım haklarını koru
mak maksadıyla kurabilecekleri kuruluşlarım yönetli-
mini son derece gevşdk bir hukuksal doku içerisinde 
çözmıeye çalışıyor. Bu isteyecek bir konu değil. Ba
kın, 'niçin değil; çok kısa olarak aırz edeyim. 

624 sayıllı Devlet Pemondlii Sendikaları Kanonu 
bildiğimiz gibi 1965'ten 1'970'e kadar uzanan süre 
içerisinde talihısüz bir gdlişim geçirdikten sonra, 1971' 
de değişikliğe uğradı Anayasamız ve sendika kurma 
hakkı kaldiıriiHdı. Ne oldu?.. Sendika kurma hakkı 
ikaldımllıınlOa sendikallarda (tanınan o tür halklar der-
ndk statüsü içerisinde sürdürülmeye çalışıldı. Fev
kalade battalı dllduğu sonra ortaya çıktı. Çünkü Dev
let Perso'nelü Sendikalları Kanunu kendi içerisindeki 
tutarsızlığa ırağmıen sendika filkıri içerisinde bir disip
lin getirilmeye çailıişııyordu, dermek statüsüyle bu büs-
bütiün ortadan kalite. Şilmdi yine dernekler sitaltusü 
içefisinıde bunu böyle eriıterelk halletmek mümkün 
d'eğil, Çdk kısa dlarak bir iiki ınoktaıya dıeğindiikten 
sonra slözJl'eriime soın vereceğiim. 

Bakıımiiz, bir kez bu devlet persıontel'iyi'e 'ilgili der-
ndkıler eğer sadece bu Derndfcler Kainunu çerçeivesi 
'içeriMnde çözülüneye kallkıllırsa şu ndkta'lar ortada 
kalacaktır : 

1. Kamu görevlillıerinden bu halkkı taışuyanılar ve 
taışımıayanilar fevkalade önemlli »taııitıışmıailara nıeden 
olacaktır. Kamu PerSiondİi! B!irlik!İieri bu ıkanuiyu çö
züyordu. Hanigi meımıuriar bu Kanunun kapsamı içe
risinde bu tür derneklere girdbilecek, buraida belli 
dağıll, 

2. Kurutuş şekli özel hükümlere tabildiir. Bu 
şimdli derndklere tabi olacak; mümkün değil. 

3. Üst teşekküllerin (federasyon ve ikonfederais-
yon) son derece değişik sekide kuruılmalsı gerdkiyoır, 
derndkler g;ibi değil Bu ortaya çıkacak. 

4. Birleşme yasağı gibi son derece önemli hü
kümler vardı. Bunu burada göremeyeceğiz. Özel ya-
saklalmaiar vardı, burada göremeyeceğiz. Hizmet aik-
itiiyle çallıışııp da Kanunun kapsamıtma giır-enleıriın hu
kukî durumlara açıklığa fcavuşltu ve burada ıgöreme-
yeceğilz,. Üye sıfatının ortadan kalkması konusunda 
burada söylenenferin çok dışında da birıtakım özel 
hükümller vardı, bunu da garemeyeceğk. Yaırdımlaş-
mıa haküarınım nalsıl kultenıflaoağı baintÜliyo'rdu, bu-
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rada .göremeyeceğiz. Kuruluş usulü ıtamaımen der
neklere benzemeyen y anileri vardı, yüne aynı sekilide. 
Faaliyetleri ve yetiktiler* fevkaflade 'incelliilk ara ediyor
du, bu memur Ih'izmetffileri bıiırl'ikleröne 'iişkiin özel 
kamumda bunllar yer alabilirdi, buraları göremeyeceğiz. 
Yaisalk faaliyetler çak geniş bir sekilide karisanımiiışitı. 
Organllarda görev alamayacak olanlar belü'rtlilfiml'işıti, 
burada belli 'değil. Geffiir ve mıalllar çok değişik, ver
gi tmıuaıfâuğt bUlumam mallarım haezedillememes'i ilke
si, la'idalClaırıin kesilmesi, özellikle check - a'ff, fesih 
ve ünlfîsaih hallerli, birlleşme Minide 'infisah ve diilğer 
çeşitlli hükümllerıle çok özelik arz eden konuları Der
nekler Hukuku sita'Düsü 'içinde nasıl çözlüımıe bağlaya-
caığız?.. Bunu görilümüz naisil ıkabuil eder ve elverir; 
'bilemiyorum. O bakımdan, eğer kabulı buyururlaırsa; 
bir özeli (kanunun bir başka özel ikanuınıa aitıflta bulun
ması caıiz görülürmez, genellikle 'bizim başvurduğumuz 
•biır yal değildir hukulkî düzenlemede; aıma memurla-
ınm toenidli özel hukukunu ıgdlişitllırmdk, mes'lidkî mıen-
faaitileriınıi geliştirmek üzere kuracakları dernekler dı-
şMidla)kii buradaki genel hükümlere bağlı ol'sunlar, 
buna bir diyeceğimiz yok; ama kendileriyle iîgill'i, 
Ikenıdi meslekleriyle lıîgiDi derneklerin veya 'kuruluş
larım lismi me olacaksa, omların bağlı olacakları esas
ların özel yaısaısıinida gösterileceğine dal'r bir özeli1 altuf 
hükmüyle acaba bunu çözmek mümkün değil mi di
ye Komisyonumuza hukulkî bir yeşil ışık yakmak lis-
tedilm. Bu nedenle, 40 imci madde, üyeliğin kaybına 
ilişkin ve daha başka nedenlerle de kaybediilebilbCeık 
olan tüydük hulkuikunun burada 18 inCıi maddede çö
zülme bağlanmasının caiız almayacağını beliırtterek, 
eığer prenisipte kabul ederlerse, hemen böyle bir altıf 
hükmünün münasip bir yere yeırleştirilerek, Kanu
nun bütününde samıyorum bazı redaksiyon değişik
liklerimi de 'gerektirecek bir küçük atıf hükmüyle so
nunu en İsabeti bir şekilde çözebiliriz. 

Saygıyla takdirlerimize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum, 
Sayım Tutum'un önergdsinin lehinde, aleyhinde 

söz islteyen sayan üye?.. 

HAYATİ GÜRTAN — Lehinde Sayın Balkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayım Gürtan. 

'HAYATİ GÜRTAN — Efendim, benim arzım 
hdm Sayın Tutum'un önergesinin lehinde alacak, 
ham de aınlıayainıaldığım 'bir noktanın, üyelüğim sona 
ermesiınli düzenleyen 18 inci maddede, 40 ıınıcı mad
deye de iaJtııf yapan lafzın biır yerinde bir tereddüdüm 
oldu, onu açıklamak <içiim olacaktır. 

Bu 18 İnei maddede şöyle diyor : «Öğrenci der
neği üyesli ilken öğrencilik sıfatı sona erenlerim, 40 
ımoı maddeye göre ıkaımu hizmeti görevlilerince ku
rulan darraekferin üyesliyken o derneğin kurulduğu,» 
Simidi burasının atamı çizerek okuyorum,, «kuruldu
ğu kamu kurum veya kuruluşundan veya kamu hiz
metinden cimdklliCıilk duşunda.» 

Simidi buradan şu anlam çıkıyor; derneğin ku-
ırulıduğu ıkaımu :ku'ruim veya kuruluşu, dermek kamu 
kurumu İçeriklimde mli kuruluyor?.. Sanıyorum bu
rada söylenmek istenen kamu kurum ve kuruluşların
da çalmşam herhangi bir «meslek mensuplarının kur
duğu kamu kurumunum daşımda biır derndk, biır sos
yal yardım derneği de olabilir, 'bir kültürel dermek 
de olabilir, bir (meslekî dernek de olabilir bu. Ör
neğin Türkiye Ormârtcıllaır Derneği gllbi; bu Orman 
Gemdi Müdürlüğümün içimde kurulmaz, dışarıda ku-
rulur, ama Orman Gendi Müdürlüğümün içimde ça
lışan veya dışarıda çalışan armam (mühendisi veya 
orman mühemdiiıs muavini, yani ormancıliıikk llgilü 
olanlar bu derneğe üye dlaibilıirler. 

Şimdi, bu madde bu şekilde kaldığı takdirde 
d'iyeüim ki, Türkiye Ormancılar Derneğine üye ol
muş olan Devl'dt Su İşlerindeki bir arkadaş emeklli 
olduğu ıtaikdirde bu dermekte ka'lalbiiyor, ama ora
dan başka bir yere malkl'edilidiği takdirde bu dernek
ten çıkarltıilmaisı ıgerdkiyor. Bumdan sanıyorum •muralt 
ediîsn bu değildir. Bu nedenllie Sayın TUtum'un da 
işardt eflCilği gibi bu hükmüm 'buradan çıka'rtılmaısı 
gerekir. Aksi halde uygulamada pek çok kaırıışıkliıikllar 
kendiUiiğinıden liıstemeyerek dluşacaktur. Bunu aırz et-
melk isitüyorum. Esasen 40 ımoı maddede dükkaltile in-
celendliğimde bu idurum aç^k seç'iik ortaya çıkacaktır. 
Aynıca görtüşütoermiş dlam 17 nci maddede aynı me
sele yüne gündeme gelecdktir. Bunu arz etmek için 
vaktimizi alldım. 

Saygılar isunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Ablum buyurun efendim. 
ÎÇtŞLBRÎ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Sayın Başkan, bu Tasarıyı düzen
lerken bir zaman kamu hizmeti görevlilerinin örgüt
lenmelerini tümden düzenlemeyi düşünmedik. Daha 
evvel 1971 yılına kadar devlet memurları sendika ku
rabiliyordu, 1971 yüında Anayasada yapılan değişik
likle o sendika kurma hakları alındı, ama onun yerine 
başka şekilde teşkilatlanmaları öngörüldü. Yeni An-
yasamız bu konuda meskût, yani biz bu susuştan yarar
lanarak kamu hizmeti görevlilerinin teşkilatlanma bi-
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çimlerinin sadece dernek şeklinde olmasını öngörme
dik, ama her devirde gerek sendika kurmaları müm
künken, gerek 1971 yılından sonraki dönemlerde me
murlar çeşitli adlarla dernek kurmuşlardır. Dernek 
kurma hakkını kullanagelmişlerdir. Konu şu veya bu 
şekilde düzenlenir, biz o alana girmeden, yani ne şe
kilde düzenlenirse düzenlensin kamu hizmeti görev
lilerinin dernek kurmaları halinde uyacakları esasları 
belirlemeye çalıştık. Sayın Cahit Tutum'un ifade et
tiği gibi biz belirli bir amacı sağlamak için bu hü
kümleri getirmiş değiliz. Bunu böylece ifade ediyorum 
efendim. 

ikinci husus: 40 inci madde, kamu hizmetlileri 
görevlilerinin iki esasa göre dernek kurabileceklerini 
belirtiyor, okunduğu zaman böyle anlaşılıyor. Mesela 
İçişleri Bakanlığı memurları bir kuruma mensuplar, 
dernek kurabilir veya mühendisler, yani kamu hizme
tinde görevli olan mühendisler dernek kurabilir. Bu 
ikinci hale göre dernek kurulması durumunda bu der
neği kuran veya girenlerin aynı kurum mensubu ol
ması şart değil, yani yeter ki, kamu hizmetinde görev 
almış olsunlar. O nedenle 18 inci maddede her iki 
durumu da ifade edebilmek için o tabirler kullanıldı. 
Kanunun 40 inci maddesinde kamu hizmeti görevli
lerinin hangi şartlarda, hangi hallerde dernek kura
cağını belirlediği için o şartları ifade ederek kamu 
hizmetinden ayrılan veya meslekten ayrılan emeklilik 
dışında herhangi bir nedenle ayrılanların bu amaçla 
kurulmuş derneklerde dernek üyeliğinden silineceğini 
tespit ve ifade bakımından o ifadeler kullanıldı. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Katılmadığınızı ifade ediyorsunuz?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyorlar. 
Sayın Komisyon... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, aynı şekilde katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon da katılmıyorlar. 
Değerli üyeler; bu önergeye Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılmıyorlar. Dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, soru sorabilir 
miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, 40 inci 

maddeye ilişkin Hükümet Temsilcimizin verdiği bilgiye 
göre kamu görevlileri ya kurumsal esasa göre ku-
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i rulacak veyahutta meslekî esasa göre kurulacak. Tür-
I kiye'de meslek dendiği zaman yasal bir tanımlaması 
I olmadığı için kendisini yasal yoldan tanımlamış olan 
I mühendislik, doktorluk gibi meslekler için hiç bir 
I tereddüt caiz değil, ama bir daktilo, bir (x) veya (y) 
I kurumunda olması arasında hiçbir fark olmadığına 
I ve onu meslek saymayacaklarına göre bildiğimiz 5 - 6 
I meslek dışında hiçbir kamu görevlisi iş esasına, yani 
I uğraş esasına dayalı olarak herhangi bir dernek kura-
I mayacak demektir. Acaba böyle mi anlıyorlar?.. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
I Buyurun Sayın Ablum. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
I TİN ABLUM — Sayın Başkanım, konuyu Sayın 
I Cahit Tutum'un ifade ettiği şekilde anlıyoruz. Belirli 

yasalarla, belirli bir statüye bağlanmış uğraşlar mes-
I lektir; doktorluk, mühendislik, mimarlık gibi. Onun 

dışındaki grupları meslek saymayı düşünmedik. 
SERDA KURıTOĞLU — Sayın Başkan, bir soru 

sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim zabıtlara geç-

ı mesi bakımından söylüyorum. Üçüncü maddenin be
şinci bendinde federasyon ve konfederasyondan üst 

I kuruluş olarak bahsediliyor. Acaba federasyon üyele
rinden biri veya konfederasyona bağlı bir dernek ayrı-
lırsa federasyonun akibetini 18 inci madde mi tespit 
edecektir?. Bu bir. 

İkincisi : 18 inci maddenin ikinci fıkrasında, «Yu
karıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, 
üyelik kaydı dernek yönetim kurullarınca silinir.» 
deniyor. Üyelik sıfatı silinmeden mi sona erecek, yok
sa 18 inci maddenin birinci bendinde tadat edilen 
hallerde mi sona erecektir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 

ı — Sayın Başkan, Sayın Kurtoğlu'nun ikinci suali; 
üyeliğin sona ermesi 18 inci maddenin birinci fıkra
sında düzenlenmiştir. Bu duruma göre derneklerdeki 

j üyelikleri sona erer. Bu kesindir. Onun altındaki 
fıkrada, «Yukarıda belirtilen durumlardan birinin 
tespiti hailinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulla
rınca silinir.» diyor. Bu tali derecede bir işlemdir. 

[ Dernek yönetim kurulunun üye kaydını silmeye yöne-
I İlktir efendim. 
I Birinci suali ise, federasyon ve konfederasyon 
1 oluşması hali önümüzdeki maddelerde vardır, onun 
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da kaç derneğin bir araya gelmesiyle federasyon, kaç 
federasyonun bir araya gelmesiyle konfederasyon 
oluşacağı öngörülmüştür. O maddede bu sayıdan 
aşağıya düştüğü takdirde tabiatıyla federasyon ve 
konfederasyon durumundan çıkılacaktır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yazımla ilgili bir teklif var mı?.. Yok. 
Değerli üyeler; maddeyi Komisyondan gelen şek

liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Üyelerin hakları 
MADDE 19. — Hiç kimse derneğe üye olmaya 

veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye is
tifa hakkına sahiptir. 

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tü
züklerinde üyeler arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, 
din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hü
kümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya ba
zı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 

Ancak; 
1. 4 üncü maddede belirtilen kamu hizmeti gö

revlileri 17 nci madde gereğince üye olabilecekleri 
dernekleri, 

2. Türkiye Büyük Milet Meclisi üyeleri, kanun
la gelir kaynağı veya özel imkânlar sağlanmış olan 
kamu yararına çalışan derneklerin, 

Yönetim ve denetleme kurullarında görev ala
mazlar. 

Her üvenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. 
Her üye oyunu bizzat kullanır. 

Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri tak
dirde aidat verebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

CAHtT TUTUM — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, burada benim 

sadece öğrenmek istediğim ve bir miktar da yorum 
olarak ileri süreceğim düşüncem; maddenin iki nu
maralı bendinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin kanunla gelir kaynağı ve özel imkânları sağ
lanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin yöne
tim kurullarında görev alamayacağına dair olan hü
kümdür. 

