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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu' Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Genel Kurulun salı günleri saat 10.00'dan 

13.00'e kadar, üyelerin yasa önerilerini görüşmek üze
re toplanmasına dair Başkanlık Divanı Kararı kabul 
edildi. 

2. — Gündemin 2 nci sırasında yer alan 523 S. 
Sayılı Kanun Tasarısının görüşülmesinin 15 Ağustos 
1983 Pazartesi günkü Birleşime ertelenerek, gündemin 
23 üncü sırasında yer alan 388 S. Sayılı ve 61 inci sı
rasında yer alan 503 ıS. Sayılı Kanun Tasarılarının, 
Dernekler Kanunu Tasarısının görüşülmesinin biti
minden sonra öncelikle görüşülmeleri ka'bul edildi. 

3. — Dernekler Kanunu Tasarısının maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

11 Ağustos 1983 Perşembe günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 18.45'te son verildi. 

Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkam 

iBaıŞkanvökili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

Tttsartlar 

1. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve îki Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/775) (Millî Eğitim (Esas); 
Adalet komisyonlarına : 10.8.1983) 

2. 5.5.1983 Tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Ka
nununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/776) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1983) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna : 10.8.1983) 

Raporlar 
3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya 

Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 Ma
yıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

4< 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Korrîisvonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 
535) (Dağıtma tarihi : İH .8.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvefcili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTtP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimi
zin 144 üncü Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Dernekler Kanunu Tasarısı ve Adalet; Mil
li Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporla
rı. (11696) (S. Sayısı: 500) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü maddesinde
ki kanun tasarı ve teklifleri bölümünde bulunan Der
nekler Kanunu Tasarısının müzakeresine devam edi
yoruz. 

Komisyondan gelen 11 inci maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Dernekler Kanunu Tasarısının 

11 inci maddesinin müzakereleri esnasında Sayın Fik
ri Devrimsel tarafından verilmiş bulunan önergenin 
dikkate alınması kabul edilerek Komisyonumuza ve
rilmesi üzerine 11 inci madde Komisyonumuzca aşa
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 
Eşref AKINCI 

Komisyon Başkanı 

Kuruluş bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi 
MADDE 11. — Bir il'de faaliyette bulunacak der

neklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri Valiliklerce 30 
gün içinde, birden çok il'de faaliyet gösterecek der
neklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri ise İçişleri Ba
kanlığınca 90 gün içinde incelenir. 

Kuruluş bildirisinde, tüzükte ve kurucuların hu
kukî durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık 
tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi geçici 
Yönetim Kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının teb
liğinden itibaren 30 gün içinde belirtilen noksanlıklar 
tamamlanmaz veya kanuna aykırılık giderilmezse ma
hallin en büyük mülkiye amirinin ihbarı üzerine, 

(1) 500 S. Sayılı Basmayazı 8.8.1983 tarihli 141 
inci Birleşim Tutanağı sonuna eklidir. 

Cumhuriyet Savcılığı derneğin faaliyetinin durdurul
ması veya kapatılması için yetkili mahkemeye baş
vurur. 

Ancak, Kanunun 6 ncı maddesiyle yasaklanmış 
bulunan amaçlarla kurulmuş ve kuruluş bildirisi ve 
tüzükleri Valiliklerce incelenmiş derneklerin faaliyet
leri ilgili Valinin, kuruluş bildirisi ve tüzükleri İçişleri 
Bakanlığınca incelenmiş olan derneklerin faaliyetleri 
de İçişleri Bakanlığının istemi üzerine, dernek mer
kezinin bulunduğu yer Valisinin kararıyla durduru
lur. Ve keyfiyet 3 gün içinde Cumhuriyet Savcılığına 
bildirilir. Faaliyetin durdurulması, mahkemece aksine 
karar verilinceye kadar devam eder, 

Kuruluş 'bildirisi ve tüzüklerde kanuna aykırılık 
veya noksanlık bulunmaz yahut kanuna aykırılık veya 
noksanlıklar 2 nci fıkrada belirtilen süre içinde gide
rilmiş bulunursa, kuruluş bildirisinin ve tüzükleri in
celeyen makam keyfiyeti derneğe yazıyla bildirir, 

iBAŞKAN — Sayın Komisyon, ıSayın Devrimsel'in 
önergesi dikkate alınmak suretiyle madde Komisyo
numuza geri verilmişti. Bu önergeden ne şekilde is
tifade ederek maddeyi düzenlediğinizi çok kısa olarak 
açıklarsanız, önerge sahibi Sayın Devrimsel'in bir 
diyeceği olursa ona ancak söz verebilirim. Ondan son
ra da maddeyi oylatma durumundayım. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
MİLLÎ SAVUNMA, 1ÇÜŞLER1 VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Biz, önergenin önemli bir bölümüne katıldık. Yal
nız, katılmadığımız kısım da vardır. Biz hem önerge, 
hem o gün burada görüşmeler esnasında, Sayın Dev
rimsel'in ileri sürmüş olduğu hususlar üzerinde dur
duk. Daha ziyade Sayın Devrimsel önergesini ver
dikten sonra yapılan müzakerede, kendi ifadeleriyle 
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de Cumhuriyet savcılığına valiler tarafından doğru
dan doğruya bir emir şeklinde mi verilecek, Cumhu
riyet savcılığı bunu nasıl yapacaktır, iddianame mi 
hazırlayacaktır, yoksa gelişi güzel bir derkenar ile 
gönderecek midir?.., O görüşler doğrultusunda hazır
ladık ve o kısmını müsaadenizle önce arz edeyim. 

«Ancak, Kanunun 6 nci maddesiyle yasaklanmış 
bulunan amaçlarla kurulmuş ve kuruluş bildirisi ve 
tüzükleri valiliklerce incelenmiş derneklerin faaliyet
leri ilgili valinin, kuruluş bildirisi ve tüzükleri içişleri 
Bakanlığınca incelenmiş olan derneklerin faaliyetleri 
de İçişleri Bakanlığının istemi üzerine, dernek mer
kezinin bulunduğu yer valisinin kararıyla durdurulur 
ve keyfiyet 3 gün içinde Cumhuriyet savcılığına bil
dirilir. Faaliyetin durdurulması, mahkemece aksine ka
rar verilinceye kadar devam eder.» diyerek ayrıca 
özellikle ikinci fıkrada «30 gün içinde belirtilen nok
sanlıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılık gide
rilmezse, mahallin en büyük mülkiye âmirinin ihba
rı üzerine, Cumhuriyet savcılığı derneğin faaliyetinin 
durdurulması veya kapatılması için yetkili mahkeme
ye başvurur diyoruz. 

Yani burada, Cumhuriyet savcılığına vali ihbar 
edecektir. Ondan sonra gereğini Cumhuriyet savcı
sı yapacaktır. Bu itibarla önergenin bir kısmına katıl
mış olduk. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Gayın Müftüoğlu. 
Sayın Devrimsel... Yoklar. 
NECİP BİLGE — Yazımla ilgili izninizle Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Yazımla ilgili, buyurun. 
NECİP BlLGE — Son fıkranın birinci satırın

da, «Kuruluş bildirisi ve tüzüklerde» denilmektedir. 
Şimdi, birbiri ardına gelen kelimelere ekler ilave 
edildiği takdirde bu eklerde aynı ses uyumu varsa 
en sondaki kelimeye konabilir. Fıkraları tekrar et
mektense son kelimeye konabilir. Burada, «Kuruluş 
bildirisi ve tüzüklerde» dediğine göre, «kuruluş bil
dirisi ve tüzüklerde» anlamı çıkıyor. Yanlıştır, onu 
demek istemiyor; «Kuruluş bildirisinde ve tüzükler
de» olması gerekir, yani «n» ve «d» harflerinin ila
vesi lazımdır. 

MlLLÎ SAVUNMA, İÇlŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNl MÜFTÜOĞLU 
— Uygundur Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ — Bir sorum var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GEN Ç— Efendim, ikinci fıkrada, «Der

neğin faıaılıiıyetinıin durdurulması» rain yerine, «Der
neğin faaliyetinin noksanlık giderilinceye kadar dur
durulması» biçimindeki ibarenin konulmasını Ko
misyon acaba kabul ederler mi? 

ikincisi, üçüncü fıkranın sonunda, «Mahkeme 
bu gibi davaları öncelik ve ivedilikle görür» şeklin
de bir kayıt konulmasında bir güvence bakımından 
uygun görürler mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNl MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan; o gün, madde yeteri kadar görü
şülmüştü ve bütün arkadaşlar söz almışlardı, sorular 
da sorulmuştu ve önergeye geçilmişti, önerge üzerine, 
biz onu aldık ve getirdik. Şimdi burada maksat za
ten belli bir süre derneğe tanınıyor; «Şu, şu, şu nok
sanlıkları gideririz» O süre zarfında gidermediği tak
dirde artık faaliyetinin durdurulmasına karar verili
yor ve Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiriliyor. 

O bakımdan düşüncesine katılmıyoruz efendim. 
Yani, yeniden tekrar bir şey vermek istemiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; maddede Sayın Bilge' 
nin teklif ettikleri, en son fıkranın başında, «Kuru
luş bildirisinde» olacak, «bildirisi» denmiştir. Bu 
değişiklikle yeni maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yine, 17 nci maddeye bir fıkra mı ekliyorsunuz? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNl MÜFTÜOĞLU 

— Sayın Başkan, 17 nci madde müzakere edilme
mişti. 4 üncü madde ile ilgisi olabilir diye biz, 17 nci 
maddenin görüşülmesini 4 üncü maddeden sonraya 
bırakmıştık; ancak bu arada 17 nci madde üzerinde 
verilmiş olan önergeler de vardı. O önergeleri kıs
men tetkik ettik biz. O sebeple belli bir fıkrasında 
değişiklik yaptık; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi şöyle yapalım : Si
zin gönderdiğiniz fıkrayı dahil ederek 17 nci mad
deyi yeniden okumamız gerekiyor. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelik 

Üye olma hakkı 
MADDE 17. — Medenî hakları kullanma ehli

yeti olan ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan herkes 
derneklere üye olabilir. 

Ancak özel kanunlarında aksine hüküm bulunma
mak şartıyla; 

1. Bu Kanunun dördüncü maddesinin bir numa
ralı bendinde gösterilenlerden, 

a) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mah 
kemesince, 

b) Yargıtay üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık 
Kurulunca, 

c) Danıştay üyeleri, Danıştay Başkanlık Kuru 
lunca, 

d) Sayıştay mensupları, Sayıştay Daireleri Ku
rulunun mütalaasına uygun olarak Sayıştay Birinci 
Başkanınca, 

e) Hâkim ve savcılar, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca, verilen müsaade üzerine; 

2. Bu Kanunun dördüncü maddesinde belirtilen 
diğer kamu hizmeti görevlileri ise Bakanlar Kurulun
ca üye olunamayacağı tespit ve ilan edilen dernekler 
dışındaki, 

Derneklere üye olabilirler. 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 2 numaralı ben

dinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye 
olamayacaklarını belirttiği kişiler ve her türlü orta 
dereceli okul öğrencileri dernek üyesi olamazlar. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 3 numaralı ben
dinde gösterilenler, bu bentte belirtilen yasak süresin
ce dernek üyesi olamazlar. 

öğrenci derneklerine öğrenci olmayanlar; bu Ka
nunun 40 inci maddesinde gösterilen derneklere, der
neğin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ça 
lışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmet 
lerinde çalışan meslek mensupları tarafından kurulan 
derneklere de o meslekten olmayanlar ile milletvekil
leri üye olamazlar. 

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye ola
bilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hak
kına sahip olması da aranır. Fahrî üyelik için ikamet 
şartı aranmaz. 