Sanıyorum ki, artık yasalarımızda kanun yapı
cılarına karşı da bir şüphenin yasallaştırılması, meş-
rulaştırılması işaretleri olarak belki bunu kabul et
mek mümkün. Benim anlayışıma göre böyledir; 

çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ya
pacağı ve yapamayacağı şeyleri böyle her kanunun 
her çıkışında böyle bir küçük korsan madde ile böyle 
düzenlemeler olursa, sanıyorum ki fevkalade hatalı 
olur. Çünkü her çıkan yasa bu tür iltisaklar, irtibat
lar yapabilir. Oysa Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin hukukî durumunun Anayasa, İçtüzük ve 
onun dışında özel bir kanun gerekiyorsa kanun çı
karılır, tespit edilir. Böyle her gelen kanuna eğer 
böyle maddeleri biz ilave edecek olursak, sanıyorum 
ki isabetli bir hukukî düzenleme yapmamış oluruz 

Yalnız benim öğrenmek istediğim şu : öyle an
laşılıyor ki; bu, özel gelir kaynağı veya özel imkân
lar sağlanmış kamu yararına derneklerin yönetim ku
ruluna Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri girer
se herhalde büyük bir sakınca olarak düşünülen par
tizan etkilerin o kurumlara taşınması ve dolayısı ile 
o kuruluşların partizan amaçlara alet edilmesi ihti
malinin ortaya çıkmasıdır. Bu tabiî hazin bir şeydir. 
Böyle bir şeyi düşünebilmek; olmuşsa yine hazin. 
Ama olması muhtemel olarak düşünülerek yasal dü
zenleme yapılıyorsa fevkalade sevimsiz bir düzenle
me. Ama, burada kastedilen herhalde ister Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, ister partili, ister partisiz 
hepsini kapsıyor gibi geldi bana. Bundan ne gibi bir 
menfaat, ne gibi bir şey umulmaktadır? Hiçbir par
tiye bağlı olmamışsa da Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesinin bir derneğin yönetim kuruluna girmiş 
olması ne gibi bir sakınca yaratabilir? Neden Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerine karşı bu kuşku 
genelleştirilmiş oluyor ve eğer kuşku var ise, başka 
bir kaynaktan gelen bir düşünce veyahut kuşku var
sa bu dile getirilsin. Yani, hukukî ve teknik bir zo-
runluktan mı doğuyor, yoksa Türkiye Büyük Millet 
Meclisi mensuplarının mesailerini yalnız Büyük Mil
let Meclisine harcamaları endişesinden doğan bir şey 
midir?.. Yoksa, demin benim işaret ettiğim gibi, 
muhtemelen partizan etkilerin, düşüncelerin, bu şe
kilde tarafsız yönetilmeleri gereken kamu yararının 
hadim derneklere taşınmamasını sağlamak için midir? 
Hangi düşüncelerle bu metnin bu bendi kaleme alın
mıştır; bunu lütfederlerse memnun olurum. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Ablum, cevap vermek üzere buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Sayın Başkanım; Anayasamızın 82 
nci maddesinden bir pasaj okuyorum. «Üyelikle bağ
daşmayan işler «başlığından sonra şöyle denmektedir : 
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«... özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanun
la sağlanmış kamu yararına çalışan dernekler» de mil
letvekillerinin görev almalarını yasaklamış. Biz bu 
Anayasa hükmüne uyduk ve bu dernekler Türkiye'de 
üç tanedir efendim : Kızılay, Çocuk Esirgeme Kuru
mu, Türk Hava Kurumu vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAYATÎ OÜRTAN — Sayın Başkanım, yazımla 

ilgili bir düzeltme isteminde bulunacağım. 
BAŞKAN — «Yazımla ilgili bir düzenleme» diyor

sunuz; buyurunuz. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım; «An

cak» ile başlayan fıkranın sonuna (n) harfinin kon
ması lazımdır. «4 üncü maddede belirtilen» diyerek 
giden cümlenin sonunda «Dernekleri» kelimeleri var, 
bu kelime «Derneklerin» olacaktır. 

IMTLLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkanım; müsaade ederseniz ben onları arz 
edeyim. Notumuzda var efendim; burada basım hatası 
olmuştur. 

BAŞKAN -^ Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
İkinci fıkranın birinci satırında; «Dernek tüzüklerin
de» ibaresinden sonra virgül konacaktır. 

Fıkra şöyle başlıyor; 
«Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.» ibaresi 

doğrudur, bundan sonraki «Dernek tüzüklerinde» iba
resinden sonra demin de söylediğim gibi oraya bir 
virgül konacaktır ve «Üyeler arasında» kelimelerinden 
sonraki virgül kalkacaktır. 

'Bir numaralı bentte son kelime «Dernekleri» ol
muştur, bu kelime «Derneklerin» olacaktır, sonuna bir 
(n) konacaktır. 

İki numaralı bendin sondan ikinci satırında «Ge
nel Kurulda» kelimelerinin başlarındaki büyük harf
ler küçük harf olacaktır efendim; basım hatası ol
muştur. 

Arz ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım; sorum var efendim. 
BAŞKAN — Sesinizi işittim Sayın Kırcalı, bu dü

zeltmeleri elimdeki metne işaret ettikten sonra söz 
vereceğim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, benim de bir 
sorum var. 

BAŞKAN — Evvela Sayın Kırcalı'mn sorusunu 
alalım. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; maddenin gerekçesinde de belirtilmiş 
olduğu gibi bu 19 uncu maddenin birinci fıkrasının 
birinci cümlesi doğrudan doğruya Anayasanın 33 ün
cü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi olu
yor. 

«Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte 
üye kalmaya zorlanamaz.» denmektedir. Bunu Ana
yasadan okudum. Aynı şey Tasarı maddesinin birinci 
fıkrasında da var; fakat bunun arkasından, sanki bu 
maddedeki fıkrayı açıklamak ister gibi bir hüküm ge
tirmişler. «Her üye istifa hakkına sahiptir.» denmek
tedir. 

Şimdi bu hüküm bir zafiyet yaratıyor. Anayasa 
açıkça bunu koymuş. Bir kişi dernekte üye kalmaya 
zorlanamazsa bunun mefhumu muhalifi, açıkça istifa 
hakkına sahiptir demektir. Eğer bu şekilde bir açık
lama yapacak isek o zaman, «Hiç kimse derneğe üye 
olmaya zorlanamaz» sözü için de o vakit fıkraya bir 
cümle ilave edelim, bir söz ilave edelim demek lazıım. 
O zaman mesela diyelim ki; «hiçbir derneğe üye ol
mak için kimse zorlanamaz» falan gibi böyle bir ilave 
yapılabilir. Bence, bu Anayasanın çok açık, net olan 
hükmünü birinci fıkranın ikinci cümlesi zafiyete uğ
ratmış bulunuyor. 

Ben şimdiye kadar Sayın Komisyonumuzdan öner
ge dışında, uyabilecekleri kanısı ile pekçok istirham
da bulundum ve soru sordum; ama hiçbirine uyma
dılar. Bilmiyorum bu hususta ne derler ve uyarlar mı? 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilge, buyurunuz. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; bendeniz de 
bir soru ve 'bir düzeltme olarak şunu ifade etmek is

tiyorum. 
Evvela düzeltme olarak; «Hiç kimse derneğe üye 

olmaya...» denmemelidir, Anayasaya da olduğu gibi 
«Hiç kimse 'bir derneğe...» denmesi gerekiyor. «Bir» 
'kelimesinin konması uygun olacaktır; çünkü «Bir» 
kelimesi olmazsa dernek muayyen bir şey olacaktır. 
Halbuki bu, gayri muayyendir.'Bu itibarla «Bir der
neğe» tabirinin kullanılimiası uygun olur. 

İkincisi de, «Veya dernekte üye kalmaya...» den
mektedir «Üye kalmaya» denince, üye olarak kalma
ya» denilmesi uygun olacaktır; düzeltme olarak arz 
ederim. 

. ikinci bir düzeltme vardı, onu benden evvel yap
tılar 'bunun üzerinde durmayacağım. 
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Bir de sorum var. İkinci bentten sonra; «Yönetim 
ve denetleme kurullarında görev alamazlar» diyor. 
Yani burada birinci 'bent 'bakımından düşünüyorum; 
«4 üncü maddede belirtilen, 'kamu hizmeti görevli
leri 17 nci madde gereğince üye olabilecekleri der
neklerin yönetim ve denetleme kurullarında görev 
alamazlar» o halde bu gibi kamu görevlileri ile ilgili 
olarak kurulacak olan dernekler sadece emekliler ta
rafından yönetilecektir. Böyle bir şey doğru görü
nür mü?... Ne gibi mahzur vardır?... Vazifede, gö
revde bulunanların yönetim kurullarında (bulunması
nın mahzuru nedir?... Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayhay teşekkür ederim. 
(Sayın K'aral, 'buyurun. 

HALtL İBRAHİM KAR'AL — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, benim sormak istediğim soruldu, ama 
ben başka 'bir açıdan 'buna değineceğim. «Her üye 
istifa 'hakkına sahiptir» yani istifa hakkına sahip ol
mayı bir kanunla 'belirtmek anlaşılmaz bir nokta. Kal
dı ki ıbir derneğe üye olima hakkı, dernek kurmak 
'hürriyeti İstifa hakkını içerir, yani ayrıca kanunla 
«Her üye istifa hakkına sahiptir» istifa hakkına sa
hip olunmayan bir dernek imi olmaktadır?... 12 Eylül 
öncesi olaylarda bazı fiilî olaylar olmuş olabilir, an
cak bu kanunla önlenemez. «İstifa hakkına sahiptir» 
demek gerçekten sayın arkadaşımız Kırcalı'nm belirt
tiği gibi, daha önceki hususları zayıflatmaktadır. Sa
yın Komisyonumuz bu «istifa hakkına sahiptir» sö
zü konduğuna göre bununla neyi elde edeceklerini 
açıklarlarsa 'belki bizim bilmediğimiz bir konu var
dır. Bu soruyu sormak istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Söz sırası sizde Sayın Mü'ftüoğlu, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, düzenleme hususunda getirilen şey
lerden »Sayın Kırcalı'nın ve diğer arkadaşlarımızın da 
ifade ettiği gibi birinci fıkranın sonunda «Her üye 
istifa hakkına sahiptir» cümlesini çıkarıyoruz efen
dim. Uygun buluyoruz, onun çıkarılması doğrudur, 
yerindedir, 

BAŞKAN — Hangisi efendim?... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Efendim, birinci fıkranın son cümlesinin çıkma
sı yerinde olacaktır. «Her üye istifa hakkına sahip
tir» buna gerek yok «fendim. 

Birinci cümlede Sayın Hocam Bilge'nin belirt
tiği gibi «hiç kimse bir derneğe» onun konmasında fay
da var efendim. Ayrıca «dernekte üye olarak» ke
limesinin konmasına taraftarız efendim. Bu şekilde 
düzenlenmesini arz ederiz efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım yalnız Anayasada «veya» «ve» dir ve bu su
rette doğrudur yani. Sayın Hocam eğer okurlarsa 
veya «ve» haline gelirse birinci cümledeki, Anaya
samıza paraleldir o zaman «üye olarak» takı «ola
rak» sözüne gerek olmadığı anlaşılacaktır. Anayasa
mızda «veya» sözü «ve» dir efendim, «üye olmaya 
ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz» veya değil, 
«ve» olursa sanıyorum Sayın Hocam ısrar etmez
ler, 

BAŞKAN — Anlaşıldı, soracağım efendim. 
«Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte 

üye kalmaya zorlanamaz» Anayasada da bu tarzda 
ifade edildiğine göre Komisyon olarak düşünceniz?. 

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

BAŞKAN — öyle yapıyoruz «olarak»ı kaldırıyö-
ruz. Başka efendim?... Bu kadar değil mi?... Evet. 

Değerli üyeler; 
iBu maddenin 'birinci satırında «hiç kimse»den 

sonra «bir» «veya» yerine «ve» ve diğer kısım «zor
lanamaza» kadar aynen kalıyor «Her üye istifa hak
kına sahiptir» cümlesi çıkıyor. Ayrıca ikinci fıkra
nın «dernek tüzüklerinde» den sonra virgül konuyor, 
«arasında» kelimesinden sonra virgül kalkıyor. Birin
ci 'bendin sonunda «dernekleri» değil «derneklerin.» 
Bu maddenin sonunda ikinci satırındaki «Genel Ku
rul» kelimelerinin baş harfleri küçük iharfle yazılı
yor. Bu düzenleme ile maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Dernek Organları 

Dernek organları 
MADDE 20. — Her demekte; 
1. Genel Kurul, 
2., Yönetim Kurulu, 
3, Denetleme Kurulu, 
Oluşturulması zorunludur. 
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Dernekler, başka organlar da kurabilirler. Ancak 
bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun 
görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 

Yazımla ilgili olarak istemde bulunan sayın üye?... 
Yok., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Birleşime yarım saat ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 15.55 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.25 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIG1L 

KATİP ÜYELER : Talât SARAÇOĞLU, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
142 nci Birleşimimizin İkinci Oturumunu açıyo

rum. Görüşmekte olduğumuz Kanun Tasarısının 21 
inci maddesine gelmiştik. 21 inci maddeyi okutuyo
rum. 

Genel kurul toplantıları 
MADDE 21. — Genel kurul; 

1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda 
olağan; 

2. Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gör
düğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin 
yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul toplantılarının en geç i'ki yıl
da 'bir yapılması zorunludur. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağ
rılır. 

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 bi
rinin müracaatı üzerine mahallî sulh hukuk hâkimi 
dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel 
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir, 

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

Efendim, Sayın Alpdündar'ın madde ile ilgili 
önergesi var. Başka sayın üye de söz istemediğine 
göre, Sayın Alpdündar'ın önce önergesini okutacağım, 
ondan sonra da madde üzerinde konuşmalarını öner
geleri üzerinde yaparlar. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 500 S. Sayılı Dernekler 

Kanunu Tasarısının 21 inci maddesinde olağan genel 
kurul süresi en geç iki yıl olarak belirlenmiştir, tki 
vılda bir genel kurul toplantısı yapmak, dernekler 
için malî yüküm olmaktadır. Esasen zaruret ve lüzu
mu halinde her zaman olağanüstü genel kurul yap
mak mümkündür. Bu itibarla, sendikalar ve diğer de
mokratik kuruluşlarda olduğu gibi, derneklerin de 
en geç üç yılda bir olağan genel kurul toplantısı yap
maları için 21 inci maddenin dördüncü satır içindeki, 
«en geç iki yılda bir» deyiminin, «en geç üç yılda 
bir» olarak değiştirilmesi hususunu saygılarımla arz 
ederim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

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

ğerli arkadaşlarım; 
Madde gayet güzel tanzim edilmiş, ancak önerge

mizde de belirttiğimiz gibi, «Olağan genel kurul top-
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lantılarının en geç» ta'birine karşılık bir de bizim 
cemiyet hayatımızda, «erten genel kurul» diye bir 
uygulama var. «En geç» deyiminden kanun koyucu; 
dilerse, cemiyet ihtiyacı varsa 'her sene kongre yapar; 
bir senede yapar, iki senede yapar. Diğer sendikalar 
ve meslekî kuruluşlarda genellikle ekonomik durum 
nedeniyle üç sene olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, 
bu maddede bir elastikiyet ve ekonomik durumu 
belli, yararı var zararı yoktur. Kamu yararı kesinlikle 
burada söz konusu değildir. Fuzulî masraf yapmak
tansa, ihtiyaç duyuyorsa cemiyet, her sene yapsın 
veya i'ki senede yapsın; ama üç yıllık toleransın tanın
masını Yüce Meclisten ve özellikle Hükümetten ve 
Komisyondan diliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon önerge hakkında görüşünüzü ri

ca ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Esasında derneklerin genel kurul toplantılarının 
büyük bir masrafla yapılacağı hususuna pek katıla
mıyoruz, düşünemiyoruz ve sendikalar için herhalde 
büyük masraflar olabilir. 

»Saniyen derneklerin genel kurul toplantılarının 
iki yılda bir yapılmasını zorunlu kılmanın diğer bir 
nedeni de, dernekte görevli olanların irtibatlarını ve 
ilgilerini daha fazla kaybetmemelerini sağlamak, ça
lışmalarını daha iyi yürütebilmektir. Eğer biz bu
nu üç yıla çıkarırsak, bildiğimiz birçok dernekler var 
'ki, artık bir'birleriyle irtibatları veya'hutta yönetim 
kurulu üyelerinin irtibatları azalmaktadır, hatta yö
netim kurulunu belki atalete sevketmektedir. Bu iti
barla biz Tasanda getirildiği şekilde iki yılda 'bir ya
pılmasına taraftarız, önergeye o yönden katılamıyo
ruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Ablum, önerge üzerinde düşüncenizi lütfeder 
misiniz?... 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TÎN ABLUM — Sayın Başkanım, genelde Komisyo
nun görüşüne katılıyorum. Ona ilave edilecek bir hu
sus daha var. 

Malumunuz, idarenin dernekleri denetlemesinde 
bir araç da genel kurullarına komiser göndermek su
retiyle onların kararlarını, hareketlerini, fiillerini öğ
renme imkânına sahip olmasıdır. Eğer bu fasıla üç 
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sene gibi uzun bir süre olursa idare bu imkânını kıs
men yitirmiş olur; bir. 

İkinci husus da, üç senelik bir fasıla, iyi niyetli 
olmayan dernek yöneticilerinin uzun süre dernek yö
netimini ellerinde tutması gibi bir sonuç verebilir. Bü
tün bu sakıncalar dikkate alınarak iki senenin üç se
neye çıkarılması önerisine katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılmıyor. Dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Madde ile ilgili soru, yazımla ilgili bir teklif var 
mı?... Sayın Bilge buyurunuz. 

NECÎP BİLGE — Efendim üçüncü fıkrada, «Ge
nel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır» de
nilmektedir. Bu cümlede «Genel kurul» dan sonra 
bir virgül konması uygun olacaktır. 

Ondan sonraki fıkrada da, «Denetleme kurulu
nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği 
üzerine yönetim kurulu» dedikten sonra yine bir vir
gül konması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Güvenç buyurunuz efendim. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, benim ma
ruzatım da yazımla ilgili. 

Maddenin ikinci fıkrasında, «Yönetim ve denetim 
kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek 
üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan
üstü toplanır» deniyor. Burada yönetim ve denetim 
kurulunun ayrı ayrı kararlar halinde olsa gerekir. 
Buradaki «ve» bağlacı ile ikisinin müşterek karar 
alması gi'bi 'bir halle bulunmaktadır. Bunun ayırtedil-
mesinde gerek var; çünkü maddenin alt kısmında «De
netleme kurulunun veya dernek üyelerinin» diye baş
layan fı'kra var; oradan anlaşılıyor ki, denetleme ku
rulu müstakilen de karar alarak olağanüstü toplan
tıya çağırabiliyor derneği. Onun için burada bir ayı
rımın yapılmasında fayda görüyorum. 

BAŞKAN — «Ve»nin «Veya» olmasını istiyorsu
nuz. 

VAHAP GÜVENÇ — Bir de «Denetleme Ku
rulu» derken (Aşağıdakini okuyorum efendim) «De
netleme Kurulunun veya derneğin müracaat tarihin
deki üyelerinin beşte birinin» sözcüğünün konulması 
lazım. «Müracaat tarihindeki üyeler» ifadesinin ora
ya girmesinde yarar var; çünkü müracaat tarihinden 
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sonra işlem göreceğine göre İhtilaf olabilir beşte bir 
üye bakımından-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Müftüoğlu, buyurunuz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLER! VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNl MÜFTÜOĞLU 
— Önce Sayın Bilge'nin önerileri doğrudur, yerinde
dir, ona katılıyoruz efendim, 

Sayın Güvenç'in iki numaralı bentle ilgili öneri
lerine de katılıyoruz, yani «... yönetim veya» oluyor. 

BAŞKAN — Ayrıca derler ki, «Son fıkranın der
nekten sonra, derneğin müracaat tarihindeki üyeleri
nin beşte birinin...» derler. 

MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkanım, metinde «Yazılı isteği» üzeri
ne deniliyor, bu 'bakımdan böyle bir değişikliğe ge
rek yoktur efendim, «(Denetleme kurulunun veya der
nek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine...» 
tabiri var metinde efendim. 

BAŞKAN — Yani ilk başlangıçta, ilk kuruluşta 
müracaat tarihinde diye bir teklifleri oldu. İlk başlan
gıçta, ilk kuruluştaki üyeler kastediliyor, öyle mi (Sa
yın Güvenç?... 

VAHAP GÜVENÇ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Yerinde görüp görmediğinizi, uy

gun bulup bulmadığınızı... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ MÜFTÜOĞLU 
— Hayır, uygun görmüyoruz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNl MÜFTÜOĞLU 
— Evet, o zaman tekil olacak, yani «Kurulu» ola
cak efendim, teklife katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu değişikliklerle 
maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
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. ıBu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebe
biyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının yapılacağı 
günde belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı 
arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. 

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
ma'hallin 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 ve
rilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bı
rakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapıl
ması zorunludur. 

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra 
esaslarına göre mahallin en büyük mülkî amirliğine 
duyurulur. 

Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakı
lamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Muratoğhı, buyurunuz, 

ENtS MURATOĞLU — Sayın Başkan, muh
terem üyeler; 

Maddenin birinci fıkrasında, «Toplantının onbeş 
gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahallî 
bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır» 
deniliyor. Yani, gazete ilanı birinci fıkrada açıkça 
gösteriliyor. Bunun devamında deniliyor ki, «Bu ça
ğında çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı ya
pılamazsa, ikinci toplantının yapılacağı günde belir
tilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü ara
sında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.» 

Bu fıkrada, ikinci toplantı için şu bir hafta arayla 
ikinci toplantının ilnında, gazeteye yer verilip veril-

BAŞKAN — Sayın Ablum?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAKAT

TIN ABLUM — Gerek görmüyoruz efendim. 
iBAŞKAN — Gerek görmüyorsunuz, 
Değerli üyeler, maddenin ikinci bendinde, «Yö-

netim»den sonra «Veya» daha sonra yukarıdan iti
baren beşinci satırda «Genel kuruldan» İfadesinden 
sonra virgül, altıncı satırda sona doğru «Yönetim 
kurulu» ifadesinden sonra bir virgül şeklindeki küçük 
değişikliklerle maddeyi..., 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, yazımla ilgi
li bir düzeltme de ben getirmek istiyorum:. 

İki numaralı bentte «Yönetim veya denetim» olun
ca, «Kurulları» olmaz, «Kurulu» olur. Onun da dü
zeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — «Yönetim veya denetim kurulunun 
gerekli gördüğü...» şeklinde otsun diyorsunuz. 

Sayın Komisyon?.., 
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mediği hususu anlaşılamıyor. Burada şahsî tefsire gi
dilmek durumu hâsıl oluyor. Halbuki, şahsî tefsir 
önemli değildir; teşrii tefsir önemlidir ve biz de bu
rada şu anda bir manada teşrii tefsir yapmış oluyoruz 
ve bendeniz şimdi Komisyondan onu sormak mecbu
riyetindeyim. İkinci toplantı için gazete ilanına lüzum 
var mı yok mu?.. Bendenizce var. Bu ikinci toplantının 
yapılacağı gün de belirtilir ve yine gazeteyle ilan 
olunur tarzında bir ilave yapmak gerekir. 

Bunu Sayın 'Komisyona arz ve teklif ediyorum; 
vakit olmadığı için önerge yazamadım. 

Nitekim maddenin devamında, bakınız toplantı 
yapıldığı halde başka bir sebeple eğer geri bırakı-
lıyorsa, o takdirde gazete ilanına da lüzum görmüştür 
Komisyon ve maddeye bu hususu dercetmiştir. 

İşte.bu şekilde, çoğunluk sağlanamamasından do
layı toplantının yapılamaması halinde, yani birinci 
fıkradaki halin ikinci şeklinde, yine gazeteyle ilan 
olunur tarzında bir ibarenin ilavesinde fayda görü
yorum. Bu hususu arz ve teklif etmekteyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Aksoy, buyurunuz efendim. 
ALAEDDlN AKSOY — Sayın Başkanım, ikinci 

toplantı için ilan yapmanın faydası vardır, ancak bu 
kabil kuruluşlarda çalışmam itibariyle arz edeyim ki, 
ilan masrafları çok kabarık olmaktadır. Binaenaleyh, 
metindeki tek ilanda, eğer nisap sağlanamazsa, ikinci 
toplantının falan gün yapılacağı şeklindeki bir duyuru 
kâfidir efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Cevabınızı rica edeyim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Müsaade ederseniz cevap arz edeyim. 
Maddenin birinci fıkrasını düzenlerken amacımız 

şu idi. Dernek toplantısı için belirlenen günde eğer 
sadece çoğunluk sağlanamama sebebiyle toplantı er-
telenecekse, şimdiye kadar uygulamada ikinci toplantı 
için de gazeteye ilan vermek gerekiyordu. Biz bu kül
feti önleyebilmek için, o ilk toplantı ilanında, eğer 
çoğunluk sağlanamaz ve bu nedenle toplantı ertele
nirse, ikinci toplantı günü de ilk ilanda belirlensin; 
ikinci toplantı için yeniden ilan külfeti olmasın diye 
böyle bir düzenleme yaptık. 

Bilmiyorum, eğer bu anlamı veremiyorsa, belki 
ifade zaafı vardır. Düzenleniş nedeni budur efendim. 
Yani, ilk çağında eğer ekseriyet olmazsa, ikinci toplantı 

ne zaman yapılacak, bu da belirlensin ve ikinci bir 
ilana ihtiyaç kalmasın. Maddedeki ifadenin amacı odur. 

B \ŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde sorusu olan sayın üyeler?.. Saym 

Dal buyurunuz. 
KEMAL DAL — Efendim, Sayın Komisyondan 

şunu rica edecektim. «Genel kurula katılacak üyeler...» 
deniliyor. Üyelerin hepsi mi gazetede ilan edilecek? 
O anlam çıkıyor. 

BAŞKAN — Evet, sizin sorunuz bu. 
Sayın Cebeci buyurunuz. 

ABDÜUBAKİ CEBECİ — Benimkisi soru değil, 
yazımla ilgili efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, nasıl olsa ona da 
cevap verecekler. 

ABDÜLBAKit CEBECİ — Sayın Başkan, mad
denin son fıkrası : «Genel Kurul toplantısı birden 
fazla geri bırakılamaz.» diyor. Burada «birden fazla» 
değil de, «bir kereden» veya «bir defadan fazla» de
mek daha doğru olur. 

BAŞKAN — Evet efendim, soralım. 
Buyurun. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, 1 inci fık

rada arz ettiğim hususla ilgili olacak benim sorum. 
Bakınız diyor ki; «... günü, saati, yeri ve gündemi 
mahallî bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya 
çağrılır.» Demek ki, toplantının saati, günü belirtili
yor, çağrılıyor. «Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması 
sebebiyle toplantı yapılmazsa, izinci toplantının yapı
lacağı günde belirtilir.» diyor. Ne suretle belirtilecek 
efendim; bunu sormak istiyorum? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Kubilay buyurun. 
NİHAT KUBİLAY — Efendim, Sayın Komisyo

nun açıkladıkları gibi, birinci toplantının yapılacağı 
gün ve saat ilk ilanda belirtiliyor. Ancak, nisap temin 
edilemediği takdirde ikinci toplantının yapılacağı gün 
de; «de» ayrı olmak kaydıyla, sanki burada ikinci top
lantının yapılacağı günde belirtilir, aynı günde belir
tilir anlamı çıkıyor. Burada «de» nin ayrı olması la
zım. Burada ikinci toplantının yapılacağı gün de be
lirtilir denince, «de» nin ayrı olmasıyla diğer husus
lar belirtiliyor, saati vesairesi belirtiliyor, ikinci top
lantının yapılacağı verilmiş ilanda belirtiliyor, fakat 
ikinci bir toplantının yapılacağı gün ve saat ancak 
bu birinci ilanda, sadece günü de belirtiliyor anlamını 
taşıyabilmesi için, ikinci toplantının yapılacağı diğer
leriyle birlikte gün de belirtilir; «de» nin ayrılmasıyla 
istenen sonuca varacağımızı sanıyorum. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkanım, esasında burada bir basım hatası ol
muştur «gün de» dahi anlamında ayrı olacaktır efen
dim. O suretle bu ihtilaflar giderilmiş oluyor. 

Sayın Muratoğlu'nun belirttiği gibi, ilk toplantıda 
gün, saat ve yeri ilanda belirtilir. İlanda ilk yapılan 
çağrıda, aynı şekilde ıtabiî «gün de belirtilir» denince, 
bunun saati, yeri vesairesi de belirlenecektir aynı yerde 
ve bugüne kadar da uygulama bu şekilde olmakta
dır. Bu toplantı yapılamadığı takdirde, aynı yerde 
falan günde şu saatte yapılacaktır; tekrardan kaçın
mak için bu kadarla iktifa edilmiştir. 

Sayın Dal'ın sormuş olduğu hususa gelince; bura
da; «Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün 
önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahallî bir ga
zetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.» diye
rek, üyelerin toplantıya çağrılacağını ifade ediyor; 
başka bir şekilde bir anlam çıkaramıyorum. Üyelerin 
toplantıya çağırılacağını belirtiyor, o maksatla kon
muştur. 

'BAŞKAN — Sayın Cebeci'nin bir teklifi vardı. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU — 
Doğru efendim, ona katılıyoruz, son satırda «birden 
fazla» değil, «bir kereden fazla geri bırakılamaz.» ola
cak. 

BAŞKAN — «Bir kereden» mi, «bir defadan» mı 
efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Evet efendim, «bir defadan fazla geri bırakılamaz.» 
olacak. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Dabakoğlu. 
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lerin listesinin belirtilmesini istiyoruz, o amaçla ge
tirdik efendim. 

BAŞKAN — Buna lüzum görüyor ve istiyorsu
nuz?... 

Değerli üyeler, bu maddenin 1 inci fıkrasının son
dan ikinci satırında «İkinci toplantının yapılacağı gün
de belirtilir...» de, «de» ayrı oluyor. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş
kan, düzenleme ile ilgili? 

BAŞKAN — Buyurun düzenleme ile ilgili. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — 4 üncü sa

tırın ikinci kelimesinde «yapılmazsa» değil de «yapıla
mazsa» diye bir «a» harfi eklenmesi lazım? 

IBAŞKAN — Gördünüz mü Sayın Müftüoğlu, 
«toplantı yapılmazsa» mı, «yapılamazsa» mı? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
«Yapılamazsa» efendim, 

'BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Karaiha-
sanoğlu. 

Buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, bir hususu anlamadım, bu listeyi gazetede ilan 
edilsin istiyorlar mı, istemiyorlar mı; onu anlayama
dım efendim? 

BAŞKAN — Efendim, liste mülkî idare amirli-
ğiiiR sunulacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Gazetede 
x an edilmeyecek mi?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, o zaman yazımla ilgili bir hususu belirteceğim: 
Şimdi, burada böyle söyleyince, «Genel Kurula 

katılacak üyeler» deyince, sanki Genel Kurula katıl
mayacak üyeler de varmış gibi bir düşünce oluyor. 
Halbuki biz diyoruz ki, bütün üyeler aynı haklara 
sahiptir, böyle bir ayrım yapmaya gerek yoktur. Ka
nunda şöyle diyor : «Genel Kurul günü, saati vesai
resi bildirilmek suretiyle çağrılır.» «Genel Kurula 
katılacak üyeler» demeye gerek yok, Genel Kurula 
çağrılır, «Genel Kurul toplanır» denir. Acaba böyle 
bir düzeltmeye Sayın Komisyon ne derler efendim? 

BAŞKAN — Evet, buna da lütfen bir cevap lüt
fedin. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Sayın Başkanım, bütün dernek üye
lerinin behemahal genel kurula katılması gerekmeye
bilir, mümkün olmayabilir. Örnek vereyim; bazı der
nekler kayıt edilen üyelerin genel kurula ancak altı 

MUHLİS DABAKOĞLU — Efendim, bir şey so
racağım : «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.» deniyor. Bütün listenin ve
rilmesine imkân yoktur. Bu uzun sürer efendim, gereği 
de yoktur? 

BAŞKAN — Soralım efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Müftüoğlu, soruyla ilgili cevabınız? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Efendim, biz istiyoruz, genel kurula katılacak üye-
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ay veya bir sene sonra katılma hakkını veriyor. Son
ra, çok geniş kitlelere hitap eden ve üyesi çok olan 
dernekler bölge temsilciliği ihdas etmek suretiyle ge
nel kurula katılma hakkını daraltabiliyorlar. Bütün 
bunlar dikkate alınacak, ancak genel kurula katılma 
durumunda olan, genel kurula katılma hakkı olan 
kişilerin isimlerinin tespitini öngördük ki, buna na
zının cetveli diyoruz. Genel kurulda kimler buluna-
caksa onlar bilinsin; o amaçla bu tabir kullanıldı 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 

Değerli üyeler, maddenin en son satırında «birden» 
kelimesi yerine «bir defadan» kelimeleri konacak. 
Maddeyi bu küçük değişiklikle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
' 23 üncü maddeyi okutuyorum. 

Toplantı yeri 

MADDE 23. — Genel kurul toplantıları dernek 
merkezinin bulunduğu il veya ilçeden başka bir yer
de yapılamaz. 

Öğrenci derneklerinin genel kurul toplantıları, 
resmî veya özel öğretim kurumlarında veya yurt bina
larında yapılamaz. 

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

Sorusu olan sayın üye?. Yok. 
Yazımla ilgili teklifi bulunan sayın üye?.. 
Sayın Erginay buyurun. 
AKİF ERGlNAY — Sayın Başkanım, birinci sa

tırda «Genel kurul toplantıları» ndan sonra virgül 
olması gerekir, aşağıda da var çünkü? 

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

BAŞKAN — Evet, doğru cevabını da almış ol
dum. 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
Toplantı yeter sayısı 
MADDE 24. — Genel kurul, dernek tüzüğüne 

göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ya
rısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. 

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplan
tıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetle

me kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından 
aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sorusu olan?.. Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGlNAY — Sayın Başkanım; 24 üncü 

maddede «aşağı» kelimesi yerine «az» demek lazım 
herhalde; «... iki katından az olamaz.» 

BAŞKAN — Evet, soruyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Doğru. 

BAŞKAN — Başka yazımla ilgili?.. Evet, Sayın 
Erdem. 

SADİ ERDEM — Sayın Başkanım; madde 24'te, 
«toplantı yeter sayısının yarısından bir fazlasının» 
diyor. Eğer bu derneklerin alacağı karar çok mühim 
olursa; vazifelerini genişletecek, ismini değiştirecek, 
faaliyet sahalarını genişletecek mevzuları ihtiva eder
se, bu zamanda yine yarıdan bir fazla kâfi mi, yoksa 
üçte iki nispeti kabul ederler mi?.. 

BAŞKAN — Evet, soralım efendim. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — Yazımla ilgili olarak ikinci 
fıkranın son satırında, «tam sayısı» ayrı kelime ola
rak yazılmış. Halbuki Anayasanın 102 nci maddesin
de «tamsayı» tek kelimedir, bitişiktir. Bunun bitişti-
rilmesi uygun olur. 

«Yeter sayı» tabirine gelince; «ilk toplantıda ye
ter sayı...» diyor. Bu kenar başlıkta var. Bu,, mevcut 
Dernekler Kanununda hem ayrı, hem de bitişik ya
zılmıştır. Kanımca onun da bir kavram olarak biti
şik yazılması uygun olur. 