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müra
caatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya is
teğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu mü
racaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. 
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Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı yüksek
okul veya enstitülere kayıtlı öğrencilerin, rektörlük
ten aldıkları yazılı izinle öğrenci derneklerine yaptık
ları müracaat üzerine, üyeliğe kabulleri zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu bir açıklama yapa
cak mısınız efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan; bu önergeleri gözden geçirdik efen
dim. Bizim yapmış olduğumuz değişiklik, «Bu Ka
nunun 4 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde gös
terilenler için» yasak sürelerini mahkûmiyet süreleri 
<adar öngördük efendim. Devamlı olmasını düşün
medik. 4 üncü meddede de değişiklik yapmıştık; 4 
üncü maddenin 3 numaralı bendinde bunların derneK 
kuramamaları öngörülmektedir; fakat bunların ayrıca 
üye olabilmeleri; eski halinde dernek üyesi olamazlar 
şeklindeydi; fakat biz bundan ayrıldık, sadece belli 
yasak süresince dernek üyesi olamazlar kaydını ge
tirdik efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu, 
Evet, şimdi değerli önerge sahiplerinden tek tek 

soracağım. Sayın Bilge... 
KAMER GENÇ — Efendim, bu madde müzakere 

edilmedi, üzerinde görüşme yapılmadı. 
NECİP BİLGE — Müzakeresi yapılmadan geriye 

alındı. 
BAŞKAN — Evet, haklısınız. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 

Erginay, Sayın Genç. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, önergelerde 

ayrıca söz alma hakkımız var mıdır? 
BAŞKAN — Hayır. Madde üzerinde konuşur

sanız önerge üzerinde söz vermeyeceğim. 
CAHİT TUTUM — Önerge üzerinde konuşa

cağım. 
BAŞKAN — Oldu efendim, hayhay. 
Sayın Erginay, buyurun eefndim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Konuşmazsak Sa

yın Başkan, önergemizin sorusunu sorabilir miyiz? 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmadığınız tak

dirde önerge üzerinde konuşacaksınız gayet tabiî. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Yeni bir demokrasi devrine girmekteyiz. Bu de

mokraside karşılıklı saygı ve sevginin yaratılmasını, 
fertlerin kendilerine saygı gösterilmesini düşünmekte
yiz. Bu Kanun Tasarısı üzerinde, genel görüşmede de 
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belirttiğim gibi, bu maddede hâkim sınıfına mensup 
kişilerin belirli birtakım derneklere girmesi için izin 
alma bakımından konulan hüküm bana zül gelmek
tedir. Bir hâkime, sen bir derneğe gireceksen evvela 
bizden izin alacaksın; Anayasa Mahkemesi üyesine, 
Anayasa Mahkemesinin toplantısıyla karar almak sure
tiyle izin alacaksın; sen Yargıtaydansan 1 inci Baş
kanlık Kurulunun izin vermesiyle ancak herhangi bir 
derneğe üye olabileceksin; sen bir Danıştay üyesi 
olarak yine böyle izne tabisin, Sayıştay üyesi olarak 
böyle izne tabisin; tüm hâkim ve savcılar için de 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun iznine 
tabisin... 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz Türkler haysiyetimize, izzetinefsimize hep bağ

lıyız, malumdur. Burada haysiyet, izzetinefis mi var 
diyeceksiniz; ama bir anlamda yükselmiş, Anayasa 
Mahkemesi Üyeliğine gelmiş bir kişi, Yargıtay Üye
liğine gelmiş bir hukukçu, Danıştay Üyeliği, Sayıştay 
Üyeliği ve doğrudan doğruya savcı veya hâkimin; ağır 
ceza, asliye ceza, sulh ceza veya diğer hukuk mah
kemelerine girmiş olan bir hâkimin, diyelim şu veya 
bu şekilde ilgilendiği bir konuda kurulmuş olan bir 
derneğe üye olmak için izin istemeye kalkışması ona 
her halde çok ağır gelir. 

Bir an için düşünelim, izin istedi ve izin alamadı. 
Bu da büsbütün ağır bir netice yaratır, izin keyfiye
tinin ortaya çıkmasıyla gayet tabiî bu gibi, memle
ketimizin en yüksek ve itimat ettiğimiz zümresine 
biz bu anlamda bir izin keyfiyetini mecburî kılarsak, 
zannediyorum ki, onları rencide ederiz. 

Kime itimat edeceğiz bu memlekette?.. Tarafsız 
olarak hâkimlerimize, en yüksek mahkemelerimize, 
organlarımıza. Diyeceksiniz ki, efendim, ne çıkar, 
^başvurur, izin alır gider... Ama biz şimdi onun izin 
alma talebinin kendisinin herhangi bir derneğe girme 
bakımından takdirinde noksanlık olabileceğini düşü
nüyoruz da izne tabi tutuyoruz. Bunu hiç düşüneme-
mek gerek. Yani bir koca hâkim hangi derneğe gire
ceğini takdirden acizse onun hâkimliği zaten acz için
dedir. 

Bu itibarla bendeniz bir önerge verdim ve bu kısmın 
metinden çıkartılmasını rica ettim; fakat görüyorum ki, 
maalesef Komisyon buna uymamıştır ve metni aynen 
getirmiştir. Önergem üzerinde ayrıca konuşamayacağım 
için, bilhassa rica ediyorum, içimizde büyük hâkim
lerimiz, hukukçularımız, savcılarımız var; bunların da 
arzusu her halde bu yöndedir. Bu maddenin bu şekil-

I deki kısmının çıkarılması hiçbir zaman nakısa vermez 
ve hiçbir zaman da hâkimlerimiz bakımından yanı 
bir tehlike yaratır gibi bir anlam olmaz. 

Bir bayan hâkim Kadın Haklarını Koruma Der
neğine girmek istese, efendim, müsaade et de bakalım, 
biz inceleyelim, acaba yerinde midir, siz oraya girer 
misiniz diyeceğiz... Bu nasıl bir iş olur?.. Kendisinin 
doğmuş olduğu bir şehrin kalkınması için kurulmuş 
olan bir dernek, «gel sen ey hemşerimiz, giriver bu 
derneğe» diyecek; adam diyecek ki, bir sorayım 
bakayım... Bu kadar tabiî bir hakkı, kanunun, Ana
yasanın pek tabiî olarak kabul ettiği bu hakkı başka 
bir anlamda tahdit etmeye kalkışmak zannediyorum 
ki, hiç yerinde değildir. 

Başta işaret ettiğim gibi, biz yeni yaratacağımız 
demokrasimizde insanın insana olan saygısını, sergi
sini de yaratmaya çalışacağız; ama bu gibi küçük 
de olsa bazı takyitler insanı âdeta isyana sevkeder. 
Bu kısmın da önergemdeki şekilde kaldırılmasını 
yüksek takdirlerinize arz ediyorum; teşekkür eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ben de bu madde üzerinde bir önerge verdim. 

Ancak önergem dışında da konuşmam gerektiği için, 
önergemde değil de madde üzerinde konuşmak isti
yorum. 

Önergemde, bu maddenin başından, sondan dör
düncü fıkraya kadar olan 'kısmın tamamen kaldırıl-
masını ve kanunlarına göre dernek kurma hakkına 
sahip olanların derneklere üye olması ilkesini getir
dim. 

Sayın üyeler; 
Dernek kurma hakkına bir sınırlama getirdikten 

sonra üyeliğe de ayrı bir sınırlama getirmek Anaya
samızın 33 üncü maddesine de aykırıdır. Anayasa
mız 33 üncü maddesinde, «'herkes, önceden izin al
maksızın dernek kurma hakkına sahiptir.» demiş ve 
sondan ikinci fıkrasında kamu hizmeti görevlilerine 

, ve birtakım kişilerin dernek kurma haklarına sınır
lamalar ve hatta bu hakların kullanılmasına yasak
lamalar getirileceğini kurala bağlamış. 

Getirilen bu 17 nci maddede, bu yazılış haliyle 
tüm memurlara dernek kurma hakkı bir noktada 
derneğe üye olma hakkı kapatılmıştır. Düşünün, her
hangi bir memur bir derneğe üye olmak isteyecek, 
onun için gidecek Bakanlar Kurulundan izin isteye
cek. Hangi memur gidip de derneğe üye olmak için 
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Bakanlar Kurulunu yoracak ve ondan izin alacak?.. 
Bu itibarla, artık bir kişiye dernek kurma hak

kı verdikten sonra, böyle derneğe üye olma hakkını 
ortadan kaldırmak dernek kurmayı tamamen orta
dan kaldırmak demektir. 

Şimdi, demokrasi bir uzlaşma müessesesidir. Uz
laşma müesseselerinde fert direkt olarak idareyle te
mas etmez veyahut da direkt olarak idare karşısın
da sosyal konularda hakkını aramaz. Onun için de
mokrasinin birtakım müesseseleri vardır. Bu mües
seseler meslekî teşekküller, dernekler, sendikalar ve 
buna benzer kuruluşlardır. Bu kuruluşların varlığı de
mokrasinin varlığını gösterir. Siz bu kuruluşları or
tadan kaldırdığınız takdirde demokrasi çok. büyük 
derecede yara alır ve 'hatta varlığından bile söz edile
mez. 

Bu itibarla, fertlerin zaten böyle birtakım konu
larda direkt olarak toplum içinde veyahut da idare 
edilenlerin karşısına gidip de 'hak arama durumları 
da yoktur, işte demokrasinin vazgeçilmez unsurları 
olan bu müesseseler bu nedenle Anayasalarda yer 
almaktadır. 

Şimdi, bunları bir yandan bir maddeden bir sınır
lama getiriliyor öte yandan bir sınırlama getiriliyor, 
derneklerin faaliyet konuları ayrı ayrı belirtiliyor. 
Faaliyet konuları çok dar bir sahaya hasredilmiş; 
sn sert şekilde murakabe altına alınmış, faaliyetleri 
mülkî idare amirlerinin denetimi altına sokulmuş, 
her an kapatılma durumları yaratılmış. Buna rağmen 
niye dernek kurma hakkını vermiyoruz?.. Eğer bu
nu da böyle düşünüyorsanız, tamamen dernek kur
mayı yasaklamak bence daha iyi; yani kanunların 
böyle bir şekilde bir maddesinin bir ucunu oradan 
kes bir ucunu oradan kes, ondan sonra bir bakıyor
sunuz kökü kesilmiş; yani ağacın bir dalını oradan 
kesiyorsunuz bir dalını öteki taraftan kesiyorsunuz, 
bir de bakıyorsunuz ki ağaçta dal kalmamış. 

Bu itibarla, artık 4 üncü maddedeki bu yasakla
malar varken, bunun yerine bu 17 inci maddeyle de 
dernek kurma hakkında böyle bir takım sınırlama
lar getirmek hukuk mantığıyla da çelişki teşkil eder. 

«Milletvekilleri üye olamazlar» deniyor. Niye ol
masınlar?.. Bir milletvekili niye hayrî veya dinî ni
teliği olan, gayesi olan birtakım derneklere üye ol
masın?.. Gerçi geçmişte suiistimal eden birtakım 
milletvekilleri olmuştur. Dernekleri kendi lehlerine 
birtakım yerlere kanalize etmek isteyenler olmuştur; 
ama bunun Anayasal kaynağı nerede?.. 

Ben 4 üncü maddede bir önerge verdim. Der
nek kurma hakkına sınırlama getiren Anayasanın 33 
üncü maddesinin dördüncü fıkrası, «Bu fıkra hük
mü, Silahlı 'Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensup
ları ile kamu hizmeti görevlilerinin dernek kurma 
haklarına başkaca sınırlamalar getirilmesine veya bu 
hürriyeti kullanmalarının yasaklanmasına engel de
ğildir» şeklindedir. 

Şimdi, orta dereceli öğrencilerin dernek kurma 
hakkı 4 üncü maddede yasaklanıyor, burada da üye 
olma hakkı kaldırılıyor. 

Sayın üyeler; 
Ben ortaokul çocuklarının dernek kurmasının ve

ya kurmamasının münakaşasını yapmıyorum; fakat 
bir kanun hükmünü getirirken, kabul ettiğimiz bir 
Anayasa var, bu Anayasanın çerçevesi içinde kal
mak zorunda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Be
nim isteğim o; yani sakın bazı arkadaşlar tarafın
dan yanlış anlaşılmasın. Gerçekten geçmiş dönemler
de liseli gençlerimizi hakikaten kötü yollara saptı
ran birtakım kişiler, dernekler oldu ve ben de bun
ların tabiî önlenmesi gerektiğine inanıyorum; fakat 
bir kanun getirirken Anayasal bir kaynak aramak 
gerektiğine de inanıyorum. Eğer bir hukuk devletini 
savunuyorsak, eğer kendimiz de hukuk kuralları için
de yer alarak hareket etmeyi düşünüyorsak, işte bir 
Anayasamız var, Anayasaya bağlı kalarak kanun
ları getirmek zorundayız. Yani bir işin hukuksal bir 
gerekçesinin veyahutta Anayasal bir dayanağının ol
ması gerektiğine inanıyorum. Bunlar 4 üncü madde
de halledilmiş. Benim o madde üzerinde bir öner
gem vardı, onun üzerinde konuşmak imkânım yok
tu. Bu itibarla önergem üzerinde de konuşmayaca
ğıma göre; kanunlarına göre dernek kurma hakkına 
sahip olan herkes derneğe üye olsun artık; bu Ka
nunla birçok 'kişilerin dernek kurma hakkını zaten 
kısıtladık. 