BAŞKAN — Evet, soralım efendim. 
Sayın Karahasanoğlu, buyurun. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Efendim, 

«ikinci toplantıda üye sayısı yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşa
ğı olamaz» diyor. Aşağı olduğu takdirde ne yapıla
caktır?.. Bunda bir açıklık yok. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

Sorulara ve yazım tekliflerine cevap lütfen. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Efendim; son satırdaki «üye tam sayısı»nı, artık 
müşterek yazmamız gerekecektir; Anayasada da aynı 
şekilde olduğu için, «iki katından az olamaz» tabi
rini kabul etmiştik. 
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•«Toplantı yeter sayısı» için, onun ayrı yazılma
sında fayda görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Erdem'in bir sorusu vardı. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU 
— Efendim, bu toplantı yeter sayısıdır. Herhalde 
Sayın Erdem toplantıya katılanların karar sayısı... 
«İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplan
tıya katılan üye sayısı dernek..» diye devam ediyor. 
Evet efendim, bu genel kurulun toplantı yeter sayı
sıdır. Diğeri, karar almak için belki öngörülebilecek 
olandır. 

BAŞKAN — Hayır karar için değil, toplantı için 
diyorlar. 

SADİ ERDEM — Sayın Başkan; müsaade eder
seniz, daha henüz toplantı başlamadan yayılması la
zım; «Derneğin şu şu şu faaliyetleri genişletilecektir» 
diye. Bu daha evvel yayılırsa, evvela onun toplantı
sının bir nisabı lazım, ayrıca toplananların da karar 
alabilmek için ikinci bir nisap lazım. Orada iki tane 
nisap var. Faaliyetleriyle ilgili veya süresi veya baş
ka yere iltihakı mevzubahis olursa, bunlar için top
lantı sayısı acaba var mı, yok mu?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU 
— Hayır, biz gerek görmüyoruz efendim. Buradaki 
toplantı sayısı. 

BAŞKAN — Gerek görmüyorsunuz, evet. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU 
— Diğer, Sayın Karahasanoğlu'nun buyurduğu hu
susa gelince; artık o zaman toplantı zaten yapıla
mayacaktır. Ondan sonra da eğer gerekirse müey
yidesi vardır, ileride acz durumuna düşmüştür, top
lantı yapılamamıştır, o müeyyideler uygulanacaktır 
efendim. 

BAŞKAN — Yapılamayacaktır. Cevabı bu. 
Değerli üyeler; maddede yapılan küçük değişik

likler, «yeter sayı»lar birleşik oluyor, «tam sayı»lar 
birleştiriliyor ve en son satırdaki, satırın sonundaki 
«aşağı» kelimesi «az» oluyor. 

IBu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler..; Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Toplantının yapılış usulü 
MADDE '25. — 'Dernek genel kurul toplantıları, 

ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülkî amirli
ğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. 

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulun
ca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koya
rak toplantı yerine girerler. 

24 üncü maddede belirtilen yeter sayı sağlanmış
sa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yö
netim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim 
kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olma
sı, toplantının ertelenmesini gerektirmez. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir 
başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip se
çilir. 

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına ait
tir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla 
birlikte imzalarlar. 

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yö
netim kuruluna verilir. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Yazımla ilgili teklifi olan sayın üye?.. Sayın Ce

beci, buyurun. 
ABDÜLBAKl CEBECİ — Sayın Başkanım; Bu

rada da «yeter sayı» herhalde birleştirilecek. Bir de 
«başkan vekili» ayrı yazılmış, sondan 4 üncü satırda. 
Birleşik yazılması lazım efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, soracağım ve ta
bii teklifiniz yerinde. Yalnız «yeter sayı» kelimesi 
nerede idi?.. 

ABDÜLBAKl CEBECİ — Efendim, «yeter sa
yı» 3 üncü fıkranın başında, «24 üncü maddede be
lirtilen yeter sayı...» diyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Müftüoğlu, bu istekler yerinde mi?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU 
— Katılıyoruz efendim, yerinde. 

BAŞKAN — Yerinde diyorsunuz. 
Efendim, «yeter sayı» bitişik, «başkan vekili» bi

tişik, olacak. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan; özür dilerim. 

Bundan evvelki maddede «yeter sayı»nın ayrı kak 
masını kararlaştırdık, şimdi bitiştiriliyor. 

BAŞKAN — «Yeter sayı»yı orada da birleştirdik. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkanım; deminki düzeltmede biz «yeter 
sayı»ya iştirak edememiş idik. Yalnız zapta geçerken 
zatıâlinizin beyanıyla «yeter sayı» müşterek olarak 
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alındı. Bu itibarla, bir önceki maddede öyle geçince, 
buna mecburen katılmak durumunda kaldık, yani 
onu takip ederek söylemek zorunda kaldık efendim. 

«Başkan vekili» müşterek olacaktır. Diğer mad
dede, zatıâlinizin ifadesiyle efendim, «yeter sayı» 
müşterek geçtiği için, birleştirerek geçtiği için şimdi 
aynı şekilde artık katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hayır, eğer bir isabetsizlik varsa, 
hatayı tashih etmek her zaman için mümkün. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU 
— Efendim, başlangıçta «tam sayı»nın birleştirilme
sine katılmıştık, «yeter sayı»ya katılmamış idik; yani 
bir önceki maddede. Bir redaksiyon olarak belki 
düzeltebiliriz. 

BAŞKAN — O halde şöyle yaparız: Kabul etti
ğimiz maddelerin içinde ileride tashihine gerek gör
düklerimizi en sonda, Kanunu kabul edefken bu 
maddede «yeter sayı»yı ayrı oylarız, bilahara Tasa
rının tümünü kabul edeceğimiz zaman bu 24 üncü 
maddedeki «yeter sayı»yı birbirinden ayırırız. 

Evet Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim mü

saade eder misiniz, bu konuya ilişkin bir açıklama 
yapmak istiyorum; aşağı yukarı redaksiyonla ilişkili. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Kanımca «tam 
sayı»nın birleşik olması da doğru değildir. «Tam sa
yı», matematikte ondalık olmayan sayıyı ifade eder. 
Yani 1, 3, 5 gibi tam sayıdır, o şekilde birleşik ya
zılır. 'Buradaki «tam sayı» üye tam sayısıdır. Yani 
birleşik yazılacaksa «üye» ile birlikte yazmak lazım, 
o da mümkün değil. Doğrusu «üye tam sayısı»dır. 

Arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Evet efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU 
— Efendim, 'biz daha önce de belirtildiği gibi, Ana
yasada da «Tamsayı» birleşik kelime halinde yazıl
dığı için o şekilde kabul ettik, şimdi artık tekrar üze
rinde durmaya gerek görmüyoruz efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Mamafih bu konu başkanlıkça Ko

misyona şöyle teklif edilmek isteniyor: Bu yetersayı 
ve tamsayı konusunda sayın üyelerin görüşlerini bir 
süre tetkik ettikten sonra, Tasarının tümünü kabul 
ettiğimiz gün (İnşallah yarından sonraki gün Ta
sarıyı bitirmiş oluruz) bu konuyu getiririz ve Ka
nunlar Dairesine not aldırıyorum; Tasarının tümü 

kabul edileceği zaman konuyu tashih etmemiz gere
kiyorsa, bu maddelerdeki yanlışlıkları tashih ede
riz, yok yanlışlık olarak kabul etmiyorsak, olduğu 
gibi kalır. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş
kan, yazımla ilgili bir maruzatım olacaktı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Efendim, 

birçok maddelerde de geçti; birinci satırdaki «Han» 
kelimesinin üzeri işaretsiz. 

BAŞKAN — işaretsiz evet, haklısınız. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Bir de sa

tırın sonunda «'Mülkî» dendiği zaman «î» konmuş; 
fakat «a» üzerine konmamış, «Amirliğine» oluyor; 
konması lazım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Bir de 

sondan ikinci satırda «Genel Kurul Başkanına» de
yince, bu belli bir kongreyi tarif etmediğine göre, 
küçük harflerle olması gerekmez mi?.T. 

BAŞKAN — Evet efendim, ,bu haklı teklifleri
nizi Komisyona soruyorum... 

MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU 
— Bu teklifler yerindedir Sayın Başkanım.; 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli üyeler; bu teklif edilen yazımları tama

men dinlemiş olduğunuz için tekrar etmiyorum. Bu 
düzenlemeyle 25 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Toplantıda görüşülecek konular 
MADDE 26. — Genel kurul toplantısında yal

nız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak 
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri 
tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme 
alınması zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..s Yok. 
Diğer konularda teklif?... Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 

Genel kurulun görev ve yetkileri 
MADDE 27. — Aşağıda yazılı hususlar genel 

kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
1. Dernek organlarının seçimli, 
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının 

görüşülmesi, yönetim kurulunun aklanması, 
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4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin gö
rüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü, 

5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alın
ması veya mevcut taşınmaz malların satılması hu
susunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

6. Derneğin federasyona katılması veya ayrıl
ması, 

7. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, 
yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak 
katılması yahut ayrılması, 

8. Derneğin feshi, 
9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel ku

rulca yapılması belirtilen görevlerin ifası, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... 
'Buyurun Sayın Gözübüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, burada bir «Aklama» tabiri geçiyor. Yargıtay, 
bir mahkemenin bu tabiri kullanması üzerine bozmuş
tur. Çünkü adlî tabirler, kanunî tabirler gelişigüzel 
değiştirilemez. Kaldı ki, beraat ve ibra gibi tabir
lerin başka manaları da vardır. Bu sebeplerle bu
radaki «Aklama» kelimesinin yerine «ibra» kelime
sinin kabulü Yüksek Adlî Mahkemenin içtihadı cüm-
lesindendir ve uygun olur. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bendeniz de bu kelimeye temas edecektim. Bu 
«Aklanma» kelimesi maddenin üçüncü fıkrasında 
yer alıyor. Türk Hukuk Lügatına «Beraat»in kar
şılığı olarak alınmak istendi ve bir mahkeme bunu 
kullandı. Ancak Yargıtay, «'Davaların sonunda ya 
beraat ya mahkûmiyet ya davanın ortadan kaldırıl
ması ya muvakkat takip kararları vardır; bunlardan 
birisi belirtilir, hüküm sarih olmalıdır.» diye bozdu. 
Mahallî mahkeme ısrar kararı verdi; Yargıtay Ce
za Genel Kurulu İsrar kararını da bozdu. Yani «Be-
raat»in karşılığında dahi «Aklanma» bugün Türk 
Hukuk Lügatından çıkmış durumdadır. 

Şimdi, bunun yanında şu hususu belirtmek iste
rim müsaadenizle; «Yönetim ve denetleme kurulla
rının aklanması» demekle «Beraati» demiş oluyoruz. 
Beraat ise, bir suçla ilzam etmenin karşısında mu
halifi olarak; yani suçsuzluğun tespiti ve kabulü 
demektir. Yönetim ve denetleme kurulu suçlanmı
yor ki, «Beraat» karşılığı olan «Aklanma» kabul 
edilmiş olsun; ibra söz konusudur, ibraı söz konu

sudur. Bu itibarla «Aklanma» kelimesinin denetle
me ve yöneti miçin yerinde olmadığı kanaatinde
yim. Bunun «İbra edilmesi» tarzında değiştirilmesi
nin daha uygun olacağını düşünüyorum. Sayın Ko
misyon da bu konuda anlayış gösterirlerse, herhal
de daha uygun olur. 

Maruzatım bundan ibarettir. Vakit olmadığı için 
önerge veremedim. Arzım budur, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Murat
oğlu. 

Sayın Komisyon?... 

MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU 

— Sayın Başkan, «Aklanması» tabiri yerine «İbra 
edilmesi» şeklinde değiştirilmesini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — «Aklanması» tabirini kaldırıyorsu
nuz... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bu yerleş
miş bir kelime, günlük konuşmaya giren «Aklanma» 
kelimesi yerine böyle eski kelimeleri koymayalım. 
Komisyon getirdiği metne sahip çıksın lütfen. 

BAŞKAN — Hayır, mukabil bir şey yok. 
KAMER GENÇ — Bir asır önce kullanılan bir 

kelime idi «İbra» kelimesi. 
BAŞKAN — Başka konularda teklif?.. Yok. 
Soru, yazımla ilgili bir şey?.. Yok. 
Değerli üyeler; bu maddeyi, «Aklanma» kelimesi 

yerine «İbrası» şeklinde değiştirerek oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim kurulu teşkili ve görevleri 
MADDE 28. — Yönetim kurulu, beş asıl ve beş 

yedek üyeden az olmamak üzere gizli oyla genel ku
rulca seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdir
de 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 iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazır
layarak 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 
verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Diğer konularda teklif?.. Yok. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, bir redaksiyonumuz var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU — 
Efendim, birinci satırda... «Beş yedek üyeden az ol
mamak üzere gizli oyla genel kurulca...» denmiş; 
«Gizli oyla» kelimelerinin «Genel kurulca»dan sonra
ya alınması daha uygun olacaktır. Yani bir takdimi 
tehir olmuştur; onu düzeltiyoruz. Yani «Genel ku
rulca gizli oyla seçilir» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Peki efendim, başka?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Yok efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi bu küçük 
değişiklikle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanama

ması 
MADDE 29. — Yönetim kurulu üye sayısı, boşal

malar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sAıra, 
üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel ku
rul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme 
kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. 
Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden 
birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâ
kimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir 
ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Diğer konularda teklifte bulunmak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
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 altı ayı geçmeyen 
aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor 
halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel ku
rula sunar. 

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

Diğer konularda teklif?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 
Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi 

MADDE 31. — Genel kurulca yapılan seçimi iz
leyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tara
fından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin di
ğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve 
soyadları, baba adları doğum yeri ve tarihleri, meslek
leri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu 
yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir. 

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

Diğer konularda teklif?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 
Şubelerin kuruluşu 

MADDE 32. — Dernekler, tüzüklerinde belirtil
miş olmak kaydıyla ancak il ve ilçe merkezlerinde 
şube açabilirler. 

Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki ve
rilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin 
en büyük mülkî amirliğine yazılı müracaat yapılır. 
Bu yazıya, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, do
ğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve 
tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve ya
zıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgeleri
nin eklenmesi zorunludur. 

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az 
bir yıldan beri ikamet etmeleri zorunludur. 

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

Diğer konularda bir teklif?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Şubelerin organları 
MADDE 33. — Şube organları; 
1. Genel kurul, 
2. Yönetim kurulu, 
3. Denetleme kurulu'ndan ibarettir. 
Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğün

de gösterilir. 
BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Diğer konularda bir teklif?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
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 araç
lardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir. 

2. Şube genel kurulları olağan toplantılarını 
merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün ön
ce bitirmek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Erdem. 

SADÎ ERDEM — Sayın Başkanım, dernek haya
tımızda öyle hadiseler olmuştur ki, şubelerle genel 
merkez birbirlerine mübayin kalmışlardır. Şubelerin 
verdiği kararı genel merkez tanımakta ve bu suretle 
hadiseler mahkemelere intikal etmektedir. Bu gibi 
hallerde şubelerin salahiyetlerini tahdit veya kararla
rını genel merkezin değiştireceği şeklinde bir hüküm 
var mıdır, yok mudur? Ben bunu göremedim, bunu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Başka teklifi olan sayın üye?.. Yok. 
Buyurun efendim, cevap lütfen. 
ÎÇtŞLERt BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Efendim, Tasarımızda ve yürürlük
teki Kanunda, şubelerin alacakları kararların genel 
merkezce değiştirileceğine dair bir hüküm bulunma
maktadır. Şubelerle genel merkezin ilişkileri, derne
ğin iç işi olduğundan, bunun tüzüklerle düzenlenmesi
nin yerinde olacağı düşünüldüğü için böyle bir hü
küm getirilmemiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum. 

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 ara
ya 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 Kı
sımlarını oluşturan maddeler hükümleri federasyon
lar ve kenfederasyonlar hakkında da uygulanır. 

Federasyon ve konfederasyonların üye sayısı üç
ten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içerisinde gide
rilmediği takdirde, haklarında 51 inci maddede yazılı 
kendiliğinden dağılma hükümleri uygulanır. 

Dernekler federasyon, federasyonlar da konfede
rasyon biçiminden başka şekilde örgütlenemezler. 

Federasyon ve konfederasyonlar, ne ad altında 
olursa olsun, merkezleri dışında faaliyet gösterecek 
örgüt kuramazlar ve temsilcilik açamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, «Kamu ya
rarına çalışan en az üç derneğin» deniyor. Bu, Ba
kanlar Kurulunca kabul edilmiş olmak şartını mı ifa
de eder? Yani, kamu yararına çalışan dernek statüsü
nü almayan dernekler bir federasyon kuramazlar mı? 
Bu bir. 

ikincisi; üçüncü fıkrada geçen hüküm yanlış olu
yor. O galiba, bundan evvelki maddede olduğu gibi, 
kendiliğinden dağılma şekli bakımından 11 inci mad
de olacak. Çünkü, esas tasarının kendi aslî metninde 
olan 51 inci maddede kendiliğinden dağılma hükmü 
vardır ve Sayın Komisyon bunu çıkarmıştı efendim. 
Bu itibarla, 51 inci madde şeklinin de düzeltilmesi ge
rekir. 

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

TIN ABLUM — Efendim, madde düzenlenirken fe
derasyon ve konfederasyon kurma yetkisinin sadece 
Bakanlar Kurulu kararıyla, (Danıştayın görüşü alın
mak kaydıyla) kamuya yararlı dernek sayılan der
neklere inhisar ettirilmek düşünülmüş ve madde ona 
göre kaleme alınmıştır. 

ÂKIF ERGİNAY — Niçin acaba? Sebebi ne? 
BAŞKAN — Onun sebebini soruyorlar efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TIN ABLUM — Efendim, federasyon ve konfede
rasyonlarla ilgili bilgi arz edeyim evvela. 
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Halen Türkiye'de Dernekler Kanununa göre ku
rulmuş üç tane konfederasyon var. Bunlar; Türkiye 
Emekliler Konfederasyonu, Türkiye Kamu Personeli 
Haklarını Koruma Kuruluşları Konfederasyonu, Ama
tör Kulüpler, Dernekler Konfederasyonu ve gene 
Dernekler Kanununa göre kurulmuş 78 tane federas
yon var. Bu federasyon kuran derneklerin bir kısmı 
hariç, tamamı kamuya yararlı dernekler tarafından 
kurulmuş ve kamuya yararlı dernek vasfını kazan
madan oluşturulan federasyonların uygulamada si
yasî emellere ve amaç dışı faaliyetlere alet edildiği 
tespit edildiği için, Tasarı hazırlanırken federasyon 
oluşturma yetkisinin sadece kamuya yararlı dernek
lere inhisar ettirilmesi yararlı görülmüş ve madde 
ona göre düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 

AKİF ERGİNAY — 51 inci maddenin 51 olma
ması lazım. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Efendim, bir noktayı söylemeyi 
unutmuşum. Atıf maddesinin 51 değil, 52 olması la 
zım. Çünkü, 52 nci madde kendiliğinden dağılma 
halini düzenleyen maddedir. Orada bir yanlışlık ol
muştur efendim; yani bu 52 olacak. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Tüzükler 

MADDE 36. — Her federasyon ve konfederas
yonun bir tüzüğü bulunur. 

Bu tüzükte; 9 uncu maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 
10 ve 11 numaralı bentlerinde gösterilen hususlardan 
başka; 

1. Kuruluşa vücut veren dernek veya federas
yonların adlarını, merkezlerini ve ikâmetgâhlarını, 

2. Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma pay
larını, 

Belirten hükümlere yer verilmesi zorunludur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Bayer söz istediler. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan; daha önceden redaksiyonla ilgili bir
kaç hususu arz edebilir miyiz efendim. 

BAŞKAN — Evet, alalım. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Efendim, maddenin ikinci fıkra
sında, «Bu tüzükte; 9 uncu maddenin» ibaresinden 
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sonraki rakamlarda değişiklik olacak ve «1, 2, 4, 5, 
6, 7, 10 ve 11 numaralı bentlerinde...» diye yazılma
sı lazım. 

BAŞKAN — Sayın Bayer; buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan; ba
zı derneklerin, federasyonların ve konfederasyonla
rın üyelik aidatında iki türlü ödeme yapıyorlar; ya 
dernekler tüm konfederasyona bir üyelik aidatı ve
riyor veya bir üye bir derneğe üye olmuşsa, konfe
derasyona veya federasyona üye olduğu zaman ekst
ra aidat ödüyor. Bu, derneklerin bugünkü uygula
malarında çok karmakarışık bir durumda. Acaba 
burada ikinci fıkradaki «Üyelerin kuruluşa ödeye
cekleri katılma payından» hangisi kastediliyor, bu
nun açıklanmasını istiyorum? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Ablum. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Sayın Başkanım; burada şu iki hü
küm düzenlenirken amaçladığımız husus şu: Der
nek üyelerinin, o derneklerin oluşturduğu federas
yonlara, derneklere olduğu gibi aidat ödemesini ön
görmedik; ancak derneklerin, kendi elde ettikleri ge
lirlerinden miktarı ne olursa olsun, iştirak ettikleri, 
oluşturdukları federasyona bir katkıda bulunmaları 
da gerekir; ama bu katkı dernek üyelerine yansıma
yacak, amaçladığımız husus bu. Tatbikatta gerçek
ten çeşitli uygulamalar olmuştur. Federasyonu oluş
turan dernekler iki aidat ödeme durumunda kalmış
tır. Bu düzenleme buna imkân vermemektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Divan üyesi arkadaşım bir konuya temas ediyor
lar ve «Bu ikinci bentteki «paylarını» kelimesinden 
sonra virgül niye? Bilahara devam eden «Belirten hü
kümlere yer verilmesi zorunludur» ibaresi niye bü
yük harfle başlayarak satırbaşı edilerek alınmıştır? 
Bunun devamı gerekir.» diyorlar. Buna cevabınız? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
İkisini birden kapsadığı için ayrı bir paragraf halin
de yazılması gerekiyor. 

BAŞKAN — Divan üyemizin sorusunun cevabı
nı aldık. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan; yazımla 
ilgili bir noktayı belirteceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ENİS MURATOĞLU — Birinci bendin «fede-
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rasyon adlarını, merkezlerini ve ikâmetgâhlarını» 
ıbaı esindeki, «ikâmetgâhlarını» kelimesinin doğrusu 
«ikametgâhlarını» şeklindedir, birinci (a) harfinin 
üzerinde inceltme işareti olmaz, ikinci «a» harfinin 
üzerindeki inceltme işareti doğrudur, dolayısıyla bi
rinci «a» harfinin üzerindeki inceltme işareti kaldı
rılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu; böyle olacak de
ğil mi? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Doğru efendim, birinci inceltme işareti kalkacak. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Düzeltme var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Hükümet 

Temsilcisinin belirttiğine göre ikinci fıkrada, «Üye
lerin kuruluşa ödeyecekleri katılma payı» şeklinde 
değil, «Üyelerin derneğe ödeyecekleri katılma payı» 
şeklinde olmalıdır. Çünkü, her üye artık derneğe 120 
lirayla 12 bin lira arasında bir aidat ödeyecek. «Ku
ruluş» dediği zaman, derneğe mi, federasyona mı, 
konfederasyona mı ödeyeceği belli değil. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ablum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Efendim, buradaki «Üye» tabiri 
gerçek kişiler değil, federasyonu oluşturan dernektir. 
Dernek federasyonun üyesidir. Madde, federasyon 
ve konfederasyonu düzenleyen maddedir. Burada 
kullanılan «üye» tabiri gerçek kişiler değil, federas
yon veya konfederasyonu oluşturan tüzelkişilerdir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddenin ikinci 
satırındaki «9 uncu maddenin» ibaresinden sonraki 
rakamlar «1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 ve 11» olmak ve bir 
de «ikâmetgâhları» kelimesindeki birinci «a» harfi
nin üzerindeki inceltme işaretinin kaldırılması sure
tiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Tüzelkişilik kazanması 
MADDE 37. — Federasyon ve konfederasyon

lar, tüzüklerinden dört nüshasını kuruluş bildirisine 
ekli olarak mahallin en büyük mülkî amirliğine ver
mekle tüzelkişilik kazanırlar. 

Kuruluş bildirisine ayrıca, federasyonu teşkil eden 
derneklerle, konfederasyonu vücuda getiren federas
yonların genel kurullarında üst kuruluşa katılma hak
kında alınmış olan kararların dört örneği eklenir. 

Tüzüklerle genel kurul karar örnekleri İçişleri 
Bakanlığına gönderilir. Bunlar üzerinde 11 inci mad
deye göre işlem yapılır. 

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

Başka teklifte bulunmak isteyen sayın üye?.. 
SERDA KURTOĞLU — Yazımla ilgili bir hu

sus var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, «Tüzelkişilik 

kazanma» diye Hükümet teklifinde gösterilen kenar 
başlık, «Tüzelkişilik kazanması» demektir. «Kazan
ması» olunca faili lazımdır. Bunu ya «Tüzelkişilik 
kazanma» olarak bırakmamız gerekecek yahut «Tü
zelkişiliğin kazanılması» denmesi gerekecek; bunu arz 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu, 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
«Tüzelkişiliğin kazanılması» şeklinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Bu küçük değişiklikle maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yasak veya İzne Bağlı Faaliyetler 

Yasak faaliyetler 
MADDE 38. — Dernekler; 
1. Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı 

gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma 
konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz
lar. 

2. Bu Kanunun 6 ncı maddesinde dernekler için 
yasaklanmış amaçlar doğrultusunda faaliyet göstere
mezler. Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle ka
nunların yasak ettiği amaç veya faaliyetleri benim
seyen bir Devleti, bir partiyi, bir tüzelkişiliği, toplu
luğu veya bu amaç ve faaliyetleri benimseyen ölü 
veya yaşayan kişileri övmek maksadıyla toplantı ve 
yayın yapamazlar. Bunlar adına yardım toplayamaz 
vesair faaliyetlerde bulunamazlar. 

3. Silahlı Kuvvetlerle kolluk kuvvetlerinin hiz
metleri ve personelinin bütün hakları ile ilgili kanunî 
hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler kon
masına dair faaliyette bulunamazlar. 

Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerin
de belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan 
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toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya be- I 
yanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yol- ] 
da harekete teşvik edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Gürtan söz istediler, buyurun efendim. | 

HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım; madde 
üzerindeki konuşmam kısa olacak. Bir eklemeye işa
ret etmek isterim. 

Bu maddenin ikinci bendinin «Rejim» sözcüğüy
le başlayan ikinci cümlesi, «Rejim, doktrin veya ide
olojileri itibariyle kanunların yasak ettiği amaç veya 
faaliyetleri benimseyen bir Devleti, bir partiyi, tüzel
kişiliği, topluluğu veya bu amaç ve faaliyeti benim
seyen ölü veya yaşayan kişileri övmek maksadıyla I 
toplantı ve yayın yapamazlar.» diyor. Acaba övmek I 
değil de, yermek maksadıyla yaparlar mı? Bu neden
le derim ki, acaba buraya «kişileri övmek veya yer
mek maksadıyla» şeklinde bir ilave yapsak, madde 
daha kapsamlı olur sanıyorum. Bunu Sayın Komis
yonun bilgisine ve onayına arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU — 
Efendim, burada «Övmek» şeklinde getirilen bir ya
saktır. O bakımdan diğer «yerme» nin de ayrıca bu
raya katılmasını düşünmüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Böyle bir teklifi yerinde görmüyor
sunuz. I 

Sayın Ablum, görüşünüzü rica ediyorum. I 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TtN ABLUM — Komisyonun görüşüne katılıyoruz I 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon görüşüne katılıyorsunuz. 
Soru sormak ya da yazımla ilgili düzeltme yapmak I 

isteyen sayın üye yar mı? I 
SERDA KURTOĞLU — Soru Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, ikinci bentte 

«rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle» diye üç 
hususa dokunulmuş; ama öyle hususta övmeler ola
bilir ki, kesin olarak rejime, doktrine veya ideolojiye 
müteallik olmadığı halde, bunlara akraba birtakım 
hususa dokunularak da övülebilinir ve tatbikatta da 
hâkime ve tatbikatçılara büyük güçlükler arz ede
bilir. 

Bence «rejim, doktrin ve ideoloji itibariyle» kayıt
larını çıkartarak, «Kanunların yasak ettiği amaçlara, 
faaliyetlere» diye ifade etsek, daha uygun olmaz mı? [ 

— 337 

BAŞKAN — Sizin sorunuz bu. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkanım, 1630 

sayılı Dernekler Kanununun 35 inci maddesinin bi
rinci fıkrasında açıkça derneklerin siyasî faaliyette 
bulunamayacakları yazılı idi. «Siyasî faaliyet» deyimi 
çok daha geniştir. Şimdi, bizim 38 inci maddenin ikin
ci fıkrasında birtakım kayıtlar getirilmiş; ne şekilde 
faaliyette bulunamayacağı, hangi hususlarda faaliyet
te bulunamayacağı yazılmış. Ancak, bunların yanında 
ayrıca «siyasî faaliyette bulunamazlar» denilmiş olsa 
idi (Eski Kanunda olduğu gibi) daha ihatalı ve daha 
mükemmel olmaz mı? 

Ben, bunu teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Ablum, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TtN ABLUM — Sayın Başkanım, o, 1630 sayılı Der
nekler Kanununun 35 inci maddesinde, Sayın Murat-
oğlu'nun ifade ettiği şekilde siyaset yasağı ifade edil
memiştir efendim. Müsaade ederseniz maddeyi aynen 
okuyayım : 

«a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı 
gerçekleştirmek üzere derneklerce sürdürülecek çalış
ma konuları ve faaliyet biçimleri dışında faaliyette 
bulunamazlar. 

b) Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle, 
bunların yasak ettiği amaç veya faaliyetleri benimse
yen bir devleti, bir partiyi, bir tüzelkişiliği, toplumu 
veya bu amaç ve faaliyetleri benimseyen ölü veya 
yaşayan kişileri övmek maksadıyla toplantı ve ya
yın yapamazlar, bunların adına yardım toplayamaz, 
vesair faaliyet gösteremezler. 

c) Silahlı Kuvvetler hizmetleri ve Silahlı Kuv
vetler personelinin bütün haklarıyla ilgili kanunî hü
kümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konma
sına dair faaliyette bulunamazlar.» 

Zannediyorum, bu öğrenci dernekleriyle ilgili fık
rada, öğrenci dernekleriyle ilgili ayrı madde getir
dik aşağıda ve derneklerin siyasetle iştigalini mene-
den hüküm, haddizatında 4 üncü maddemizde var. 
O, çok sarih şekilde, derneklerin hiçbir şekilde siya
setle uğraşamayacaklarını vurgulamış bulunuyor. Bu 
itibarla, burada tekrarında gerek ve fayda görmüyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, benim soruma 

cevap vermediler. 
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BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, Sayın Genc'in ve t 
Sayın Bilge'nin soruları var; müsaade ederseniz hep- l 
sine birlikte cevap versinler. • 

Buyurun Sayın Genç. L 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, bu 38 inci 

maddenin son fıkrasında «Dernek yöneticileri, der
neği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faali
yet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüş
lerine katılamazlar veya beyanda bulunamazlar...» de
niliyor. 

Şimdi, derneği temsil nasıl olacak?.. Mesela, der
nek adına katıldığı nasıl kanıtlanacak, derneği temsil 
ettiği nasıl anlaşılacak?.. Bir derneğin başkanı, başka 
bir derneğin toplantısına katılıyor; eğer bu gibi hal
de, o dernek başkanının, derneği temsil edip edeme
yeceğini Komisyon nasıl vurgulamak istiyor?.. Onu be
lirten herhangi bir levha gibi bir şey mi arıyor, yoksa 
o derneğin başkanı veya yöneticisi olmak, o diğer 
derneklerin toplantılarına katılmaya engel midir? 

İkincisi; «beyanda bulunamazlar» deniliyor. Bu, 
kanaatımızca çok fuzulî bir şey. Mesela, bir cami 
yaptırma derneği üyesi, aynı kazanın turizmle ilgili 
turizmi teşvik derneğinin düzenlediği bir dernek top
lantısına katılıyor; pekâlâ da; «Sizin yaptığınız hiz
metler, bizim yaptığımız şu faaliyetleri engelliyor;» 
şeklinde konuşabilir. Şimdi, getirilen bu madde, san
ki herhangi bir derneğin temsilcileri, diğer bir derne
ğin ne toplantılarına katılabilecekler ne de konuşabi
lecekler diye bir izlenim yaratıyor. Eğer bu, geçmiş
teki birtakım derneklerin birbirleriyle birleşerek bazı 
faaliyetlerde bulunmaları gibi durumları engellemeyi 
amaç ediniyorsa, bunun daha iyi bir ifadeyle; daha 
doğrusu, zararlı olan yönlerini nazara almak ve ön
lemek suretiyle burada daha iyi bir şekilde ifade kul
lanılması lazım gelir. Yoksa, burada getirilen bu mad
de ile bir derneğin yöneticilerinin, diğer bir derneğin 
toplantısına katılması ve orada herhangi bir konuş
ma yapması mümkün değildir. 

Acaba Sayın Komisyon bizim dediğimiz şekilde 
mi anlıyorlar? Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, arzım, yazım , 

düzeni ile ilgili bir husus. J 
İkinci bendin ikinci satırında «kanunların yasak I 

ettiği» tabiri geçmektedir. Bu «yasak ettiği» tabiri 
Türkçeye uymaz. Yabancı kaynaklı olan kelimele- j 
özellikle Arapça veya Farsçadan alınan kelimeleri I 
fiil haline getirmek için «etmek, eylemek» gibi yar

dımcı fiil kullanıyoruz; ama Türkçe olan bir kelime 
için bunu kullanmak doğru değildir, «yasak» kelime
sinin fiil haline getirilmesi «yasaklamak» tır. 

Bu itibarla «bu kanunların yasakladığı amaç...» 
denilmesi doğru olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, «kanunların yasak ettiği...» yerine «ka
nunların yasakladığı...» şekline kaülıyoruz efendim. 

Ayrıca, burada dikkatle okunursa görülür ki «Der
nek yöneticileri, derneği temsilen tüzüklerinde belir
tilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerine katılamazlar.» denmektedir; 
ama şahıs olarak, derneği temsil etmeden, elbette gi
dip katılacaktır; fakat gerek dernek yönetim kurulu
nun aldığı kararla veya kendisinin vereceği bir beya
natla; «Ben şu toplantıya şu şekilde katılırım» deyin
ce, o zaman temsilen oluyor. Derneği temsilen katıla
mayacaktır bu şekildeki toplantılara. Anlamı burada 
açıktır; ama hiçbir karar almadan, beyanda bulun
madan, bir şey taşımadan gidip şahıs olarak katılırsa, 
zaten o derneği temsilen gittiği yönünde ne kimse 
üzerinde intiba uyanır, ne de o şekilde bir karara 
ulaşılabilir. O bakımdan, Sayın Genc'in düşünceleri
ne katılamıyoruz. 