Sonra, maddenin yazılışında da bir hata var. Ba
kın 1 inci fıkrada, «Bu Kanunun dördüncü madde
sinin bir numaralı bendinde gösterilenlerden, Ana
yasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince 
kendilerinin derneğe üye olmasına karar verilir» den
mektedir. Anayasa Mahkemesinin binası mı müsaa
de verecek, başkanı mı verecek, kâtibi mi verecek?.. 
Bunu söylemek lazım. Bakın, Yargıtay üyeleri, ta
mam, Başkanlar Kurulunca; Danıştay üyeleri Danış
tay Başkanlık Kurulunca; ama Anayasa Mahkemesi 
üyeleri Anayasa Mahkemesince... Yani Anayasa Mah
kemesinin Genel Kurulu mu buna karar verecek?.. 
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Bunu da belirtmek lazım. Kim verecek?.. Başkanı mı 
karar verecek?.. O kadar da ters bir anlam verilmiş 
ki, gereksiz; yani bir Danıştay üyesi gidecek, Da
nıştay Başkanlar Kuruluna müracaat edecek, «Ben 
şu derneğe üye olacağım» diyecek. Sayın Hocam Er-
ginay bu konuyu teferruatlıca anlattılar. Dernek kur
ma hakkına bu kadar sınırlama getirdikten sonra ar
tık üyeliği sınırlamayı lütfen kaldırırsak iyi olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın İğneciler, bir işaret buyurdunuz; madde 

üzerinde konuşmak mı istiyorsunuz? 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Evet efen

dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 
Gerçekten 17 nci madde hakkında söz alan sayın 

üyelerimiz hassasiyet göstermek suretiyle, bilhassa 
ıhâk imlerimizle, savcılarımızla ilgili konularda bu tah
didin anlamsız olacağını tebarüz ettirmeye çalıştılar. 
Ancak özellikle hatırlanacağı üzere, milletvekili ada
yı olmak isteyen sayın adalet mensuplarının tekrar 
mesleğe dönemeyeceğini de özel bir 'hükümle kayıt 
altına almıştık. Onun gerekçesi de hepimizin malu
mudur. Bu da aynen ona benzemektedir. 

Bir kasabada bir ilde bir derneğe çok iyi niyetle, 
yardım etmek kastıyla kaydolan bir sayın adalet 
mensubu, ola ki zamanla o derneğin kötü hallerin
den dolayı açılacak davalarda konunun kendi önüne 
gelme ihtimali vardır. 

NECİP BİLGE — Çekilir o halde. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Onun için, 

bilhassa münferit hakimli olan veyahut davanın usul 
yönüyle kendisinden başka mercii olmayan kısımlar
da ya Adalet Bakanlığının o davayı başka yere ak
tarması gerekir veya kendisinin çekilmesi lazım gelir. 
Bunun gibi hususlara meydan vermemek için bu ka
yıtlar konmuştur. Onun için, herhangi bir şekilde, bir 
zül telakki edilecek veyahut bu hakları kısıtlayacak 
bir şekilde mütalaa edilmemesi lazım geldiği kanı
sındayız. Bu itibarla bu gösterilen kayıtların yerinde 
olacağını ve maddenin isabetli şek'lde düzenlenmiş 
olduğunu ifade etmek isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Müftüoğlu, konuşmacılara cevap verecek 

misiniz? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU * 

— Sayın Başkan, müsaade ederseniz bunlarla ilgili 
önergeler vardır; önergeler üzerinde birlikte cevap 
verelim efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dernekler Yasa Tasarısının 

17 inci maddesi baştan (öğrenci dernekleri ve) diye 
başlayan fıkrasına kadar olan kısmının madde met
ninden çıkarılarak yerine aşağıdaki metnin konul
masını arz ederim. 

Kamer GENÇ 

«Kanunlarına göre dernek kurma hakkına sahip 
herkes derneklere üye olabilir» 

Yüksek Başkanlığa 
500 S. Sayılı Kanun Tasarısının 17 nci maddesi

nin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını ve (2) 
numaralı fıkranın da aşağıdaki biçimde düzenlen
mesini saygılarla arz ve teklif ederiz. 

Akif ERGİNAY Necip BİLGE 

«Ancak Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 
kamu görevlileri Bakanlar Kurulunca üye olunama
yacağı tespit ve ilan edilen dernekler dışındaki der
neklere üye olabilirler» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının me

tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Akif ERGİNAY Necip BİLGE 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 17 nci maddesinin 

(2) numaralı bendinin üçüncü paragrafının son sa
tırında yer alan «ile milletvekilleri» ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk 

satırının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Necip BİLGE Akif ERGİNAY 

«Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (2) numaralı 
bendinde yazılı olanlar süresiz ve (3) numaralı ben
dinde yazılı olanlar bu bentte yazılı sürelerde ve di
ğer». 
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Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 500 Sıra Sayılı Dernek

ler Kanunu Tasarısının üye olma hakkına ilişkin 17 
nci maddesinin son fıkrası; «üniversite ve fakülte
lerle bunlara bağlı yüksekokul veya enstitülere ka
yıtlı öğrencilerin rektörlükten aldıkları yazılı izin ve 
öğrenci derneklerine yaptıkları müracaat üzerine üye
liye kabulleri zorunludur» deyiminin, madde metnin
den çıkartılması hususunu arz ve teklif ederim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 17 nci maddesinin 

en son cümlesinde yer alan «Rektörlükten aldıkları 
yazılı izinle» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Değerli üyeler; ilk önerge Sayın 
Genc'in önergesidir. Sayın Genc'in önergesinin le
hinde aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Genç, 
önergesinde 17 nci maddenin baştan öğrenci der
neklerine kadar olan kısmın çıkarılmasını istiyor. 
Biz bu kısmı, gerek hâkim ve savcıları, yani yük
sek yargı organları mensupları ve gerekse diğer ka
mu görevlileri, bunların derneklere ne şekilde, ne 
tarzda üye olacaklarını düzenlemiş bulunuyoruz. Şim
di, böyle bir düzenlemeye esasında ihtiyaç vardır, 
ihtiyaç da görülmektedir. Kamu hizmeti görevlileri
nin ancak Bakanlar Kurulu kararıyla girmeleri men 
edilmiş olan dernekler dışındaki derneklere üye ola
bileceklerdir. Bunda herhalde bir sakınca olmaması 
gerek. Bakanlar Kurulu önceden falan falan dernek
lere üye olamayacaklarını belirtecekti. Bunun dışın
daki derneklere üye olunabilecekti. Esasında Anaya
samızın 33 üncü maddesinde kamu hizmeti görev
lileri için de bazı sınırlamalar getirilebileceğini yine 
belirtmiştik ve geçen günkü konuşmalarımızda da 
arz etmiştik. Ayrıca, orta dereceli okul öğrencileri, 
biz bunların dernek kuramayacakları gibi dernekle
re üye olmalarını da kamu düzeni ve kamu güven
liği bakımından yararlı görmedik. Bu itibarla Sayın 
Genc'in önergesine Komisyon olarak katılamıyoruz. 
Düzenlememiz yerindedir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Hükümet... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

T1N ABLUM — Katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

I>eğerli üyeler; ikinci önerge Sayın Erginay'ın 
ve Sayın Bilge'nin ikinci fıkranın metinden çıkarıl
masıyla ilgilidir. 

Önerge sahibi olarak Sayın Bilge buyurun efen
dim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Akif Erginay maddenin tümü üzerinde görüşür
ken Anayasa Mahkemesi üyeleri vesaire gibi yargı 
sınıfına mensup hâkimlerin ve Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kuruluna mensup olan kimselerin bir 
derneğe üye olabilmeleri için izin almalarının doğru 
olmadığını beyan etti ve bu bakımdan da birlikte 
bir önerge vermiş bulunuyoruz. 

'Sayın Asım İğneciler, bu iznin gerekçesini açıkla
mak bakımından şöyle dediler; «Hâkimler için nasıl 
Seçim Kanunu bakımından bazı özel hükümler ko-
nulmuşsa, burada da böyle bir hüküm konulması ye
rindedir, çünkü hâkimler yargı işlerine bakmakta
dırlar. Binaenaleyh mensup oldukları derneklerin iş
leri dolayısıyla tarafsızlıkları bakımından sakıncalar 
doğrudan durumlar ortaya çıkabilir. Bu itibarla hü
küm yerindedir.» dediler. Bunun gerekçelerinin tutar
sız olduğu, şuradan meydana çıkmaktadır; faraza 
hâkim veva burada yazılı olan hâkimler ilgili makam
dan izin almak suretivle derneğe üve oldular, yine 
bövle bir durum hâsıl olursa ne olacak?., tzin almak
la hâkimlerin tarafsızlığının bozulması vesa're du
rum arasında hiç bir ilişki yoktur. Zaten hâkim men
sup olduğu bir derneğin işi vesairesi söz konusu ol
duğu zaman usul kanunun hükümlerine göre ken-
d'si çekümek mecbıırivetinded'T. Kanun bunu avrıca 
düzenlemiş. Gerek Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka
nunu, gerekse Ceza Muhakemeleri Kanunu, gerekse 
tdarî Yargılama Usulü Kanunu bunu düzenlemiş, bu 
hususlarda burada ayrıca vardır. Kendisi doğrudan 
doğruya çekilmek zorundadır veya çekilmezse karşı 
taraf onu ret edebilir. Kanunlarda bunların tedbir
leri bulunmaktadır. Binaenaleyh izinle onun hiç bir 
ilişkisi yoktur, izin alarak girmiş olsa dahi böyle bir 
durum olursa yine kendisi çekilmek mecburiyetinde-
dir< 
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Diğer taraftan bu hüküm kanımca; Anayasamı- I 
zın 33 üncü maddesinin son fıkrasının hükmüne de 
aykırı 'bulunmaktadır, çünkü Anayasanın 33 üncü 
maddesinin son fıkrası; Anayasanın 33 üncü maddesi 
veya daha evvelki maddelerde temel haklar bakımın
dan daha başka sakıncalar da, daha başka kısıtlama
lar getirebileceğini hükme bağlamıştır, ama bu der
nek kurma bakımındandır. Dernek kurma ile ilgili 
olmak üzere ayrıca bazı kanunlar getirilebilir diyor. 
Nitekim buraya getiriliyor, fakat burada dernek 
kurma değil, derneğe üye olma söz konusudur. Der- I 
neğe üye olma söz 'konusu olunca 33 üncü madde
nin dışında başka bir tahkik koymak veya Anayasa
nın dışına çıkarak başka bir tahkik koymak Ana
yasaya aykırı düşer, 

Nihayet böyle bir hüküm bizleri 38'li yıllardan 
daha geriye götürür, çünkü bildiğiniz üzere 1630 
sayılı Dernekler Kanunu 1972 yılında çıkmıştır; 1972 
yılında çıkmış olan o Kanunda böyle bir hüküm bu
lunmadığı gibi daha eski devirlere 38'li yıllara gitti
ğimizde ki, o zamanlar bildiğiniz üzere tek parti dev
ridir; böyle yıllarda dahi Cemiyetler Kanununa böy
le bir hüküm girmemiş bulunmaktadır. Binaenaleyh 
o zamanlarda dahi mevcut olamayan bu hükmü 20 ı 
nci Yüzyılın, son günlerinde, son yıllarında koymak 
doğru olmaz. Bizi çok gerilere götürür. 

Diğer taraftan bir de şu nokta vardır : Bu Der
nekler Kanununun 17 nci maddesinin ilgili hükmü, 
kamu görevlileri bakımından da adeta bir ayrıcalık 
şu manada hâkimlere göre getirmektedir; diyor ki, 
iki alt numaralı kısımda, «Bu Kanunun dördüncü 
maddesinde 'belirtilen kamu hizmeti görevlileri ise 
Bakanlar Kurulunca üye olunamayacağı tespit ve 
ilan edilen dernekler dışındaki derneklere üye olabi
lirler.» Demekki Bakanlar Kurulu kamu görevlileri
nin bazı derneklere üye olamayacaklarını tespit ede
cektir. Kabul edilir edilmez o ayrı bir mesele. Diye
lim ki, Bakanlar Kurulu şu şu derneklere kamu gö
revlileri giremez dedi, binaenaleyh bunun dışındaki 
derneklere kamu görevlileri herhangi bir izin alma
dan girebilecekler, ama Anayasa Mahkemesi, Yargı
tay, Danıştay, Sayıştay gibi müesseselere mensup 
olanlar ve Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunda 
üye olan kimseler bütün derneklere üye olabilmek 
için illa izin alacaklar. Bu doğru bir şey değildir. 
Bu itibarla ki, verilen önergenin kabul edilmesi uy
gun olur kanaatindeyim. J 
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Şimdi, herhangi bir muzur derneğin veya lüzum
lu olmayan bir derneğe girebilmek için izin alınacak
tır falan denildi, fakat Anayasa Mahkemesi veyahut 
Yargıtay Başkanı ve üyeleri hangi derneklere gire
ceklerini kabul edelim ki, kendileri takdir edecek 
durumdadırlar. O mevkie gelmiş olmaları dolayısıy
la artık bunu takdir edebilecek durumdadırlar. Fara
za bir Anayasa Mahkemesi üyesi kalkıp da, çok kü
çük önemsiz bir derneğe üye olması söz konusu ol
mayabilir, şimdi isim hatırıma gelmiyor, ama bir hu
kuk derneğine, hukukla ilgili bir derneğe üye ola
caktır, veya yardımsevenler derneğine üye olacaktır 
veya Kızılaya üye olacaktır, bunlar kamu yararına 
derneklerdir. Bu derneklere üye olacak da ne olacak? 
İlle kendisinin mensup olduğu makamdan izin ala
caktır, Bu kadar ağır bir hükmü getirmek doğru ol
maz, onun onuruna da yakışmaz, onun mevkiine de 
böyle kısıtlama hükümleri getirmek yakışmaz. 