Sayın Kurtoğlu'nun; ikinci bentteki «Rejim, doktrin 
veya ideolojileri itibarıyla kanunların yasakladığı...» 
kısmında «Rejim, doktrin veya ideolojileri itibarıyla» 
yi çıkartsak da sadece «kanunların yasakladığı amaç 
ve faaliyetleri benimseyen» desek daha uygun olmaz 
mı? diye buyurdular. 

Bizce, bu şekilde olması, açıklık getirmesi bakı
mından yararlı görülmektedir. Bugüne kadar olan 
Kanunda da aşağı yukarı bu mevcut idi. O bakım
dan o düşünceye de katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gölcüklü, soru mu? 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Belki bir yazım dü

zeltmesi ya da soru olabilir; bilmiyorum Komisyo
numuz ve Başkanlığınız nasıl değerlendirir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Efendim, üçüncü fık

rada «Silahlı Kuvvetlerle kolluk kuvvetlerinin hiz
metleri ve personelinin bütün hakları ile ilgili kanunî 
hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler kon
masına dair faaliyette bulunamazlar.» denmiş. Burada 
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kullanılan ifade şekli, özür dileyerek söyleyeyim, zarif 
bir şekil değil, «kanunî hükümlerin uygulanmasına» 
deniyor. Gayet tabiî kanun hükümleri bütünü ile uy
gulanmaktadır, uygulanacak. Sanki o hükümler uy-
gulanmıyormuş da, uygulanmayacakmış da bunun uy
gulanmasını istemek yasaklanıyormuş gibi bir his 
uyandırıyor. Sırf yazım sebebiyle, 

Acaba bunun yerine «Silahlı Kuvvetlerle kolluk 
kuvvetlerinin hizmetleri ve bu kuvvetler mensupları
nın kanunî haklarını konu alan faaliyette buluna
mazlar.» demek (Aynı şeyi ifade ediyor bence.) daha 
uygun olmaz mı?.. Komisyonumuzun takdirine su
nuyorum. 

Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, Sayın Hocamın önerisi doğrudur, lüt
federlerse o şekilde katılıyoruz, aynen düzeltelim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Gölcüklü lütfen tekrar 
ederseniz (Kabul ediyorlar) aynen yazalım. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — «Silahlı Kuvvetlerle 
kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve (Burası yeni olu
yor.) bu kuvvetler mensuplarının kanunî haklarını ko
nu alan faaliyette bulunamazlar.» şeklinde oluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, diğerlerini siliyoruz. 
Değerli üyeler, maddenin ikinci bendinde ikinci sa

tırda yer alan «Yasak ettiği» ifadesinin «Yasakladığı» 
şeklinde ve üçüncü bendindeki değişiklik de şimdi Sa
yın Gölcüklü'nün teklif ettikleri tarzda olmak üzere 
bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum. 
Öğrenci derneklerinin amaç ve faaliyetleri 

MADDE 39. — Üniversite, fakülte ve yüksekokul
lara kayıtlı öğrenciler ancak, üyelerinin beden ve ruh 
sağlığının geliştirilmesi; beslenme, çalışma dinlenme 
ve boş zamanlarının değerlendirilmesi veya eğitim ve 
öğretimle ilgili diğer ihtiyaçlarının karşılanması ve 
öğrencilerin bu konularda kurum idaresi veya diğer ku
ruluşlar nezdinde temsil edilmesi amaçlarıyla dernek 
kurabilirler. Öğrenci dernekleri bu amaçlar dışında 
faaliyette bulunamazlar. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Ergi-
nay. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Spor faaliyetleri bakımın

dan acaba bu öğrenciler dernek kuramazlar mı?.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Temsilci, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Efendim 58 inci madde gençlik ve 
spor faaliyetleri amacıyla kurumlar bünyesinde ve 
kurumlara bağlı olarak dernek kurmalarına cevaz ve
ren hüküm içeriyor efendim. Bu genelde dernek kur
ma hakkını içermektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yazımla ilgili düzeltme isteminde bulunan sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum. 
Kamu hizmeti görevlilerinin kuracağı dernekle

rin 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 mes
leğe mensup olan kamu hizmeti görevlileri ancak, üye
lerinin ortak sosyal ekonomik kültürel ve meslekî 
ihtiyaçlarını karşılamak, dinlenme ve boş zamanla
rını değerlendirmek amacıyla ve sadeoe il ve ilçe 
merkezlerinde, dernek kurabilirler. Bu dernekler yu
karıda belirtilen amaçlar dışında faaliyette buluna
mazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın parlak ve Sayın Tutum. 

Sayın Parlak, buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın İBaşkan, değerli ar

kadaşlar; 
Bu 40 inci maddede kamu hizmeti görevlilerinin 

kuracağı derneklerin amaç ve faaliyetleri düzenlen
mektedir. Ancak maddeyi okuduğumuzda bütün ka
mu kesiminde çalışanların, bir mesleğe mensup olan
ların hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan, belirlenen 
amaçlar doğrultusunda da dernek kurabileceklerine 
dair bir ifade var, yani bu aslında amacı ifade edi
yor; ama bugünkü şekliyle ki, Komisyonun geriye 
aldığı 4 üncü madde ile çelişki ifade eder durumda
dır. Eğer 4 üncü maddede belirli meslekler ki, geti
rilen ve bilahara önerge ile geri verilen maddenin bi
rinci bendi değişmezse, belirli mesleklerde kamu gö
revlisi olmalarına rağmen, dernek kurma konusun
da kısıtlama getirilmektedir. 

Eğer bu kısıtlama kesinleşecek olursa, madde bu 
şekliyle Genel Kuruldan geçerse, bu 40 inci nıadde-

— 339 — 
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nin de en azından ona uygun bir tarzda yeniden dü
zenlenmesi gerektiği kanaatinde olduğumu arz ede
rim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM - - Sayın Başkanım, kamu gö

revlilerini çok yakından ilgilendiren bu 40 inci mad
de daha evvel sayın Komisyonun dikkate almak üze
re hâlâ incelemekte olduğu 4 üncü madde ile yine 
kendi girişimleri üzerine 4 üncü madde ile birlikte 
mütalaa etmek üzere tehir ettirdikleri 17 nci madde 
ile çok yakından ilgilidir. 

Eğer lütfederlerse Saygıdeğre Komisyon 40 inci 
maddeyi de 17 nci madde gibi müzakeresinin ertelen
mesini ve öbür 4 ve 17 nci maddelerle birlikte müta
laa edilmek üzere 40 inci maddenin ertelenmesini 
teklif etmek istiyordum. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇTŞLERÎ VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ AVN! MÜFTÜOĞLU 
—Sayın Başkan, bu maddenin de geri bırakılmasını, 
17 nci madde ile alakası dolayısıyla istiyoruz. 

BAŞKAN — Hayhay efendim, uygun görüldüğü 
için bu maddeyi de Komisyona veriyorum. 

41 inci maddeyi okutuyorum. 
Millî Savunma, sivil savunma ve kolluk hizmet

lerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı 

MADDE 41. — Dernekler, askerliğe, millî savun
ma, sivil savurana ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı 
öğretim ve eğitim faaliyetlerine girişemezler. Bu 
amaçlan gerçekleştirmek üzere kamp veya talim yer
leri açamazlar veya üyeleri için özel kıyafet veya üni
forma yahut kol bağı ve benzer işaretler kullanamaz
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen say:.ı 
üye?.. Yok. 

Yazımla ilgili bir teklifi olan sayın sayın üye?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Demeklerin izinle kurabileoeği tesisler 
MADDE 42. — Derneklerin, tüzüklerinde gös

terilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların 
dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eği
tim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitap-
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lık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetleri için 
çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faa
liyetler için spor saha veya salonu ve meskûn yerler 
dışında kamp tesisleri kurmaları ve işletmeleri, konu 
ile ilgili Bakanlıklardan izin almalarına bağlıdır. Han
gi tesisler için hangi bakanlıktan izin alınacağı ve izin 
verilme esas ve usulleri Bakanlar kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. 

Sayın Tutum buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın (Başkan, değerli üyeler; 

42 nci madde bana son derece ağır bir vesayet 
yükü şeklinde gözüktü. Şimdi Türkiye'de bürokrasi 
nedense yetki konsantrasyonu dediğimiz, yetki temer
küzü dediğimiz bir sürece fevkalâde bağlı ve o etki
de daima hareket etme itiyadındadır. 

Biz bir taraftan merkezileşme olgusunun ortaya 
çıkarttığı tıkanıklıkları gidermek için daha çok, yet
kilerin taşraya veya bölge idarelerine devri için çır-
pınir ve o yolda bazı düzenlemeler tasarlarken, şim
di son derece bürokratik bir yetkinin merkezde top
landığını görüyoruz. 

Düşünün; bir dernek, bir kitaplık kuracak, insaf 
edilsin; orada 15 tane kitap olacak, birkaç gazete ge
lecek, bunun için Bakanlıktan izin alınacak. Düşüne
miyorum, nasıl uygulanacak, nasıl bir kısır bürokra
tik işlemler yığını ile karşı karşıya gelinecek?.. Bun
dan fevkalade endişeliyim. 

Buradaki bir çelişkiye de değinmek istiyorum: 

42 nci maddede «Hangi tesisler için hangi bakan
lıktan izin alınacağı, izin verilme esas ve usûlleri Ba
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönet
melikle belirlenir.» deniyor. 

Varsayalım ki, bir dernek izin almadan bir kitap
lık ve okuma odası açtı. Bu, izinsiz açıldığına göre, 
bunun tespit keyfiyeti büyük ölçüde idareye, yani 
mülkî idare amirliğine aittir, zabıta tespit edecektir, 
büyük bir ihtimalle öyle olacaktır. Tespit edilince ne 
olacaktır?.. 81 inci maddeyi açınız, 81 inci maddede 
«Bu 'Kanunun 41 inci maddesine aykırı faaliyette bu
lunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir ceza
yı gerektirmediği takdirde, bir yıldan az olmamak 
üzere hapis cezası ile cezalandırılır.» denmektedir. 
Düşünebiliyor musunuz arkadaşlarım..» «..ve tesisin 
kapatılmasına karar verilir.» 

Şimdi benim burada gördüğüm çelişki ikili: Bir 
taraftan kamuya açık. Eğer bunlar belli ölçüde (Na
sıl telakki edilecek bilmiyorum ama) okuma salonu, 
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sportif faaliyetler için bir yer açılması veya kitaplık 
odasının açılması yahut buna benzer şeyler tesis sa
yılacaksa, bu tesislerin izinsiz olarak açılması halin
de hapis cezası veriliyor ve kapatılması da mahkemeye 
ait oluyor. Oysa bu tür tesisler, bir makamdan izin 
alınarak açılıyorsa, yine o makam tarafından ancak 
o izin geri alınabilir veya izinsizlik söz konusu ise bu
nun kapatılması yetkisi idareye ait olması lâzım geliı. 
Bu nasıl bir yetki teçhizi olayıdır ben anlayamıyorum?.. 
Yanı, acaba bu yer izinsiz açılınca, idare hiç dokun
mayacak mahkemeye mi verecek, «Sen izinsiz açtın, 
tespit ettik» diye bir zabıt tutup onu mahkemeye mi 
verecek ve mahkeme mi kapatacak?. îzni veren ba
kanlık, o izni geri alma yetkisi de izin veren mah-
kama ait veya izinsiz açılmışsa, o yerin hemen faali
yetten alıkonma yetkisi de bakanlığa ait. Bu çelişki
yi nasıl açıklayacaklar 81 inci maddedeki?.. 

Tabiî, eğer kabul ederlerse benim Komisyona 
teklif edeceğim düzenleme şu olabilir: Huzurevi, aş 
ocağı, sportif faaliyetler için spor saha veya salonu 
ve meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurmaları 
ve işletmeleri.. Bunların bir kısmı gerçekten ilgili 
bakanlıktan izin alınmasını gerektirir nitelikte ve 
önemde olabilir. Buna bir diyeceğim yok. Çünkü du
ruma bağlıdır. Derneğin ebadına bağlıdır, gücüne 
bağlıdır ve bir de açılacak tesislerin niteliğine çok ya
kından bağlıdır. 

Binaenaleyh, böyle çok kategorik olarak «Bunla
rın hepsi bakanlıktan izin almaları gerekir.» şeklinde 
bir ifade kullanacağımıza acaba şöyle bir ifade mak
sadı karşılamaz mı?.. «Derneklerin, tüzüklerinde gös
terilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların 
dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eği
tim, öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık 
ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk 
bakım yuvası, huzurevi, aş ocağı, sportif faaliyetlsr 
için spor saha veya salonu ve meskûn yerler dışında 
kamp tesisleri kurmaları ve işletilmelerine ilişkin esas 
ve usuller Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe ko
nulacak yönetmelikte belirlenir.» Bu şekilde genel bii 
hüküm şu kolaylığı sağlayacaktır: Teknisyenler dik
katle bunun üzerinde çalışacaklar, Bakanlar Kurulu 
yönetmeliğinde bazı tesislerin açılmasının belki mül
kî idare âmirlerine, mahalline o yetki verilecek. Belki, 
ilgili bakanlıktan görüş alınarak, İçişleri Bakanlığı 
izin verecek, ©azılarına belki müştereken verilecek.. 
Bunlar o kadar teknik şeylerdir ki, Kanuna şöyle ka
tegorik bir hüküm koymak suretiyle işlemez hale ge-
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tirmek ve sonra da çok gereksiz bir vesayet hükmü
nü buraya apaçık tescil etmek kanımca caiz değildir. 

Tabiî olarak, Sayın Başkanımız önergelerin, özel
likle maddelerin tartışılmaya başlanılmasından önce 
verilmesini istiyorlar haklı olarak İçtüzük gereğince 
ve tartışmaların selameti bakımından. Çoğu kez bu
nu yetiştiremiyoruz; ama Komisyon olumlu bir tavır 
takınırsa, daha evvel hazırlamış olduğumuz; ama Sa
yın Başkanlığa tevdi edemediğimiz bu formülü ken
dilerine hemen ulaştırabiliriz. Yeter ki, ilkesine evet 
desinler. 

Saygı ile takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin teklife ait 

görüşlerini rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ tBAHAT-

TİN ABLUM — Sayın Başkan, bu maddeyi huzu
runuza getirirken birtakım gerçekleri göz önünde tut
tuk. Çok kısa bir süre evvel bu tesislerin kurulmasın
da herhangi bir kayıt ve şart aranmayışı ülke için çok 
acı sonuçlar doğuran tatbikatlara neden olmuştur. 
Kitaplık dendi, okuma odası dendi, bunlar kötü ni
yetli, art niyetli derneklerin bir yuvası, örgütü hali
ne geldi. Bu kötü tatbikatı frenleyebilmek için der
neklerin bu kabil tesislerini kurmasının mahallî oto
ritelere de bırakılmadan, merkezce izin verilmesinin 
gerekli olduğu düşünüldü, o amaçla getirildi. 

Doğrudur, belki tatbikatta çok iyi niyetli, ma
sum bir derneğin bir kitaplık açması için hile bakan
lıktan izin alması çok formaliteyi gerektirecektir; ama 
bu yetkilerin genellikle kötü amaçla kullanıldığını 
gördük ve o nedenle biraz merkeziyetçi olan böyle 
bir sistemi önerdik. 

Bu durumu arz ederim efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu teklif hak
kında söz almamız mümkün mü efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, önergeyi lütfen geti
riniz efendim. 

Sayın Tutum'un önergesini okunmuş kabul edi
yoruz; hem açıkladılar, hem okudular çünkü. O 
itibarla, gerçi hemen cevap aldık; ama lehinde aley
hinde söz verebilirim. 

NECİP BİLGE — Lehinde söz istiyorum 'Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge 
NECİP BİLGE — Sayın 'Başkan, değerli arkadaş

larım; 
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14 üncü madde dolayısıyla sormuş olduğum bir 
soru vardı, orada derneklerin miktarının belirtilme-
sini istedim. Sayın Hükümet Temsilcisi 53 000 der
nek olduğunu sadece Bakanlık merkezinde mevcut 
olan rakamlara göre belirttiler. Bunun ancak 42 000'i 
halen hukukî varlıklarını muhafaza etmektedirler. 
Bu bile az değildir. 

Bu gibi derneklerin açacakları, kuracakları bu 
gibi tesisler için bakanlıktan izin almalarının ne ka-
dar bir zamana tabi olacağını kestirmek gayet kolay
dır, ve kırtasiyeyi fazlıalaştıraoaktır, işleri aksayacak
tır veya gecikecektir, ileride bunlar hakkında birta
kım cezalar da vardır. Bu itibarla, bu meselede kır
tasiyeyi önlemek hususunda birtakım teşebbüsler ol
duğunu biliyoruz ve bundan şikâyet ediyoruz. Bu gi
bi durumlara düşmemek için izni kaldırmak, belki 
de hiç olmazsa, illa bir denetim isteniyorsa, kurul
duktan sonra, bu gibi tesislerin kurulduğunu haber 
verme şeklinde bir düzenlemeye gitmek daha uygun 
olur kanaatindeyim. 