Bu itibarladır ki, önergenin kahul edilmesini tak
dirlerinize arz ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın üye 

var mı?. 
ABBAS GÖKÇE — Lehinde söz istiyorum. 
ENÎS MURATOĞLU — Aleyhte söz istiyorum. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Lehte söz i'stiyo-

rum< 
BAŞKAN — Sayın Gökçe ile Sayın Muratoğlu' 

na söz vereceğim. Sayın Bayer özür dilerim; ilk de
fa Sayın Gökçe işaret buyurdular. 

Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; hiçbir -demokratik ülke düşünemiyorum ki, 
mevzuatında hâkimlerini bu derece düşük duruma ge
tirebilecek maddelere yer verebilsin. Bir hâkim ki, bir 
ülkede «Adalet mülkün temelidir» ilkesinin uygula
yıcısı, yapıcısı ve mimarı olacaktır, bir hâkim ki bir 
ülkenin her şeyini idare edecektir, seçiminden, yük
sek seçiminden tutunuz da adaletin tevzii ve her ba
şı dara gelen kişilere melce olacaktır, doğruyu göste
recektir, doğru yolu seçecektir ve kararlarında «Doğ
ru budur» diyecektir; siz bu hâ'kimi getirip vesayet 
altına alacaksınız. Diyeceksiniz 'ki, kanaryaları seven
ler derneğine üye olabilmen için git de Başkanlar Ku
rulundan yahut Başkanlık Divanından karar al da 
gel. Bir demokratik ülke mevzuatına yaraşmayan bir 
mevzuatı, bir kanunu yüce huzurunuzda tartışmış bu
lunuyoruz. 
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Çok saygı duyduğum ve 'kendisini sevdiğim Değe-
li Arkadaşım İğneciler, partilere giren hâkimlerin de 
tekrar mesleğe dönemeyeceğini buna bir misal gös
terdiler. Hiç bu misalin buna uyan yanı var mıdır; 
rica ediyorum mukayese edilebilir mi? Kanarya seven
ler derneği siyaset mi yapacalktır? Buraya giren bir 
hâkim, politize mi olacaktır »ki, bu derneğe girebil
mesi için «Git, yetkili makamlardan, yetkili kurul
dan emir getir ondan sonra buraya gir» denecektir? 

Bakınız, ülkemizin en yüksek dereceli hâkimlerin
den başlayarak bütün yargı mensuplarına getirilen kı
sıtlamaya bakınız. Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yar
gıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Sayıştay mensupları, 
hâkimler ve savcılar. O hâkimler ve savcılar ki, karar
larında hangi derneğin, neyin haklı olduğu, neyin hak
sız olduğunu apaçık ortaya koyan ve tartışılmaz bir 
gerçek olarak kabul ettiren hâkimler, kendilerine iliş
kin bir konuda bir vesayet altına alınacaktır. Bu Ana
yasaya da sığmaz üstün hukuk kurallarına da uymaz; 
Anayasamızın 10 uncu maddesi ile çelişir. 

Efendim; denebilir ki, «Hâkim, mensubu bulun
duğu derneğin davasına baikışta taraf tutabilir.» Bu, 
reddi hâkim sebepleri ceza usulünde, hukuk usulünde 
yazılıdır, ya da hâkimin davaya bakmaktan ve hâki
min çekilmesini icap ettiren haller usul kanunlarında 
yazılı. Herhalde hâkim bu bilincin içerisindedir. Siz, 
peşin bir hükümle getirdiğiniz Kanun Tasarısında 
Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay üyeleri, Danış
tay üyeleri, Sayıştay mensupları ve hâkimleri, taraf
sızlığını peşinen şüpheye düşürecek bir görüşle yola 
çıkarsanız hiçbir yere varılmaz. Bu ülkede hâkimlere 
de diğer öğrenci derneklerine, hele anarşiye bulaşan 
öğrenci derneklerine konulan yasaklara benzer bir ya
sak getirmek bizi hiçbir yere götürmez. 

Bu yönden ben önergenin leh indeyim, lehinde oy 
vereceğim. Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Gökçe. 
'Sayın Muratoğlu, buyurun efendim. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, çok de

ğerli üyeler; 
Takdir buyuracağınız gibi zor bir konuda konuş

mak mecburiyetindeyim; ancak 30 seneye varan mes
lek hayatım, bana daima inandığım doğrultuda 'ko
nuşma fikrini verdiği için burada da düşündüklerimi 
söylemekten kendimi alamadım. 

Evvela, gerek şahsiyetlerine, gerek fikirlerine çok 
fazla saygı duyduğum Sayın Erginay, Sayın Bilge 
ve Sayın Gökçe arkadaşlarıma, huzurunuzda göster-
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mek lütfunda bulundukları hassasiyetten, ve bilhassa 
hâkimlik mesleğine vaki itibar dolu 'konuşmalarından 
dolayı kemali fahr ile arzı şükran eylerim. 

'Bütün bunlarla beraber, ben maddeyi ve bu mad
denin getirdiği esasları, hâkimlik mesleği ve arz et
tiğim gibi mensuplarından naçiz bir 'kimse olmakla 
şeref duyduğum hâkimlere karşı küçültücü değil, bi
lakis tebcil edici, yükseltici mahiyette görüyorum. îşte 
aramızdaki fark da budur. 

Bu meslek mensuplarını vazıı kanun farklı görü
yor ki böyle bir kısıtlama getiriyor. Bu farklılık ne
dir, nedendir? Ben bunu anladığım manada izaha ça
lışayım, bilahara sizler yüksek takdirleriniz doğrul
tusunda oylarınızı 'kullanırsınız. 

Efendim; hiçbir zaman bir hâkimin istikametini 
yanlış çizeceğini veya hatalı bir davranış ile doğru 
olmayan bir yola girip uygun olmayan bir derneğe 
intisap edeceğini ben esasen kabul etmiyorum. Bura
da sayın önerge sahipleri ile ve çok değerli Gökçe 
Arkadaşımla aynı fikirdeyiz. Mesele bu değildir, ben 
başka noktadan mütalaa ediyorum sayın üyeler. 

Hâkim, cemiyetimizde daima bitaraf ve mülga 
mecellenin tarifi ile metin, mekin ve bilhassa müs
takim olmak mecburiyetinde olan bir kimsedir ve 
halkın üzerinde de bu fikir Türkiye'mizde çok bü
yük çapta yaygındır, kabul edilmiştir. Belki pek cü
zi istisnaları var; ama esas budur ve böyledir. Bunun 
da bozulmaması muhakkak ki hepinizin gönülden 
dileğidir. 

Şimdi tasavvur buyurunuz ki, bir hâkim fevkala
de ciddî ve faydalı bir derneğe üye olmuştur; bunda 
hiçbir mahzur yoktur; ama bu derneğin aleyhine ya
rın bir cezaî veya hukukî takip başlarsa, bir tazmi
nat davası açılırsa, o davanın tarafları pek haklı ola
rak, görülmekte olan davada hâkimin kendisi olma
sa dahi bir arkadaşı bu davaya bakacağı için endişe 
duyacaktır değerli üyeler. Bu endişeyi asla silemez
siniz ve işte bunun içindir ki, çok kıymetli arkadaş
larım Anayasamız 140 inci maddesinde bir müesse
se sevk etmiştir. Biliyorsunuz ki, 140 inci madde hâ
kimlerin ve savcıların kanunda yazılı olanın dışında 
özel dahi olsa bir görev alamayacaklarını amirdir. 
tşte bu getirilen metin, o müessese arz ettiğim bitaraf
lığın fevkalade sağlam temeller üzerinde kalmasını 
temine matuftur. 

Çok değerli arkadaşlarım; işte bu sebeplerle hâ
kimin bitaraflığının cemiyetimiz üzerinde asla, en 
ufak bir sarsıntıya uğramaması lazımdır. İstediği ka
dar girdiği dernek mükemmel olsun, hâkim, istedi-
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ğimizin ötesinde, daha mükemmel bir insan olsun; 
ama bir derneğin mensubu ise o derneğin karşısın
dakiler veya o dernekle alakalı olaylarda iş adliye
ye intikal etmişse pek tabiîdir ki, diğer kesimler en
dişe duyarlar, işte bundan dolayıdır ki, hâkimi bun
ların dışında tutmak bence çok doğru olur. 

Bu sebeplerle metne hiç değilse bir baraj getiril
miştir. Yüksek bir merciden müsaade alınmış ise, hal
kın üzerinde bir itimat doğabilecektir; yani onun bu 
derneğe girmesine Yüksek Hâkimler Kurulu mü
saade ettiğine göre, mahzur yok veya başka bir ma
kam veya bir başka makam... İşte bu endişeyi izale 
veya çok büyük bir nispette izale olmasa dahi, azalt
mak babında izin müessesesi getirilmiştir ki, bana 
göre tamamiyle doğrudur. 

Çok değerli arkadaşımızın, Sayın tğneciler'in te
mas buyurdukları gibi, biliyorsunuz bir hâkim seçi
me girdikten sonra kürsüsüne oturamıyor, bir par
tiye intisap ettikten sonra görevine dönemiyor. Bu
nu, arz ettiklerimin dışında nasıl izah edebiliriz?.. 

Bu itibarla, değerli vakitlerinizi daha fazla almak 
istemediğim için, sözlerime son veriyorum. Kanaati
me göre, getirilen izin müessesesi tamamiyle doğru
dur. Takdir, her zaman olduğu gibi Yüksek Heyeti
nize ait olacaktır. En derin saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Komisyonun görüşü?.. 
MtLLÎ SAVUNMA, ÎÇİŞLERÎ VE DIŞÎŞLERÎ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Muratoğlu'na teşekkür ederim, söylenecek 
birçok hususlara temas ettiler. Hâkim ve savcılara 
karşı ve hâkimlik mesleğine bizim de saygımız son
suzdur. Getirilen hüküm, hiçbir zaman onlara karşı 
bir şüphe duyulmasından ileri gelmemektedir. Sayın 
Muratoğlu'nun söylediklerine ilave olarak ben, bir 
iki noktaya temas edeceğim. 

Bazan öyle dernekler kurulmuştur ki, bu dernek
lerin mahiyetleri uzun süre hepimiz tarafından öğre-
nilememiştir. Bir dernek kurulmuştur Ankara'da, 
merkezi buradadır; fakat falan vilayetlerde şubesi 
vardır. Oralarda bulunan hâkim arkadaşlarımız, ica
bında çok iyiniyetle ve oradaki derneğin tutumunu 
da öyle gördükleri için, bu derneklere rahatlıkla 
üye olabilirler; ama bizim, vaktaki 12 Eylül'den son
ra hemen hemen çoğumuzun bilmediği birçok der
nekler ve yaptıkları birtakım faaliyetler ortaya çıktı 
ki, hepimiz de herhalde şaşırıp kaldık. O zaman so-
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rarım; acaba hangi arkadaşlarımız ne derecesine ka
dar şu, şu derneklerin şöyle bir faaliyet içerisinde bu
lunduğunu bilebiliyordu?.. Mesleğim icabı olmasına 
rağmen, belki bir kısmını ben de sonradan öğrendim. 

O halde, burada getirilen bir amaç da, herhangi 
bir yerde bulunan hâkimin, o derneğin faaliyeti hak
kında yeteri derecede bilgisi olmaması nedeniyle, böy
le bir derneğe üye olması halinde, yarın ortaya çıka
cak bir durumdan dolayı bu hâkime veya hâkimlik 
mesleğine karşı birtakım şüphelerin belirmesidir. 

Bir defa, bunu önlemek için çok nazik olan bir 
hüküm getirilmiştir. Şimdi, Anayasa Mahkemesi üye
lerinden oluşan bir kurul tarafından karar verilecek
tir; yani kendilerinden oluşan bir kurul tarafından 
karar verilecektir. Hâkimler için Yüksek Hâkimler 
ve Savcılar Kurulu Başkanınca, Sayıştay üyeleri için 
Sayıştay Başkanınca karar verilecektir. Kendilerine 
acaba itimat edilemeyecek midir?.. Bu kişiler de aynı 
meslekten olduklarına göre, bu kişiler tarafından bir 
izin verilmesi ne dereceye kadar fazla görülmektedir?.. 
Onu da anlayamıyorum. 

O bakımdan, esasında hâkimlerin ve savcıların 
ileride maruz kalabilecekleri birtakım durumları da 
önlemek için böyle bir hükmün getirilmesine biz ta
raftarız ve metnimizin olduğu gibi tasvip edilmesini 
Genel Kurula arz ederim efendim. 

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

TIN ABLUM — Efendim, Sayın Komisyon Sözcü
sünün ifade ettikleri nedenlerle önergeye katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergenin dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önerge, Sayın Bilge ve Sayın Erginay'ındır. 
Bu önerge, «ikinci fıkranın metinden çıkarılması ve 
iki numaralı fıkranın aşağıdaki biçimde düzenlenmesi» 
şeklindeydi. 

AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, önergemize 
uyulmuştur. 

BAŞKAN — Düzenleme oldu, diğer fıkra da esa
sen birinci önergede vardı. Teşekkür ederim Sayın 
Erginay. 

Sayın Tutum, sizin birinci önergeniz, «milletve
killeri» ibaresinin metinden çıkarılması ile ilgili. Bu
yurun. 
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CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Aslında, madde bütünüyle incelendiğinde farklı 
amaçları ve farklı unsurları bir araya getirme ve böy
lece anlaşılması ve uygulanması oldukça zor, kendi 
içinde bütünlüğü olmayan, âdeta zorla, tutkalla bir
birine yapıştırılmış birtakım mozaikler bir araya 
getirilmiş izlenimini vermektedir. Bu bakımdan, hâ
kimlere izin getirme amacıyla milletvekillerini bir 
derneğe üye olmaktan mahrum eden niyeti, birbiriyle 
aynı kabul etmek ve öylece açıklamak oldukça zor. 
Bunun gibi, hemen hemen her fıkrada bu ortaya çık
maktadır. 

Şimdi, aslında temelde yapılan hata şu : 
Memur ettiğini ilgilendiren bir konuyu Dernekler 

Kanunu ile düzenlemeye kalkmak. Batıda bir bilim 
sempozyumunda böyle bir şey ele alınsa, herhalde tek 
örnek olarak belki biçim örneğimiz gösterilebilir; 
çünkü bir memurun büyük ölçüde davranışına ve o 
memuriyetin bağlı olduğu etnik kuralların içeriğine 
ilişkin olan bir unsurun, ancak o mesleği özel olarak 
düzenleyen mevzuatta görülmesi gerekir. Bu nedenle.. 
temelde yapılan hata, benim anladığım kadarına gö
re, Dernekler Kanunu bir genel çerçeve kanundur, 
bununla her türlü şeyi düzenlemek mümkündür. Gö
rülecektir ki, bu düzenleme mutlak suretiyle geriye 
dönecek ve geri tepecek bir düzenleme niteliğinde
dir. 

Benim bu sözleri söylememe vesile olan nokta, 
kamu görevlisi olup da belli bir mesleğe mensup gö
revlilerin bir araya gelerek kurdukları derneklere mil
letvekillerinin üye olamamalarını öngören iki numa
ralı bendin üçüncü paragrafının son cümlesidir; yani 
benim anladığıma göre, bir orman yüksek mühendisi, 
ormancılık mesleğine mensup bir arkadaş milletvekili 
olursa, orman mühendisleri mesleğine mensup olan 
kamu görevlilerinin oluşturdukları dernekten ayrılma 
durumundadır; yani oraya üye olamayacaktır veya 
en azından kendi örneğini verirsem; ben milletvekili 
olursam, İdareciler Derneğine üye olamayacağım. Dü
şünemiyorum bunu; yani bırakınız bunun savunma
sını veya tartışmasını düşünemiyorum, düşüncem ol
dukça zorlanıyor. Dernekler sanki siyaset yapabilir-
lermiş, dernekler politize olabilirlermiş... Dernekler 
eğer politize olabilivorlarsa, bu yasaklamalar ne ge
tirir?.. Devlet, koyduğu kuralları işletemiyorsa, si
zin bu getirdiğiniz yasaklamalar ne gibi bir sonuç j 
ortaya çıkartır?.. I 

Değerli arkadaşlar; 
Burada milletvekillerinin üye olamaması, üstelik 

bana göre Anayasanın 82 nci maddesine de uygun 
değil. Çünkü; Anayasa 82 nci maddede bağdaşmaz
lık halini anlatmaktadır. Demektedir ki, «Milletve
killeri şu, şu, şu teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir 
kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış ka
mu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yar
dım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sen
dikaların ve bunların üst kuruluşlarının sadece yöne
tim ve denetim kurullarında görev alamazlar.» şim
di, Anayasadan bir adım daha gidiliyor, üye de ola
mayacaklardır; yani belli mesleğe mensup kamu gö
revlilerinin oluşturdukları bir derneğe, milletvekilleri 
o meslekten olsalar bile, üye olamayacaklardır. Böy
le olamaz, böyle bir kısıtlama olamaz. Bu, Anayasa
nın zorlayıcı hükümlerine aykırı. 

Bir de, memur hukukunda «Bağdaşmazlık hali» 
diye bir hal vardır. Bağdaşmazlık hali, bir cezaî mü
eyyide ile ortaya çıkan bir hal değildir. Diyelim ki, 
memur olan kişi milletvekili olamaz. Şu anlamda; 
hem milletvekili, hem memuriyet yapamaz. Yani, 
«Memuriyetle milletvekilliği bağdaşmaz» dendiği za
man, bundan kasıt şudur : Bir kimse 'kendi iradesi 
ile memur iken, eski mevzuatımızda mümkün,içli bu; 
yani istifa etmeden memur statüsünde iken milletve
kili seçilip, milletvekili olduğu takdirde memuriyet 
bağdaşmayacağı için memuriyeti sona ererdi; yani 
bağdaşmazlık, kişinin hukukî statüsünü, daha önce 
ihraz etm'ş olduğu hukukî statüsünü sona erdiren bir 
olaydır. Yoksa bu bağdaşmazlık hali, Dernekler Kanu
nunda düzenlendiği gibi bir cezai hüküm, sonuç do
ğuran bir hal değildir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz doldu, rica 
ediyorum. 

CAHtT TUTUM — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Eğer bir milletvekili, diyelim ki bir derneğe, bu 

şekilde yasaklanmış bir derneğe üye olmuşsa, Ana
yasaya göre bu bağdaşmazlık halini oluşturmuyorsa 
hiçbir sakıncası yok; ama 82 nci maddede belirtilen 
bağdaşmazlık hali var ise; yani milletvekili Anayasa
da belirtilen yönetim ve denetim kuruluna seçilmiş
se, burada kendi iradesi ile bir iş yapmıştır, olsa ol
sa kendi hukukî statüsü, yani milletvekilliği statüsü
nü kendi iradesi ile sona erdiriyor demektir. Ama 
bunun sonucunda başkalarına, üçüncü kişilere ceza 

j tertip edilmektedir burada; yani milletvekilini üye 
( olarak kabul eden o yönetim ve denetim kurulları-

— 405 — 
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nı cezai müeyyide ile müeyyidelendirmektedir ki, J 
kesinlikle 'bu, hukukumuzda tecviz edilecek bir olay 
değildir. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
Kısaca, ben burada yalnız milletvekillerinin belli 

türdeki derneklerin; yani özel gelir kaynakları ve 
imkânları devletçe sağlanmış olan derneklerin ve va
kıfların yönetim ve denetim kurullarında görev ala
mayacakları yolundaki kısıtlamanın burada daha da 
genişleterek; meslek mensubu olsa bile, o meslek- I 
ten. olsa bile milletvekili, milletvekili olduğu takdir
de daha önce üyesi olduğu ve kendi meslek mensu
bu arkadaşlarının oluşturduğu dernekte üye olama
yacaktır. Bunu düşünmek dahi istemiyorum; ama 
gelmiştir, bunun çıkartılmasına himmet ederseniz, sa
nıyorum ki bir hukukî belirsizliği bu vesile ile önle
miş oluruz. 

Saygılarla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergenin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Savın iğneciler, aleyhinde buyurun efendim. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Tutum'un önergesini ve savunmasını, siz
ler gibi 'ben de dikkatle dinledim. Gerçekten ilk ba
kışta bir meslek mensubunun, bir sayın orman yük
sek mühendisinin derneğinden koparılması, (millet
vekili olduktan sonra) cidden insana garip gibi ge
liyor. Aslında, yaşadığımız olayların verdiği endişe
ler; mevzuatımıza girdiğine göre, dernekler politika 
ile iştigal edemeyecekler. «Peki, onunla onun ne ili- I 
şiği olabilir?., diyeceksiniz. 

Şimdi tabiî, dernekleri politikadan men ederken, 
bunun unsurlarını da en ufak teferruatına kadar dü
şünmekte kanun vazu haklıdır. Bir orman mühendi
si sayın parlamento mensubunun sonradan derneğe 
girmesi veyahut mensup olduğu dernekle ilişkileri
ni sürdürmesi kendi açısından da, dernek açısından 
da hiçbir sakınca doğurmayabilir, hiçbir art düşün
ceyi de içinde taşımaz. Ancak, vatandaşlar indinde,' 
falan partiye mensup olan bir milletvekili o derneğin 
içinde kalır veyahut falan derneğe girerse, politika- I 
yi o derneğe taşıyor; kendi politikasını, parti politi
kasını hatta ideolojisini o derneğe taşıyor intibaı 
uyanır. Bu, son derece hassas olduğumuz, kuşkulu 
olduğumuz bu konuda gölge düşürür. Üstelik, böyle 
bir niyet taşımadığı halde, sayın milletvekilini de kuş
ku altında, töhmet altında bırakır. | 

J Bu itibarla, geliniz bu umdeden, bu prensipten 
ayrılmayalım, dernekleri politikanın dışında tutabil
menin unsurlarından birisi olarak mütalaa edelim; 
sayın milletvekilinin derneklere girmemesi konusunu. 
Ben bu şekilde mütalaa ediyorum ve bu yönüyle de 
bir sakıncalı durum olmadığını, ne demokrasiyle, ne 
de meslek haysiyeti ve ilişkisi ile ilgili ve onu önle
yici bir tedbir olarak mütalaa etmiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Komisyonun görüşü?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNt MÜFTÜOĞLU 

— Sayın Başkan, kısaca arz edeyim. 
Burada getirilen; kamu hizmeti görevlileri ve ka

mu hizmetlerinde çalışan meslek mensupları tarafın
dan kurulan derneklere milletvekillerinin üye olama
yacaklarıdır. Bu dernekleri oluşturan kişiler genel
likle kamu idarelerinde çalışan kişilerdir. Milletve
killerinin de siyasî kişiler olması nedeniyle, bu mes
lek mensuplarının; yani genellikle kamu idarelerin -

I de çalışan meslek mensuplarının kurdukları dernek-
I lerde siyaset ve politikayla uğraşılmaması için hü

küm getirilmiştir. Yoksa, diğer bütün derneklere ra
hatlıkla tabiî girebilecekler. Bu bakımdan önergeye 
katılmıyoruz efendim. 

I Arz ederim. 

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

TİN ABLUM — Efendim, aynı nedenle katılmıyo
ruz. 

I BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergenin dik-
I kate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınma-
I sı reddedilmiştir. 

CAHİT TUTUM — Edilmiş midir?.. 
BAŞKAN — Kabul edilmemiştri, reddedilmiştir. 
Sayın Erginay ile Sayın Bilge'nin önergesi var. 
AKİF ERGİNAY — Süre ile ilgili kısma uyul

muştur efendim. 

BAŞKAN — Üçüncü fıkra ile ilgili... Teşekkür 
ederim Sayın Erginay. 

Sayın Alpdündar sizin önergeniz görüşülüyor. Bu
yurunuz efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de-
| ğerli arkadaşlarım; 

— m — 
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Ben bu madde hakkında bu kadar yorucu ko
nuşmalardan sonra fazla zamanınızı almayacağım, hat
ta bir husus açıklanırsa, önergemi geriye bile alabile
ceğim. 

Benim önergem; «Dernek yönetim kurulu, üyelik 
için yapılan müracaatları en çok: otuz gün içinde üye
liğe kabul veya isteğin reddi şeklinde 'karara bağlayıp. 
sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zo
rundadır.» deyiminin, derneklere üyelik için ne kadar 
başvuru varsa, derneğin üyeliği kabul veya reddi de o 
derece dernek yönetimince hukuksal olduğu düşünce-
siyledir. 