Daha evvelki bir madde münasebetiyle Sayın 
Gölcüklü'nün söylediği gibi, hastayı tedavi etmek 
istiyoruz; fakat yaptığımız muamelelerle, koyduğu
muz hükümlerle bu tedavi imkânı ortadan kalkmakta 
dır. Fazla çekiç vuruyoruz. Bu itibarla, onun dere
cesinde muhafaza edilmesi lâzım geldiği kanaatında-
yız. Onun için de maddenin yeniden düzenlenmesi 
gerektiğini kabul ediyorum. Arkadaşlarımın da bu 
hususta aynı düşüncede hareket etmelerini ve oyla
rını bu şekilde vermelerini diler, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Bu açıklamadan sonra Sayın Ablum, demin ver

diğiniz izahatı yeterli görüyor musunuz?.. Aynı gö
rüşte misiniz?.. Tekrar bir şey ilave edecek misiniz?.. 

ÎÇÎŞLERt BAKANLIĞI TEMSÎLCtSt BAHAT-
TîN ABLUM — Sayın Başkanım; bu izin keyfiyeti
ni derneklerin denetlenmesi için bir araç olarak mü
talaa ediyoruz. Bu nedenle, yani etkin bir denetleme
nin sağlanması açısından yararlı olacağı kanısında
yız efendim, ilave edeceğim başka bir husus yoktur; 
katılmıyoruz. 

SERDA IKIUİRTOĞLU — Sayın Başkan, aleyhin
de vermediniz. 

BAŞKAN — Efendim, «lehte, aleyhte» dedikten 
sonra istemediniz, ama mutlaka ısrar ediyorsanız, ta
biî verebilirim, «önerge üzerinde söz isteyen?» deyin
ce, biraz soruları ben de kısaltıyorum ki zamandan 
istifade edelim. Nitekim, meselâ maddeyi okuttuktan 

sonra, «Teklif var mı?» diyorum. Yani «soru veya 
yazımla ilgili bir teklif var mı?» diyorum, ama ısrar 
ediyorsanız Sayın Kurtoğlu, rica edeyim, buyurun. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, şimdi Sayın 
Bilge, önerge lehinde konuşurken, Hükümet Temsil
cisinin, «42 bin dernek dediğinden» bahsetti. Bizati 
hi 42 bin derneğin kurulmuş olması, bence, dernek 
tesislerinin Bakanlık, yani Hükümet tarafından kont
rolünü icap ettirecek yegâne sebeptir. Dünyanın hiç
bir tarafında bu kadar dernek faaliyetinin tecezzi et
tiği görülmemiştir. Hükümetin, bu Tasarıda getir
mek istediği ana umde şudur: Dernek kuracaksanız 
ciddî olun. Dernek kuracaksanız devamlı olunuz, 
disiplinli olunuz ve Hükümetle koordinasyon halinde 
bulununuz. Bu itibarla Hükümetin dernek üzerinde
ki kontrolünü, dernek faaliyetlerinden olan tesislerin 
kontrolünü sıkı şekilde bulundurmasında fayda var
dır. O takdirde, 42 bin dernek kurulmaz, belki 12 bin 
dernek kurulur, ama o dernek de bir dernek olur. 

Bu itibarla, 'Kanun Tasarısının ana esprisine uy
gun olarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe bağ
lanmasında, yani Tasarının düzenlenmesinde isabet 
vardır; arz ederim. 

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

KOMtSYONU SÖZCÜSÜ AVNt İMÜFTÜOĞLU 
— Efendim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; önergeyi dikkatleri
nize sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler: 
iKabul etmeyenler., önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi önergeyle birlikte Komisyona veriyo
rum. 

Silah bulundurma yasağı 
MADDE 43. — Derneklerin, merkez ve şubele

rinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentilerin
de, her nevi silah ve patlayıcı madde yahut tecavüz 
veya müdafaada kullanılan her türlü kesici veya de
lici veya bereleyici alet veyahut yakıcı veya aşındırı
cı yahut yaralayıcı ecza ve diğer her türlü zehir ve 
gazları bulundurması yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşguliyet
lerinin gerektirdiği silahların sağlanması ve bulundu
rulmasına, İçişleri Bakanlığınca izin verilebilir. îzin 
belgesinde, silahların cinsi, niteliği ve miktarı açıkça 
belirtilir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Sorusu, yazım düzenlemesi?.. 

Evet, buyurun Sayın Aydar. 
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MEHMET AYDA». - S a y ı n Başkan, ikinci fık
rada, «Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşgu
liyetlerinin gerektirdiği silahların» deniyor. Aslında, 
spor derneklerinden Türkiye'ce kabul edilmiş deyim, 
«Avcılık ve atıcılık kulüpleridir.» Ancak son zaman
larda Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu tür sportif faa
liyet yapacak olanların asgarî be| "branşta- faaliyet gös
termelerini öngörmüştür. Bunun dışında münferiden 
avcılık ve atıcılık dernekleri de vardır. ıBurada, «spor» 
deyimi, «avcılık ve spor» dendiği takdirde, avcılık 
ve atıcılık kulüplerini, derneklerini iş göremez duru
ma düşürecektir. 

Bu itibarla, Sayın Hükümet, buraya bir açıklık 
getirebilir mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Muratoğlu, buyurun efendim. 
ENİS MURATOĞLU — Ben de bu soruyu so

racaktım efendim. 
Buyurun Sayın Cebeci. 

ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Efendim, «Dernekle
rin, merkez ve şubelerinde veya bunlara bağlı mü
essese veya eklentilerinde..» diye devam ediyor ve 
«gazlan bulundurması yasaktır» diyor. Burada, «gaz
ların bulundurulması yasaktır» denmesi cümleye da
ha uygun gelir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İBAHAT-
TtN ABLUM — Sayın Başkanım; maddenin birinci 
fıkrası, sadece ateşli silahlardan bahsetmiyor. Her 
türlü silah; delici, kesici, aşındırıcı, diyor. Eğer, si
lah bulunudurma yetkisini sadece atıcılık, avcılık ku
lüplerine inhisar ettirirsek, bilfarz, sualtı avcılığı ile 
ilgilenen derneklerin delici silah kullanmalarına mü
saade etmemiş duruma düşeriz. Bu itibarla burada, 
«Spor dernekleri» tâbiri bilinçli olarak kullanılmış
tır. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; Sayın 
Cebeci'nin bu yazımla ilgili teklifine, «bulundurma
sı» değil, «bulundurulması» kelimesinin konulması
na?... 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TtN ABLUM — Doğrudur efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?., («olmaz efen-
dim, doğrudur» sesleri) 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERt 
KOMÜSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFFÜOÖLU 
— Katılıyoruz, («olmaz Sayın 'Başkan, cümle bozu
luyor» sesleri) 

BAŞKAN — Saym Komisyan, tiz, «Katılıyor-
ruz» dediğiniz zaman, Genel Kurulda, «cümle bo
zuluyor» şeklinde bir itiraz vaki oldu. Lütfen hir ke
re daha okumak suretiyle kendiniz, Saym Cebeci'nin 
bu teklifi yerinde mi değil mi? Cevabı lütfedin. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ IMÜIFTÜOĞLU 
— Efendim, bizim yazımız doğru. Meşguliyetimiz 
olduğu için birden gözden kaçtı efendim; arz ederim. 

ilişki 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
za sunuyorum. Kabul edenler.. 
kabul edilmiştir. 

Yabancı dernek ve kuruluşlarla ili 
MADDE 44. — Derneklerin, 

ki dernek ve kuruluşların üyelerini 
etmesi veya yabancı derneklerin ve 
vetlerine uyarak üyelerini veya 
sına göndermesi, Dışişleri Bakanlığı 
lıkların görüşü alınarak İçişleri ( 
oek izne bağlıdır. 

maddeyi oylarını-
Efcmeyenler.. Madde 

yâbanc ıcı ülkelerde-
Türkiye'ye davet 
kuruluşların da-

temsjlcilerini yurt dı-
ve ilgili bakan-

ıBakanlığmca verile-

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

Madde üzerinde iki önerge var, okutuyorum. 
Saym Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Dernekler Yasa, Tasarısının 
44 üncü maddesinin Tasarı metninden çıkarılmasını 
arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Dernekler (Kanunu Tasarısının 44 üncü maddesi
nin Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

ISaygılarımızla 
Feyyaz GÖLCÜKLÜ Turgut TAN 
BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Şimdi öyle bir Dernekler Yasası Tasarısını geti

riyoruz ki, Tasarıya göre dernek üyesi olmak adeta 
günahkârlık gibi bir şey oluyor. Aslında derneklerin 
büyük bir kesimi toplumda birtakım hayrî amaçlarla 
kuruluyor; fakat nedense dernek üyesi olunca, nor
mal vatandaşların sahip olduğu hakların, mükellefi
yetlerin dışında birtakım mükellefiyetlerle karşı kar
şıya bırakılmaktadır. 

Anyasamızın 23 üncü maddesinde der ki, «Va
tandaşın yurt dışına çıkmak hürriyeti, ülkenin ekono
mik durumu, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruştur
ması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir.» 
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Bu fıkra ıhüknıti çok açık. Ülkenin ekonomik du 
rumu buraya giremez. Zaten vatandaş dernek üyesi 
olsa da, olmasa da yurt dışına çıkması için kendisine 
pasaport veriliyor. Ekonomik durumlar nedeniyle 
zaman zaman iki yılda bir veya üç yılda bir yurt dı
şına çıkma yasağı getiriliyor, ister dernek üyesi ol
sun, ister olmasın her vatandaş için aynı şartlar var. 

Vatandaşlık ödevi, biliyorsunuz ya vergi veya as
kerlik mükellefiyetlerinin yerine getirilmemesi nede
niyle kısıtlama oluyor veyahut da ceza soruşturması 
veya kovuşturması sebebine dayanmaktadır. 

Şimdi bu getirilen şeyle, yani «Dışişleri Bakanlı
ğının ve ilgili bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Ba
kanlığınca verilecek izne bağlıdır.» yolundaki hükmü 
Anayasanın demin okuduğum maddesine tamamen 
aykırı bir hükümdür. 

Şimdi bu getirilen şeyle, yani «Dışişleri Bakanlı-
küruluşların üyelerinin Türkiye'ye davet edilmesi, 
yani yabancı dernek üyelerinin Türkiye'ye gelmeleri 
meselesi var. Şimdi artık 21 inci Asırda Devlet
lerin sosyal ilişkileri gelişmektedir ve bu sosyal ilişki
ler çeşitli kuruluşlar vasıtasıyla yürütülmektedir. Ar
tık devletler kendi kapalı rejiminden çıkıp uluslarası 
düzeyde birtakım kuruluşlar nezdinde kendi faali
yetlerini tanıtmak, kendi iç yapılarını; sosyal, ekono
mik alanlarda, hatta kamu hukuku yönünde kendi iç 
durumunu dışarıya tanıtmak zorundadır. Bunu ar
tık uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Böyle olun
ca, bu irtibatı sağlayan en önemli kuruluşlardan bi
risi de derneklerdir veya bu nitelikteki kuruluşlardır. 
Şimdi, yurt dışındaki bir dernek üyesini bir kuruluş 
davet ediyorsa, bunun Türkiye'ye girmesini belirli 
bakanlıkların iznine bağlamanın mantığı ne?. 
Yani bu gelip de Türkiye aleyhine suç işleyecek ka
dar, böyle b|r girişimde bulunacak kadar saf olamaz. 
Bir defa Türkiye'ye geldiğine göre, her halde Türkiye' 
ye bir saygınlık beslemek zorundadır. Bunun mantığı 
ne olabilir yâni? Böyle bir madde koymanın hiçbir 
anlamı yok. 

IBu itibarla bu maddenin bir kısmının Anayasaya 
aykırı olması, öteki kısmının da konulmasındaki man
tığının bulunmaması nedeniyle Tasarı metninde yer 
almasının bir anlamı yok. Bu itibarla bunun çıkarıl
masında yarar vardır. Zaten vatandaşların yurt dı
şına çıkmasını kurala bağlayan bir (Pasaport Kanu
nu vardır. Ona göre vatandaşın yurt dışına çıkıp 
çıkamayacağını idare zaten takdir etmektedir. Bunun 
dışında, seyahat hürriyetini kısıtlayıcı ek bir hüküm 

I getirmek Anayasanın seyahat hürriyetine ilişkin hük
müne aykırıdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önerge üzerinde söz, galiba ya Sayın Tan'a, ya

hut da Sayın Gölcüklü'ye vereceğim. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 
FEYYAZ GÖLOÜKUÜ — Sayın Başkanım, ken

di önergemiz konusunda mı söz veriyorsunuz, yoksa 
bu önerge lehinde mi? 

'BAŞKAN — Hayır, zaten iki önerge aynı oldu
ğu için ayrı ayrı söz vermiyorum. Bu önerge ve ta
biî bu münasebetle kendi önergeniz üzerinde konuş
muş olaoaksınız. 

SERDA KURTOGLU — Aleyhte Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayhay Sayın Kurtoğlu. 
iBuyurun Sayın Gölcüklü. 

FEYYAZ GÖLDÜKUÜ — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

Maddenin hangi amaçla Tasarı metnine konduğu-
| nu gayet iyi anlıyoruz. Bir dernek üyesi veyahut tem

silcisi Türkiye'ye zarar verebilecek faaliyette bulu
nan bir derneğin toplantısına katılmasın yurt dışın-

I da, Türkiye'nin arzu etmediği bir kişi de Türkiye'ye 
gelmesin yahut zararlı olmayacağı konusunda kanaat 
getirilir de İzin verilirse, o vakit Türkiye'ye gelsin 
diye. 

İBu, özür dileyerek söyleyeyim, milyonda bir, iki 
ihtimalleri genel kural haline getirmek gibi geldi ba-

' na. 1100 kişi bir dernek tarafından Türkiye'ye davet 
edilmiş ise, veyahut 100 kişi yurt dışında bulunan 
bir dernek tarafından Türkiye'den davet edilmişse 
bir dernek üyesi veyahut temsilcisi olarak, bunların 
ancak 1, 2, 3'ü, 5'i zararlı olabilir Türkiye'ye. Bü
yük bir çoğunluğu, % 80'i, % 90fı muhakkak ki Tür
kiye'nin yararınadır. Unutmayalım, bugün her alan
da sarı gül yetiştirmekten kanarya sesinin ıslahına 
kadar, kardiyolojiden kriminolojiye kadar uluslarar-
sı işbirliği dünya gündeminin birinci maddesidir ve 
dün de söylemiştim genel konuşmamda, kişiler artık 
günümüzün kalabalık toplumlarında tek haslarına 
değil, seslerini dernekler aracılığı ile gruplar, kuru
luşlar aracılığı ile işittirmektedirler. Uluslararası 
ilişkilerin bu derece yoğunlaştığı ve özellikle Türki
ye'nin tanıtma meselesinin bu derece problem oldu
ğu günümüzde Hep «Türkiye'nin tanıtılması, tanıtıl
ması vesaire diyoruz.» bu faaliyetleri, bu münase
betleri kısıtlamak Türkiye'nin yararına değil, zararı
na olacaktır. 
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Hep kötüyü düşünerek kanun hükmü düzenle
meyelim. Bu hüküm kaldığı takdirde ne olacaktır?.. 
İhtimaller şunlardır; izin istenecektir, izin çıkana ka
dar toplantı bitecektir, iş bitecektir, bir Türk gideme
yecektir yahut Türkiye'ye yararlı bir beyanda bulu
nacak kişi Türkiye'ye gelemeyecektir; zamanı geç
miştir veyahut bunu, izin çıkmayacağını uman der
nek veya kişi davet mektubunu cebine atacak, tu
rist gibi gidecektir ve oraya katılmasını da gizlemeye 
çalışacaktır. Meselâ, Türk kardiyologu Türkiye'deki 
gözlemlerini davette bulunanlara izah etmek isteye
cek, sanki orada konferans için değil de tesadüfen 
bulunmuş, «Buyurun siz de konuşun» denmiş gibi 
takdim edilecektir. Çünkü duyulursa ileride oeza hü
kümleri var, üç aydan altı aya kadar hapis cezasına 
maruz kalabilecektir veyahutta son bir ihtimal bağ
lar kopacaktır, kesilecektir. 

Hakikaten uluslararası ilişkilerin, milletlerarası 
ilişkilerin dernekler yoluyla gerçekleştirilmesi modern 
milletlerarası münasebetlerin gereğidir; ama bu ge
rek millet - devlet ilişkisinin çok medenî ölçüler içeri
sinde cereyan etmesine de bağlıdır. 

Turizmi geliştirmek için bir dernek başka bir ulu
sun derneğiyle teşriki mesai mi etmek istiyor?.. Evet; 
kendi devletiyle hemahenk şekilde hareket etsin. Bir 
meslek teşekkülü dernek, kardiyolog derneği, fitize-
loglar, kardiyologlar, bir mütehassıs derneği dünya 
gezisine mi çıkmak istiyor; devletliyle temas halinde 
bulunsun. Turistik bir geziyi dernek havası içerisin
de yapıp turizme hizmet diye bir meslek mensubu
nun tur yaptığını görüyoruz. Suni şekilde davet etti
riyorlar, gezip, dolaşıp geliyorlar; hiçbir meslekî en
dişe yok. .Bu endişe var; bir. 

Asıl endişe şu: «Muzır kimseler dışarıya kaçar. 
Siz dernek olarak engellersiniz; ama şahıs olarak yurt 
dışına çıkmayı engelleyemezsiniz, seyahat hürriyeti 
vardır, pasaportunu alır gider, buna engel yok» dedi
ler; ama muzır kişinin niyeti kendi başına gitmek de
ğil de bir dernek mensubu olmanın verdiği kuvvet
le gitmek ise, lütfen zahmet etsin de hükümetten mü
saadeyi alsın. Almaz ise, yurt dışında !1,5 - 2 milyona 
yakın devletin kontrolundan, millî 'hars ve kültürden 
uzak vatandaşımız var. Realiteleri gözden uzak tu-
mamamız lazım. 