önemli olan ve anlamak istediğim husus; yönetim 
bu maddeyi sevkederken «Üniversite ve fakültelerle, 
bunlara bağlı yüksekokul ve enstitülere kayıtlı öğ
rencilerin, rektörlükten aldıkları yazılı izinle öğrenci 
derneklerine yaptıkları müracaat üzerine, üyeliğe ka
bulleri zorunludur.» diyor. Bu, talebeleri korumak 
için midir, yoksa; «Bizde izin almadan derneğe tale
be kayıt edemezsiniz» anlamında mıdır? Eğer; «Tale
beleri kayıt etmediğiniz takdirde, vereceğimiz yazı ile 
kaydetmeye mecbursunuz» anlamında ise, önergemi 
geri alıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, esasında talebeleri korumak amacıy
ladır. Yani üniversitelerde kurulacak olan derneklere, 
dernek yönetim kurulunun herhangi bir şekilde üye
liğe müracaatı kabul etmemesini önlemek amacıyla, 
rektörlükten alacakları izin üzerine kaydetmek zo
rundadırlar. Metin de bu şekildedir, amaç da budur 
efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Alpdündar, önergenizi geri alı

yor musunuz, oylayalım mı efendim? 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Tutanaklara o şe

kilde geçtiğine göre amaç hâsıl olmuştur. Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Tutum, «rektörlükten aldıkları yazılı izinle» 

ibaresinin metinden çıkarılmasıyla ilgili önergenize sıra 
geldi. Buyurunuz efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, «Üniversite 
ve fakültelerle bunlara bağlı yüksekokul ve enstitülere 
kayıtlı öğrencilerin, rektörlükten aldıkları yazılı izinle 
öğrenci derneklerine yaptıkları müracaat üzerine, üye

liğe kabulleri zorunludur.» diyor. Bu fıkrada rektör
lükten izin alma keyfiyetinin hiçbir hukukî gerek
çesi olamaz. Aslında, YÖK Kanunundaki hüküm ta
mamen farklı maksatla konmuş ve bununla ilişiği 
olmayan bir düzenlemedir. Herhalde Saygıdeğer Ko
misyonumuz oradaki hükme benzeterek bir ibare ge
tirmek istemiş; çünkü kırkbin, ellibin öğrencinin ken
disiyle ilgili bir derneğe izinle girmesi, olacak bir 
şey değildir. Böyle bir bürokrasi zaten tahammül edi
lebilir bir şey değildir. Rektörlükten aldığı yazılı izin
le, öğrenci derneğine yaptıkları müracaat üzerine, üye
liğe kabulleri zorunludur.» diyor. Yani tek tek herbir 
öğrenci dilekçe verecek, kırkbin, ellibin öğrenci ken
dileriyle ilgili üniversitelerdeki derneklere üye olmak 
mecburiyetinde bırakılıyor ve rektörlükte nasıl bir 
kırtasiyenin toplanacağını bir an için düşünüyorum ve 
dehşete kapılıyorum; yani üniversite genel sekreterli
ğinde bu dilekçeler nasıl işlem görecek, hangi esasa 
göre, «Hayır sen bu derneğe giremezsin» denecek?... 
Eğer burada «mecburidir» deniyorsa, «yazılı izin» de 
ne oluyor?.. Eğer bilgi ise, o deklaredir, yani bilgi-
vermedir, «Ben üye oldum» demedir. O üye olanla
rın listesinin bir nüshası rektörlüğe verilir, bilgi edi
nilir; ama hem izin, hem de üyeliğe kabulleri zo
runlu; bunu anlamak mümkün değildir. Bu çelişkinin 
giderilmesi için önergemi takdim ettim. 

Saygıyla takdirlerinize arz olunur. 

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

üye?.. Buyurun Sayın Devrimsel, önergenin lehinde. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Sayın Tutum'un verdikleri önerge ve yaptıkları 

açıklamalar, bana göre çok yerindedir., 
;Bir üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve ensti

tülerde kayıtlı olan öğrenciler, rektörlüğe verecekleri 
dilekçe ile alacakları yazılı izinle o derneğe kayıtlı 
olabilecekler. 

Üniversite rektörlerinin, üniversite fakülte yöne
ticilerinin 12 Eylül önceki durumlarını biliyoruz. Şu 
andaki durumlarına değinmek istemiyorum; pek iç açı
cı olmadığını da bu arada bir cümle ile belirtmek is
terim. Şimdi, bir enstitünün öğrencisi, o enstitüde, 
(ki önceki metinlerde geçti : «Herhangi bir fakülte 
ve yüksekokulda birden ziyade öğrenci derneği ku
rulamaz» dedik) tek dernek kurulacak; üye olmanın 
tek koşulu o fakülte, enstitü veya yüksekokulun öğ
rencisi olmaktır, bu derneğe üye olmak için de o öğ
renci okulun dekanına, müdürüne değil, taa rektöre 
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bir dilekçe verecek. «Rektörün yazılı müsadesiyle der- I 
nek yönetim kurulunun üyeliğe kabulü zorunludur.» I 
diyoruz. Şimdi bunu, «Herkesin önceden izin almak- I 
sızın dernek kurma hakkı» ile ve bir derneğe üye ol- I 
ma serbestisi ile hiçbir şekilde bağdaşır yanı yok. I 

Sayın Tutum'un önergesi, hakikaten sadece yasal 
düzenlemeye bir hukukîlik, hukukun .temel ilkelerine 
uygunluğu sağlamıyor, aynı zamanda bundan sonra I 
üniversitelerde rektörlerin başına gelecek çok hadi
seyi de önleyici niteliktedir. I 

Düşününüz ki, bir rektör politizedir, bu kişinin; I 
bir fakültede kurulan öğrenci derneği birden fazla ola- I 
mayacağına göre, o fakültede kendi eğilimi doğrultu- I 
sunda üç, beş kişiye burduracağı bir derneğe diyelim ! 
ki on bin öğrencisi bulunan bir fakültenin sadece üç I 
yüz, beş yüz öğrencisini kaydettirir de yönetim kuru- I 
lu da diğerlerini almazsa, o üç yüz tane öğrenci on 
bin öğrencinin görüşünü aksettiriyor demök olur mu?.. 
Onun için, «Rektörlükten alınan yazılı izinle kabul 
zorunludur.» hükmü kesinlikle çıkmalı ki, bir fakül
teye kayıtlı olan öğrenci; o fakültede zaten iki dernek 
kurulamayacağı için, bir derneğin fakülte öğrencisi 
olmak dolayısıyla kimliği o derneğin tabiî üyesi ol
duğunu gösterir. Ancak, aidat vesaire 'koşulu varsa, 
gayet tabiî belli süre aidatını ödemeyenin üyeliği si
linir. Bundan başka bir şart getirmenin demokratik 
olmadığı kanaatindeyim. Bu nedenle, önergenin kabu
lünü saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşeikkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Müftüoğlu, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Gerek Sayın Alpdündar'ın vermiş olduğu önerge, 
gerekse Sayın Tutum'un önergesi ve gerekse yapılan 
görüşmelerden anlıyoruz !ki, metindeki düzenleme bir
takımı şüphelere mahal verici durumdadır. Bu itibarla, 
sadece bu kısım için önerge dikkate alınmak üzere 
oylansın, biz bu kısmı düzenleyelim. Önergede, «rek
törlükten aldıkları yazılı izinle» ibaresinin çıkarılma
sını istiyor. Biz yeniden düzenleme yapacağız efen- ı 
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ablum, size de sorayım; ma
demki Komisyon buna aynen katılmıyor; fakat benze
rî bir düzenleme yapmak istiyor, bu takdirde önergeyi 
dikkate almak üzere oylatayım, bilahara siz düzen
lemeyi yapın, verin efendim. | 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Hay hay efendim. 

BAŞKA.N — Değerli üyeler, önergenin dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon, siz maddeyi düzenleyin. Maddeyi 
önergeyle birlikte Komisyona vermiş oluyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, metni yeniden düzenledik, müsaade 
ederseniz okuyayım efendim. 

«Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı yük
sekokul veya enstitülere kayıtlı olup da üyelik talep
leri reddedilen öğrencilerin, idareden alacakları öğrenci 
belgesi ile derneklerin yaptıkları müracaat üzerine 
üyeliğe kabulleri zorunludur.» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi madde üzerindeki soruları alalım efendim. 

Sayın Bayer, buyurunuz. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, Tür
kiye Avcılık ve Atıcılık Derneği var ve Türkiye'de İç
işleri Bakanlığının Ateşli Silahlar Kanunu gereğince 
av tezkeresi almak için savcılar, hâkimler, Anayasa 
Mahkemesi üyeleri dahi bu Derneğe üye olmak mec
buriyetindedirler. Bu madde ile bu hususu nasıl telif 
edecekler? 

İkinci husus olarak, yine bir misal arz edeyim: 
Emekli olan Anayasa Mahkemesi Başkanı, benim kur
duğum Türkiye Kamp-Karavan Derneğinde üye idi. 
Çünkü hobisi vardı. Bir Pulculuk Derneğine üye ol
mak veya buna benzer derneklere üye olmak için bu 
formaliteler fazla değil mi? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Gökçe, buyurunuz. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, getirilen yeni 

düzenlemeyle, Anayasa Mahkemesi üyeleri dahil, 
bütün yüksek dereceli hâkimler ve diğer hâkimlerin 
derneklere girmeleri, belli kurumlardan izin almalarına 
bağlı bir hale getiriliyor. Fakat bilinen bir gerçek de 
var ki, birçok yüksek dereceli hâkim yine birçok 
derneğe üyedir. Bunların üyelikleri son mu bulacak, 
yoksa müktesep hak mı olacak veya yeniden izin mi 
isteyecekler? 

Bu hususun açıklanması halinde memnun olacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Erginay, buyurunuz. I 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Komisyondan 

şunu sormak istiyorum: Acaba ilerideki meclis üyeleri 
de 'bir derneğe girmek için izin talep etmek mecburi
yetinde olmalı mıdırlar, olmamalı mıdırlar?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, buyurunuz. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, hâkim 

ve savcılar ile Yüksek Mahkeme üyeleri de dahil ol
mak üzere, bir derneğe üye olabilmeleri için izin şartı 
getirilmiştir. 

Şimdi, belediye zabıta memurunun bir derneğe 
üye olması için; Bakanlar Kurulunun yasak olmayan 
dernekleri saydıktan sonra diğerlerine girmek serbest 
bırakıldığı halde, bir Yüksek Mahkeme hâkiminin, 
bir Anayasa Mahkemesi Başkanının, bir derneğe üye 
olmak için mutlak izin almak şartına bağlanması, 
Anayasamıza göre kuvvetler birliği yok, kuvvetler ayrı
lığı da kesin değil de, kuvvetlerarası uyum prensibi 
dahilinde düşünürsek, bir bakanın bir derneğe üye ol
ması için Bakanlar Kurulunun iznine, bir milletveki
linin bir derneğe üye olmak için Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kararına ihtiyaç niçin duymuyorlar; 
Anayasamızın genel esprisi içinde. I 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet Temsilcisin

den cevaplarını alalım. Sayın Ablum, buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Ben suallerin bazılarına arzı cevap 
edeceğim. 

Halen üyesi bulundukları derneklerle ilişkileri oto
matik olarak kesilmiyor; geçici maddemiz var. Ona 
göre, gerekli izin formalitesi ikmal edilinceye kadar 
üyelik irtibatı baki kalacak. 

Avcılık-Atıcılık Kulübü ile irtibat kurmak isteyen 
bir sayın hâkimin (Eğer bu Tasarı yasalaşırsa) yasanın 
öngördüğü izni alması zorunlu olacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Müftüoğlu, buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Erginay Hocamızın ifadesi, «Milletvekilleri için 
böyle bir şey düşünüyorlar mı?» şeklindedir. Onun 
yorumunu ben Sayın Erginay'ın kendilerine bırakı
yorum. 
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Sayın Devrimsel de «Bakanlar ve milletvekilleri 
için bağlı bulundukları kurumların izninin alınıp alın-
mayacğını» sordular. Bizlerin öyle bir düşüncesi 
yoktur. Onun arz ederim efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, açık
lamam gereken ve yanlış anlaşılmış olan bir nokta var 
efendim. 

«Milletvekilleri derneklere üye olamayacaklardır» 
deniyor. Şimdi bu duruma göre Anadolu Kulübüne 
üye olanların üyelikleri silinecek midir? 

MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, biz milletvekilleri derneklere üye olama
yacaklardır demedik. Eğer maddeleri okusalar ar
kadaşlarımız veyahutta tekrar bir gözden geçirseler. 
derneklere üye olmalarını önleyecek bir hükmün mev
cut olmadığım göreceklerdir. Bazı kamu idarelerinde 
çalışan meslek mensuplarının kurmuş oldukları der-
nekelere milletvekilleri üye olamazlar. 

Bu itibarla bu soruya ben şimdi cevap verecek 
durumda değilim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Sorular sorulmuş, cevap verilmiştir. Madde üze

rinde ayrı bir müzakere yapmaya tabiî imkân yok. 
Bu itibarla maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, benim öner
gem ne oldu? 

BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir. 
önergeniz dikkate alınmak üzere gönderildi; ka

tıldılar ikinci önergenize ve... 
CAHİT TUTUM — Bana bir şey sorulmadı Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, madde kabul edil

miştir ve önergeniz dikkate alındı. Bunun müzakere
si, görüşülmesi yapıldı, bir hayli ara verdik Sayın 
Tutum, siz farkında değilsiniz. 

CAHİT TUTUM — Farkındayım, ama siz bana 
sormadınız Sayın Başkan. Dikkate alınan ve düzen
lenen şekil, benim önerdiğim şekilde değil. Yani oy
ladığınız metin benim önerdiğim şekle uygun değil. 

BAŞKAN — Madde kabul edildikten sonra yapı
lacak bir işlem yok. Aslında Sayın Tutum, siz öner
geniz üzerinde (Ben atlamış olabilirim) şüphesiz, be
nim önergeme katılmamışlardır diyecektiniz, katılma
ları gerekir diyecektiniz; Genel Kurul da sizin bu 
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açıklamanızdan sonra bu maddeyi, sizin veriğiniz ı 
izahat dahilinde yeni bir fikre sahip olarak, bu mad
deyi ya reddedecekti ya kabul edecekti. Genel Kurul 
maddeyi kabul ettiğine göre, siz bu açıklamayı daha 
evvel yaptığınız için, sizin bu açıklamanız da zaten 
dikkate alınmıştır. O itibarla, yani açıklamanız üze
rine maddenin reddedileceği şeklinde bir zehaba ka-
pılmamanızı rica ediyorum. Çünkü önergeniz üzerin
de bir hayli açıklama yapmıştınız. Yani tekrar size 
söz vermemem, sizin aleyhinize olmamıştır, görüşü
nüzün aleyhine olmamıştır. Bu ilave açıklamamı lüt
fen kabul buyurun. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, netice böyle 
olduğu için izah ettiniz, şekle aykırı olmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, ben söyledim, belki bir 
hatadır, anlıyorum, ama neticenin bu şekilde tecelli 
etmiş olması, o hatayı ortadan kaldırıyor. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Üyenin hatası 
değil. 

BAŞKAN — Üyenin hatası olduğunu söyleme
dim efendim. 

Değerli üyeler, 40 mcı maddeyi Komisyona ver
miştik; uzun görüşmeler yapılmıştı, önerge de yok
tur, Komisyon maddesi üzerinde ısrar ediyor mu?., i 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVN1 MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, şu şekildedir efendim; 4 üncü madde 
ile irtibatlı görülebilir diye arkadaşların da önerisi 
üzerine maddeyi görüşmeden geri almıştık, 4 üncü 
madde düzenlendi geçti ve biz de tetkik ettik ki, bir 
değişiklik arz etmeyecektir o bakımdan ilk getirdiği
miz metindeki 4ö mcı maddenin görüşülmesini arz 
ederiz efendim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde soru ve yazım 
düzenlemesi üzerinde söz verebilirim. Soru sormak 
isteyen savın üye?.. Buyurun Sayın Tutum. . 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu 40 inci 
madde, aslında benim anlayışıma göre müstakil bir 
kanunla düzenlenmesi gereken bir konunun bir tek 
maddenin hudutlan içerisinde hapsedilerek düzenle
me teşebbüsünü ifade eden bir madde gibi gözükü
yor. O da, kamu görevlilerinin kuracağı dernekler. 

Bu, bildiğimiz meslek 'birlikleridir; yani eski de
yimi vle memur birlikleri. 1970'den sonra sendikal 
hakları yasaklandıktan sonra bir, iki kez «Memur 
Birlikleri Kanun Tasarısı» adı altında bir yasal giri
şim olmuş, ancak her seferinde kadük olmuştur, maa
lesef bu çıkarılamamıştır ve tabiî dernekler statüsü 
ile memur teşkilatlanması sorunu çözülmeye çalışıldı- I 
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ğı için de, bildiğimiz keşmekeşle karşılaşılmıştır. Şim
di, aynı durum, biraz görünüşte bir disiplin altına 
alınmak isteniyor. 

40 inci maddede (benim sormak istediğim şu
dur : «... Üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, kültürel 
ve meslekî ihtiyaçlarını karşılamak, dinleme ve boş 
zamanlarını değerlendirmek, amacıyla ve sadece il ve 
ilçe merkezlerinde, dernek kurabilirler.» deniyor... Bu
rada «... Üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, kültürel 
ve meslekî ihtiyaçlarını karşılamak» dendiğine göre, 
yalnız belli bir kurumda olmak veya. yalnız belli bir 
mesleğe mensup olanların mı ortak ekonomik, kül
türel ve meslekî ihtiyaçları olur?. 

Tekrarlıyorum, «Bu derneklerin kurulabilmesinin 
amacı, üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, kültürel 
ve meslekî ihtiyaçlarını karşılamak, dinlenme ve boş 
zamlarını değerlendirmek...» diyor, bunun için de iki 
kısıtlama getiriyor. Biri diyor ki, «Yalnız bir kurumda 
çalışanlar o kurumda kurulmuş olan derneğe girer
ler.» Bir de, «Belli 'bir mesleğe mensup kamu görev
lileri, ancak o meslekle ilgili derneklere girebilirler.» 
diyor. Meslek denilen kavram, bizde sınıflarla çoğu 
kez ifade edilmeye çalışıldığına göre; 11 adet sınıf var, 
yarın 15-20 adet sınıf olabilir. Şimdi ben şunu sora
cağım; Dışişleri meslek memurluğu meslektir bence, 
ama meslek olup olmadığı belli değildir, meslek olup 
olmadığı bir yerde tanımlanmıyor, tanımlanamaz da; 
ancaJk mülkî İdare amirliği bir meslektir, Dışişleri 
meslek memurluğu yine bir meslektir bize göre, öğ
retmenler bir meslektir; bu meslek mensupları yalnız 
o meslekle ilgili meslek mensupları derneklere üye 
olabilecekler; ama benim bildiğim, memurların sos
yal, ekonomik, kültürel ve meslekî ihtiyaçları yalnız 
meslek mensuplarıyla sınırlı olmadığı gibi, belli mes
lek mensuplarının ihtiyacı ile sınırlanmadığı gibi, 
yalnız bir kuruma da özgü değildir. Müteaddit ku
rumlarda çalışan, benzer iş yapanların aynı sosyal, 
kültürel ve meslekî ihtiyaçları vardır; binaenaleyh 
bunlar asla karşılanamayacak demektir bu dernek 
kısıtlamasıyla. 

Lütfen bu konuda bir açıklık getirsinler ve sanı
yorum ki, bu nokta eğer açıklığa kavuşturulabilirse, 
ileride bir problem çıkmayacaktır. Yoksa, bir kamu 
kurumunda diyelim ki, yalnız % 80 belli bir meslek 
mensubu yoğuntaşmışsa, % 20'sine ne olacak bunun?. 
% 20'si o kurumda kurulacak olan bir derneğe mec
buren üye olacağına göre; hademesinden daktilosuna 
kadar üye olacağına göre, onların kendilerine özgü 
meslek mensupları gibi sosyal ve ekonomik ihtiyaç-
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lan olmayacak mı?... Bu, nasıl bir dernek •kısıtlama-
sıdır, neden burada bu kıstasları koyuyoruz?... Bıraka
lım, kendi özel kanunlarında bunu düzenleyelim; güç
tür bunu dernek statüsüyle böyle düzenlemek. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, çok uzun bir so
ru oldu Sayın Tutum. 

Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Sayın Başkanım; daha evvel yaptı
ğım bir konuşmada, getirilen bu maddenin kamu 
'hizmeti görevlilerinin örgütlenmesini tümüyle biçim
leyen bir hüküm olmadığını arz etmiştim. O saha 
ayrı bir kanunla düzenlenebilir. Bu getirilen hüküm 
öyle bir düzenlemeye mani değildir. Ancak; kamu 
hizmeti görevlileri dernek olarak örgütlenmek ister
lerse, getirilen şu çevrede bu sınırla örgütlenmeleri 
gerekir. Bu anlamda yorumlanması lazım ve bu ör
gütlenmede iki esas alınmıştır; ya kurumsal esas, 
yani bir kurumda bulunan kamu hizmeti görevlileri 
o kuruma münhasır olmak üzere örgütlenebilirler 
veyalhutta 'bir meslek mensubudurlar, o meslek men
supları, belirtilen çerçeve esaslarına uygun olarak 
dernek kurabilirler. 

Tekrar ediyorum, bu kamu hizmeti görevlilerinin 
örgütlenmesini tümüyle düzenleyen Ibir hüküm de
ğildir. Arzım bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka sorusu olan var mı efendim?... Yok. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
NECMETTİN NARLIOÖLİU — Sayın Başkan, 

düzeltme efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

ikinci satırda «ancak»tan sonra bir virgül var, onun 
ancak'tan önceye alınması, ondan sonra «ortak sos
yal kültürel ekonomik» kelimelerinin arasına birer 
virgül konması gerekir, 'bu şekilde düzelmiş olur 
efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
MÎİLÎ SAVUNMA, IŞtŞLERt VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU 
— Doğrudur efendim. 

BAŞKAN — Doğrudur diyorsunuz. 
Evet, bu noktalama düzenlemesiyle maddeyi oy

larınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Madde ka'bul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 42 inci maddeyi okutuyorum.* 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Dernekler Kanun Tasarısının 

42 nci maddesi üzerinde Sayın Cahit Tutum tarafın
dan verilmiş bulunan önergenin dikkate alınmasının 
kabulüyle geri verilmiş bulunan mezkûr madde görü
şülerek Komisyonumuzca aşağıdaki şekilde düzenlen
mesi uygun görülmüştür. 

-Arz ederim. 
Eşref AKINCI 

Komisyon Başkanı 

Derneklerin izinle kurabileceği tesisler 
Madde 42. — Derneklerin tüzüklerinde gösterilen 

amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler 
tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğre
tim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma 
odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk balkım yu
vası, huzurevi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor 
saha veya salonu ve meskûn yerler dışında kamp te
sisleri kurmaları ve işletmeleri izin almalarına bağlı
dır. Hangi tesisler için hangi merciden izin alınacağı 
ve izin verilme esas ve usulleri Bakanlar Kurulu ka
rarıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Tutum'un verdiği deği
şiklik önergesine uymak suretiyle, madde bu tarzda 
tanzim edilmiştir. 

Sayın Tutum'un bir diyeceği; kendileri burada ol
madıkları için, yoktur. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

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

Yine Komisyondan gelen 55 inci maddeyi okutu
yorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Dernekler Kanun Tasarısının 

55 inci maddesinin Genel Kurulda görüşülmesi esna
sında ileri sürülen görüşler üzerine Komisyonumuzca 
geri alınarak yeniden yapılan müzakeresiyle aşağı
daki şekilde düzenlenmesi uygun bulunmuştur. 

Arz ederim. 
Eşref AKINCI 

Komisyon Başkanı 

' Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması 
Madde 55. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölün

mez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, 
kamu düzeninin, genel ahlakın veya başkalarının hak 
ve hürriyetlerinin korunması veya suçların önlenmesi 
bakımından gecikmesinde sakınca bulunması şartıyla, 
ilgili valiliğin gerekçeli kararıyla dernekler faaliyet-
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ten alıkonulabilir. Bu kararx derneklerin şubeleri için 
de geçerlidir. Bir derneğin yalnız şubesi için alınan 
faaliyetten alıkonulma kararı sadece bu şube için 
uygulanır şubenin bağlı olduğu derneği etkilemez. 

Faaliyetten alıkonulma kararı suç teşkil eden fiil
ler sebebiyle alınmış ise ilgili valilikçe düzenlenen dos
yanın bir sureti en kısa zamanda Cumhuriyet Savcı
lığına verilir. 

Faaliyetten alıkonulmak, suçlular hakkında beraat 
kararı verilinceye veya idarî yargı tarafından iptal edi
linceye veya valilikçe faaliyetten alıkonulma kararı 
geri alınıncaya kadar geçerlidir. Ancak, yargı yoluna 
başvurulmaması halinde bu süre 3 ayı geçemez. 