<Bakınız, arkadaşlarımızın teklifi, milletlerarası 
münasebetlerin modern ölçülerde ilişkilerle teessü
süne taraftarlar; fakat bu teessüsün millî planda ge
rektirdiği formaliteleri ifa edecek bir idarî teşekküle 
taraftar değiller. «Formaliteler uzarsa» diyorlar. 

Eğer milletlerarası münasebetlerde medenî usule 
varmış isek, bu medenî usulü, çarkı çevirecek dahil 
de medenî vasıtayı da kullanmaya mecburuz. (Ko
münikasyon vasıtaları çok süratlidir; telsizle, telgraf
la, telefonla gerekli müsaade verilebilir. Niçin gerek
li müsaadeye formalite diyorsunuz da, orada iş teş
kilatının işlemeyeceğini kabul ediyorsunuz da, iş teş
kilatının gereği gibi işlememesinden mütevellit muh-
zurun dışarıda muzırların kaçmasına yol açacak bir 
rahne olduğunu niye kabul etmiyorsunuz?.. Meseli 
iki cephelidir, yani bıçak iki yönlüdür. O halde ben 
şöyle derim: 

Bu madde aynen kalmalıdır; ancak maddenin 
Meclisteki müzakeresinde Hükümetin müsaade ver
mekte çok dikkatli, çok süratli hareket etmek mec
buriyetinde olduğu hususuna da dikkat celbedilmeli-
dir. Eğer Hükümet izni verirken formaliteye boğul-

Bu kadar şüpheci olmamıza, Türkiye'ye zarar ver
mek azminde bulunanlardan bu kadar korkmamıza 
hiç gerek görmüyorum. Türkiye'den temsilci olarak, 
dernek üyesi olarak çıkanların yahut Türkiye'ye ge
lenlerin zararı çok az bir yüzde tutacaktır, fakat bu
nun, bu hükmün zararı çok fazla olacaktır, örnek ver
mek istiyorum; ilkbaharda Türkiye Rotary Kulüple
ri Kuşadasında uluslararası bir toplantı tertipledi. 
Türk Devletinin zannediyorum 40-50 yıllık tarihinde 
yapamadığı bir işi yaptı. Bir hafta, iki hafta önce 
Soroptimist Derneklerinin Uluslararası Genel Kurul 
toplantısı İstanbul'da icra edildi ve yanılmıyorsam 
aşağı yukarı 1 300-1 500 kişi geldi. Düşünebiliyor-
musunuz bütün bunların daveti izne bağlanacak, şöy
le olacak, böyle olacak. Bunu yapmayalım Türkiye' 
nin tanıtılmasına gerek duyulduğu bir zamanda. Var
sın birkaç kişi zarar vermek niyeti ile hareket etsin. 
Biz o zararı nötr kılabiliriz, kendimizi dışarıda ta
nıtmak suretiyle. Dünya çapında uzmanlarımız var
dır, bilginlerimiz vardır, tecrübelerini yayacak kim
seler vardır. Ülkesini tanıtmada büyük becerisi olan 
kişilerimiz vardır. Bunu, bu formaliteye tabi tutma
yalım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Aleyhte, buyurun Sayın »Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymet 
li arkadaşlar; 

önerge vermiş olan Sayın Gölcüklü ve diğer ar
kadaşlarının izahatının kaldığı yerden devam etmek 
suretiyle aynı konuyu işlemek ve aleyhte sonuç al
mak istiyorum. 
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maz, birtakım vehimlere kapılmaz, meseleyi gereği 
gibi üst planda, şuurlu şekilde ele alırsa madde gere
ği gibi işler; ama Hükümet bunu yapamayacaktır 
diye maddeyi tümüyle kaldırırsanız, o zaman rekrea-
tif maksatlarla yapılan seyahatler, turizm maksadıyla 
yapılan seyahatler dernek hüviyeti altında yapılır ve 
birtakım dedikodulara da sebep olur. 

Şimdi, biüyormusunuz ki şöyle deniyor: «Bir 
meslek teşekkülü seyahat etti, hiçbir bildiri yok, pa
zarda çarşıda gezdiler, alışveriş ettiler, döndüler.» 
Dönüşte, (kendi mesleğimi söyleyeyim, avukatlar) 
avukat derneği, bir baro veya bir dernek başka bir 
dernekle anlaşıyor, o dernek mensupları gidip geli
yorlar. «sonunda ne yaptınız dernek olarak?.!» diyo
ruz, «Hiç, alışveriş ettik..» Bu az leke değil dernek 
mensubu için. Binaenaleyh hem derneklerin siyaneti 
babında hem zararlı unsurların yurt dışına dernek 
hüviyetiyle çıkmasının önlenmesi babında madde ye
rine getirilmiştir. Asıl dikkat edilecek husus, bu mad
denin işleyişinde Hükümetin gerekli teenni, gerekli 
sürat ila ve medenî planda hareket ile izni vermesi 
ve fuzulî müşkülat çıkarmaması yolunda bir ikazdan 
ibarettir Meclisimizce yapılacak şey. Yoksa madde
yi çıkarırsak felaket olur. Yurt dışında 2-2,5 milyon 
Türk vatandaşı var. Bu itibarla önergelerin aleyhinde, 
düzenlemenin lehindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın IKurtoğlu. 
fici önergeyi tek önerge olarak kabul ediyoruz 

ve önergeler üzerindeki görüşünü Komisyondan ri
ca ediyoruz. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU 'SÖZCÜSÜ AVNÎ IMÜFTÜOĞLU 
— Sayın İBaşkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Gölcüklü de konuşurken bir nebze bu izin 
keyfiyetinin getiriliş nedenlerinden bahsetti ve dola
yısıyla zararına temas etti. Sayın Rurtoğlu arkadaşı 
mız da izin verilmemesi halinde husule gelecek olan 
zararları açıkça dile getirdi. Bizler de aynı düşünce
deyiz. Esasında bunun izne tabi olması bir yasakla
ma değildi/. Devletle dernek arasında belli ilişkiler 
içerisinde bulunacak ve bu müsaadeler eğer zararlı 
bir durum yoksa verilecektir. 

Bugüne kadar yapılan toplantılarda da, Rotan 
Kulübünün toplantısı, eski madde aynen mevcuttur, 
kaç yıldan beri uygulanan maddedir, yani yeni ge
tirilmemiştir, bu madde mevcuttur, o toplantıya da 
izm verilmiştir; herhangi bir şekilde bir zorluk çık

mamıştır, İstanbul'da yapılan toplantıya da gelmiş
lerdir. 

Biz bu itibarla bu önerilere katılamıyoruz. Mad
denin aynen Tasarıda olduğu gibi kalması görüşün
deyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ablum?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ IBAHAT-
TIN ABLUM — Sayın Başkanım; 

Derneklerin yurt dışı faaliyetlerinin kontrolü açı
sından ve hükümetlerin uyguladığı bazı politikaların 
derneklere de uygulanabilmesi için böyle bir hükmün 
bulunmasında zaruret görürüz. IBu itibarla önergele
re katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 

soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz soru önerge

ler sırasında değil; madde oylanmadan evvel soru 
imkânı veriyoruz. 'Sayın Karal istediler, Sayın Ha-
mitoğülları istediler. Esasen Sayın HamitoğulLarı'nın 
hem fikirlerine, hem de güzel sesine Mıeclis zanne
derim hasrettir, onu dinlemek imkânını bulacağız. 

Değerli üyeler, önergelere Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergelerin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Karal, buyurunuz efendim, sorunuzu so
runuz. 

MUSTAFA ALFDÜNDAR — Bir yanlışlık ol
sa gerek Sayın İBaşkan. 

'BAŞKAN — Hayır, yanlışlık olmadı, arkadaşla
rımız sayıma gayet dikkat ediyorlar. 

MUSTAFA ALPÖÜNDAR 
görülecek kadar fazla oy vardı. , 

Başkan, gözle 

BAŞKAN — Hayır, yanlışlık olmadı, arkadaşla-
zen tek bir oy farkıyla kabul ediliyor, reddediliyor. 
Tabiî «Şu kadar oyla reddedildi» şeklinde ifade doğ
ru değil. Gayet sıhhatli sayıldı. 

KAMER GENÇ — Yeniden sayalım efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, gayet sıhhatli 

sayıldı. Hiçbir zaman Başkanlık Divanını ve bu iki 
sayın arkadaşımı suçlayamazsınız Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, mesele arka
daşlar değil, Tüzük müsait.. 

- 3 * 1 -



Danışma Meclisi B : 142 9 . 8 . 1983 O : 2 

BAŞKAN — Yanlışlık yok, rica edeyim. 
KAMER GENÇ — Tüzüğü okur musunuz Sa

yın Başkan, Tüzükte, «şüphe varsa oylama tekrar
lanır» deniyor, oylamada hata varsa oylama... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hata olmamıştır, 
o itibarla tekrar oylatmıyorum. 

Buyurun Sayın Karal, sorunuzu rica edeyim. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sorumu Hükü
met Temsilcisinden soruyorum : Sanıyorum bütün 
dernekleri bir kefeye koymanın mahzurları da doğu
yor bazen. Bunlardan bir tanesine bazı arkadaşlar 
değindiler. Biliyorsunuz bilimsel kongreler çoğu za
man bilimsel dernekler tarafından düzenlenir ve 
dünyanın her yerinden ilgili olanlar, karşılığında 
olanlar davet edilirler. Mesela bir Türk Siyasî İlim
ler Derneği bir kongre tertipler, davet eder. Bir Türk 
Fizikçileri Derneği bir kongre tertipler, atom fizi
ğinin bilmem nesi, davet eder ve bu davet bütün il
gili mukabil derneklere gönderilir, gelinir. 

Şimdi, ben bu işin nasıl yürüyeceğini gerçekten 
merak ediyorum. Bir dernek böyle bir kongreyi bü
yük masraflarla düzenledikten sonra onun müsaade
sini almak mecburiyetinde kalacak ve İçişleri Ba
kanlığı da karşı tarafın bu davetinin üzerinde de söz 
hakkına sahip olacak. Bu bilimsel alış verişin olma
sında oldukça aksamalar olur gibi geliyor bana. 
Onun için sorumun ceva'bını Sayın Hükümet Temsil
cisinden rica ediyorum : Bilimsel derneklerin bu tip 
tertiplediği kongreler de bu maddeye dahil olur 
mu?.. Onun için bu mekanizma işleyecek mi?.. Her 
derneğin karşılık davetleri her dernekten gelecektir. 
Bunlar için özel bir talimat mı lazım?.. Bu mekaniz
ma bugüne nasıl yetişecek?.. Ben bilimsel dernekle
rin tertiplediği kongreleri tehlikede görüyorum. O 
açıdan Sayın Hükümet Temsilcisinden bu konuda bi
raz bilgi vermelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları, 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
üzerinde durulması gereken iki nokta daha var. Biri
ni benden önce konuşan değerli arkadaşım belirt
tiler, onun devamı niteliğinde olduğu için bir başka 
noktayı eklemekte yarar var. 

Türkiye'de genel yarara hizmet etmek amacıyla 
kurulan dernekler var. Maddede ise bütün dernek
ler söz konusu edilmektedir. Sayın Karal'ın belirttiği 
gibi bilimsel nitelikte olan derneklerden başka bu 
türlü derneklere de bu maddeyi uygulamanın ulusal 

yararlarımızla çelişik sonuçlar ortaya çıkarmaz mı?.. 
Bu bir. 

Sayın Başkanım, ikinci nokta; üzülerek ifade et
mek gerekir ki, bugün Türkiye'mizi dışarıda yeterin
ce tanıtabilmek imkânına saJhip değiliz. O kadar de
ğiliz ki, tarihî gerçekleri çarpıtmak pahasına bir Er
meni sorunu 60 yıl sonra tarih sahnesine çıkartabil
mektedir. Şimdi sadece bu olgu Türkiye'mizi dışa
rıda dernekler aracılığıyla temsil etmenin, propagan
da yapmanın, gerçekleri anlatmanın ne denli zorun
lu bir dava olduğu ortadayken, bir başka gerçek biz
de, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığına bağlı bürokratik 
çarkların ne denli ağır çalıştığı ortadayken, bu mad
de Türkiye'mize büyük yararlar sağlayabilecek bu 
tür faaliyetleri kısırlaştırmaz mı diye endişe ediyor 
ve çok değerli Komisyonumuzu bu konu üzerinde, 
bu madde üzerinde yeniden durmak veya düşünmeyi 
bir vazife haline getirip getirmediğini bir soru ola
rak tevcih etmek gereğini duydum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkan, bir 

soru efendim... 
BAŞKAN — Sayın Gölcüklü zamanımız dolu

yor, onun için sorunuzu çok kısa rica edeyim efen-
dim< 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkan, gerçek 
bir soru efendim. Komisyonumuzun Sayın Sözcü
sü, «Maddenin eskiden de mevcut olduğunu» söy
lediler. Kötü misal emsal olmaz diye ben önergemi 
vermiştim. Yabancı ülkelerde bulunan iki milyon 
Türkün, bu maddenin bulunmaması halinde, kötü yo
la sevk edilebileceği düşüncesinde olduğunu anla
dım Komisyonumuzun. Bu maddenin uygulamasıy
la acaba yurt dışında bulunan iki milyon Türk, ne 
ölçüde korunabilmiştir. Sayın Hükümet Temsilcimi
zin bir bilgisi varsa, bunu rica edeceğim. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Efendim, madde hakkındaki görüşümüzün ve 
Tasarıyla getirilen maddenin aynen kabul edilmesi 
lazım geldiğini, diğer görüşlere katılmadığımızı ifa
de etmiştik. O sözümü tekrarlayayım. Sayın Gölcük -
lü'nün sorusuna Hükümet kısa olarak ne söyler, bil
miyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ablum. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
T1N ABLUM — Sayın Başkan, evvela Sayın Karal' 
in sorusuna cevap vereyim. Dikkat buyurulduğu gibi, 
yani kolayca anlaşıldığı gibi dernekler arasında hiç 
bir farklılık, istisna kabul edilmemiştir. Bilimsel der
nekler de eğer yurt dışı temasta bulunmak ihtiyacını 
duyarlarsa gerekli izni alacaklardır. Nitekim, bu hü
küm Cemiyetler Kanunundan beri tatbik edilegel-
miştir ve Ülkemizde o zamandan günümüze kadar 
yüzlerce, binlerce kongre toplanmıştır, gidiş gelişler 
olmuştur, hükümetler, özellikle Bakanlığımız bu ko
nularda izin verme konusunda azamî dikkat titizliği 
göstermektedir ve süratle intaç için elinden geleni 
yapmaktadır. Kamu yararına çalışan dernekler de 

aynı hükümlere tabidir. Bilfarz Kızılay Derneği de 
yurt dışı bir temas ihtiyacını duyduğu zaman aynı 
şekilde izin alma hususuna riayet etmektedir. 

Sayın Gölcüklü'nün sualine sayısal bir şekilde 
cevap verme imkânına sahip değilim efendim. Bi-
lahara verebiliriz efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Yazımla ilgili bir teklif var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; çalışma süremiz dolduğu için 10 

Ağustos 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

mtm 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

142 ne i BÎRLEŞIÜM 

9 Ağustos 1983 Sah 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Dernekler Kanunu Tasarısı ve Adalet; Mil
lî Savunma, içişleri 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, içiş
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 işler 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 terasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal işler 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 ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler 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
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(8) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporlan. (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 İskân, 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
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 



Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy tşleri 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 tşleri 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 İskân, 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 thracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî tşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OÖLU'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 îliş-
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
Uişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
tçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
t/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(21) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi 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 tkinci 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 Tasansı ve tktisadî tşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal tşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(24) îpekböcekçiıliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler ko
misyondan 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) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, tçişleri 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 : 402j 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve tktisadî tşler. Adalet ve Millî Sa
vunma. tçişleri 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 içtüzüğün 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, İmar 
ve İskân, 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 İşaretli 
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 İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(33) H-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 İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Halü 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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I (39) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
I Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
I Bayındırlık, Ulaştırma, lımar ve İskân, Turizm ve Ta-
I nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
I 470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 
I (40) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
I ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
I Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
I 387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 
I (41) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
I Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
I Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
I Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt-
I ma tarihi : 23.6.1983) 
I (42) Devlet Memurluğuna Giriş Sınav Fonu Ka-
I nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 
I (43) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
I Anayasa, Malî İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal tş-
j ler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
I Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
I Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
I Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 

484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 
(44) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De-

I nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
I 8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
I Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun-
I ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 

(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 
(45) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 

I Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
I Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
] Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve MUlî 

Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

ı (46) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad-
j 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 
I Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması

nın İdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri 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-

1 ması Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisi 
I Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Orman 
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Sınırlan Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler 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 italya 
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 OÇıkra 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

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 İlaçlan ile İnsülinin İthal 
ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu. (2/91) (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) (IDağıtma 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 Umum'iyesi 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 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(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
linmesi 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, içişleri 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, imar ve îskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (68) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile tran 
îslam 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 işbirliği 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 TC. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 
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 TC. 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 öle 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, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) t 

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

(78) Merkezî Nüfus idaresi 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 iş
leri ve Kooperatifler komisyonları raporları. (2/116) 
(S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 3.8.1983) 

(80) 1984 Yılı için 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 ibrahim BARANGtL 
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. Emeldi 
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 