Faaliyetten alıkonulan dernek şubesi yerine, faa
liyetten alıkonulma kararının geçerliliği süresince o 
yerde derneğin başka bir şubesi açılamaz. 

Faaliyetten alıkonulan derneklerin, maddî ve hu
kukî varlıklarının korunması için, mahallî sulh mah
kemesince kayyum tayin edilir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddenin müza
keresi yapılmıştı; fakat üzerinde çok konuşulduğu 
için ve değişiklik önergesi de bulunmadığı için, Ge
nel Kurulun arzusuna uyarak Komisyon maddeyi geri 
almıştı ve burada açıklanan; yapılması, değiştirilmesi, 
ilave edilmesi istenilen konular dikkate alınsın, o şe
kilde düzenlenip getirilsin diye Komisyona verilmişti. 
Komisyon bunları yerine getirmiştir; fakat kısa bir 
açıklama ile hangi istenilen konular maddeye ithal 
edilmiştir; onu da açık izah ederseniz, sorusu olan 
sayın üyelere söz veririm, bilahara maddeyi oylatırız. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNI MÜFTÜOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Dünkü görüşmelerde konunun yoğunlaştığı kı
sım, idare tarafından alınan kararın adlî yargı mer
ciine intikal ettirilmesi konusuydu. Şimdi biz, bu
rada ayırdık efendim. Eğer suç teşkil eden fiillerden 
dolayı alıkonulma kararı alınmış ise, Cumhuriyet 
Savcılığına gönderilecektir. O takdirde, Cumhuriyet 
Savcılığı tetkik edecek, mahkemeye sevk edecektir 
ve bu alıkonulma kararı, icabında mahkemece beraat 
edilse veyahut da Cumhuriyet Savcılığınca takibata 
gerek görülmezse, kaldırılabilecektir idare tarafın
dan. Eğer suçtan dolayı değil de, suçların önlenmesi 
bakımından alınan tedbir mahiyetinde ise, belli bir 
süre ile faaliyetten alıkonulması öngörülmüştür. Aşa
ğıda ifade ediliyor; «Bu süre 3 ayı geçemez» diye. 
Bu takdirde idarenin bu tasarrufu aleyhine olarak 

idarî yargı merciine götürme imkânını getirdik. Yet
kililerin müracaatı üzerine idarî yargı merciine gi
dilecek, böylece yargının denetimine tabi tutulacak. 

Zannediyorum dünkü görüşmelerin hemen he
men tümünde madde oldukça ıslah edilerek sunul
muştur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
Soruları alayım efendim; buyurun. 
FlKRl DEVRİMSEL — Efendim; dünkü görüş

melerimiz doğrultusunda madde genelde tanzim edil
miştir. Yalnız, Sayın Sözcünün açıklamalarında olan, 
fakat metinde olmayan bir konu var. 

«Beraat kararına kadar faaliyetten durdurma ge
çerlidir.» dediler. Şimdi açıklamalarında «Savcılığın 
vereceği takipsizlik kararına kadar da geçerlidir.» 
dediler. Burada madde beraat kararını kastediyor. 
Soruşturmaya yer olmadığına dair savcılığın verdiği 
karar beraat değil. Maddeyi öyle anladım ben. Sav
cılığın takip kararı var mı metinde, bilmiyorum. Ya
ni dinlerken o kaçmış olabilir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Başka sorusu olan efendim?.. Yok. 
Sayın Devrimsel'e bir cevap verin lütfen. 
MlLLÎ SAVUNMA, tÇtŞLERl VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Efendim; «faaliyetten alıkonulmak», orada bir 
«k» harfi fazladır; onu da arz edeceğim efendim. 

Üçüncü fıkrada, «Faaliyetten alıkonulma, suçlu
lar hakkında beraat kararı verilinceye veya idarî 
yargı tarafından iptal edilinceye veya valilikçe faali
yetten alıkonulma kararı geri alınıncaya kadar ge
çerlidir. Ancak, yargı yoluna başvurulmaması halin
de bu süre 3 yi geçemez.» diyor. 

Şimdi belki Sayın Devrimsel, acaba savcılık ta
rafından takipsizlik kararı verilirse ne olacaktır?..» 
diyorlar. Tabiî, bunlar suç teşkil eden hallere inhisar 
etmektedir. Biz Komisyonda düzenlememiz sırasın
da, takipsizlik kararını da almıştık. Belki burada 
«Beraat kararı» tabiî tam karşılamayacaktır; o keli
menin ilavesi mümkündür efendim. «Savcılıkça ta
kipsizlik veya beraat kararı.» diyelim. 

Efendim şöyle : «Faaliyetten alıkonulma, suçlu
lar hakkında takipsizlik veya beraat kararı...» Bu 
kadar kâfi gelir efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddeyi bu küçük değişiklikle 

(3 üncü fıkrada «suçlular hakkında» kelimelerinden 
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sonra «takipsizlik veya» kelimelerini ilave ediyoruz) 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum. 
Tasfiye 
MADDE 56. — Feshedilen veya kendiliğinden 

dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve hakları
nın tasfiyesi, tüzüklerinde gösterilen esaslara göre 
yapılır. Tüzüklerinde, mal, para ve hakların tasfi
yesinin esaslarını tespit, genel kurulun kararına bı
rakıldığı halde, genel kurulca bir karar alınmamış 
veya genel kurul toplanmamışsa, derneklerin bütün 
para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. 

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para. 
mal ve hakları Hazineye intikal eder. 

Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri veya maliye 
temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih, 
kendiliğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği 
tarihten itibaren başlanır. 

Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya 
kapatılmasına karar verilen derneklerin, para, mal ve 
haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlan
masını müteakip, bunların «Dernekler Kütüğü» nde-
ki kayıtları, faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar 
için mahallin en büyük mülkî amirinin, birden ziya
de ilde faaliyette bulunanları için İçişleri Bakanlığı
nın onayı ile silinir. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
57 nci maddeyi okutuyorum. 
öğrenci dernekleri organlarında görev alma ya

sağı 

MADDE 57. — Aynı öğretim müesseselerinde 
olsa bile iki yıl, sömestr usulü uygulanan fakülte 
veya yüksekokullarda bu süreyi dolduran sömestr sa
yısı kadar sınıfta kalan veya bulundukları öğretim 
müesseselerini normal bitirme senesinden iki sene 
sonrasına kadar bitirmemiş olan öğrenciler; öğrenci 
derneklerine başkan olamaz, yönetim, denetleme ku
rullarında ve diğer organlarda görev alamaz, dernek 
adına öğrenci temsilciliğine seçilemezler. Seçildikten 
sonra, yukarıda belirtilen hallere düşenlerin, daha 
önce kazandıkları sıfatları düşer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
58 inci maddeyi okutuvorum. 
Gençlik ve spor kulüpleri 
MADDE 58. — Kamu kurum ve kuruluşlarında, 

yükseköğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda 
kendi mensupları tarafından, spor faaliyetlerini yön
lendirmek ve boş zamanları değerlendirmek için bu 
kurum ve kuruluşlara bağlı dernekler kurulabilir. 

Bu dernekler ile aynı amaçla kurulan ve gençlik 
faaliyetlerine katılacak dernekler Gençlik ve Spor 
Bakanlığının, spor faaliyetlerine katılacak dernekler 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kütüklerine 
kayıt ve tescil edilir. Gençlik ve spor kulüplerinin 
kayıt ve tesciline ilişkin şekil ve şartlar Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Tescil edilen bu derneklerden spor faaliyeti ama
cına yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanlan de
ğerlendirme amacına yönelik olanlar gençlik kulübü 
ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve 
spor kulübü adını alır. 

Kulüplerde faaliyete katılacak veya tesislerden 
yararlanacak kişilerin derneğe üye olmaları zorunlu 
değildir. 18 yaşından küçük olanların ve orta dere
celi okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılma
ları için veli veya vasilerinden yazılı izin almaları 
şarttır. 

Kayıt ve tescil olunmak sureti ile kulüp adını 
alan derneklerin organları, organların görev ve yet
kileri, uymak zorunda oldukları esaslar, üst kuruluş 
oluşturmada uyulacak esas ve usuller, denetlemeleri, 
bu derneklere yapılacak her türlü yardımın şekil ve 
şartları Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konu
lacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Gençlik faaliyetlerine ilişkin idarî ve teknik yö
netim mensupları ile faaliyetlere katılacak olanlara 
uygulanacak disiplin işlemleri Gençlik ve Spor Ba
kanlığınca, spor faaliyetlerine ilişkin olanlar ise Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yö
netmeliklerde belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu madde, Türk gençliğiyle çok yakından ilgili 

bir madde ve 12 Eylül öncesi Türk gençliğinin nasıl 
kamplara bölündüğünü ve Hükümetin gerekli boş 
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zamanları değerlendirmesi için amatör kulüplere 
hizmet vermediği için gençliğin yanlış yollara git
tiğini hepimiz biliyoruz. Ancak ülkemizde bu tip 
kulüpler, gençlik kulüpleri iki kategoride mütalaa 
edilir. Bir tanesine amatör kulüpler denir, diğerleri
ne profesyonel kulüpler denir. Amatör kulüpler, bir 
nevi burada kanunda belirtilen hizmetleri yapan, 
gençliğe bölgesel veyahut kırsal alanda dahi hizmet 
götüren en ideal kulüplerdir. Fakat bugüne kadar 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bu amatör kulüplere ge
rekli hükümet yardımını sağlamamıştır. Bütün bu 
tip kulüpler profesyonel kulüplerin himayesi altın
da, onların tazyiki altında yaşamaktadır ve bu tip 
profesyonel kulüpler Türkiye'de bir nevi çıkar or
ganı olmuştur; işte sporcu borsasını yaratan profes
yonel kulüpleri hepimiz gazetelerden okuyoruz. 

Şimdi, bir taraftan bu tip profesyonel kulüpler 
konusunda en ufak bir bilgi veyahut açıklama bu
lunmazken, öteki taraftan bu tip dernekleri Maliye 
Bakanlığının denetlemesi, vergi kontrolü yapması 
lazım gelirken burada hiç Maliye Bakanlığına deği-
nilmemesi ve bilhassa amatör spor kulüpleriyle pro
fesyonel spor kulüplerinin iki kategoride mütalaa 
edilmemesi bence maddenin en büyük noksanlığıdır. 

İkinci konu ise; bugüne kadar Türkiye'de Genç
lik ve Spor Bakanlığı boş zamanı değerlendirme ko
nusunda kulüplere gerekli önemi vermemiştir. 

Şimdi bu genel görüşün altında bir de maddeyi 
tetkik edelim. Madde değişik bir açıdan alınmış; ilk 
önce kamu kurum ve kuruluşlarında, yüksek öğre
nim kurumlarında ve özel kuruluşlarda bu tip der
neklerin kurulmasını söylüyor. Ama bu tip dernek
ler yalnız bunlarda kurulmuyor; işte görüyorsunuz 
birçok amatör dernek var, profesyonel dernek var. 
Acaba bundan nerede bahsediyor, hiç belli değil. 

İkincisi, bu tip dernekleri üç kategoride mütalaa 
ediyor; spor kulübü diyor, gençlik kulübü diyor, 
gençlik ve spor kulübü. Spor kulübü dediği zaman, 
işte amatör ve profesyonel spor kulübü diye ayırma
sı ve bunların özelliklerini belirtmiş olması lazım. 

Bu hususlarda Sayın Bakanlık veya Komisyo
nun açıklama yapmasını istirham eder, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Evet, Sayın Bayer'e bir cevap lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TÎN ABLUM — Sayın Başkanım, o 58 inci madde 
ile yeni bir tür dernek ortaya çıkacak. Bu bir ihti
yacın gereği olarak böyle düşünüldü, düzenlendi. 

Malumunuz, yürürlükteki Dernekler Kanunu ka
mu kesiminin derneklere yardımını önleyen, tıkayan 
birtakım hükümler ihtiva ediyordu. Bu yolun açıl
ması, bütün dernekler için açılması dünkü sakıncala
rın devamı demek olacak; onun için sadece gençlik 
ve spor konularında yine Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü veya Gençlik ve Spor Bakanlığının deneti
minde yeni bir örgütlemeye imkân vermek için bu 
58 inci madde getirilmiştir. 

Bu maddeyle, maddenin birinci fıkrasında sayı
lan kamu kurumu ve kuruluşlarıyla yüksek öğretim 
kurumlarında bu kurumlar mensupları tarafından 
vine çalıştıkları, mensup bulundukları kurumların 
denetiminde gençlik ve spor faaliyetlerini yürütmek 
üzere bir tür dernek kurmalarına imkân verilmekte
dir. Bir de, yine Dernekler Kanununun umumî hü
kümlerine göre kurulmuş, hükmî şahsiyet kazanmış 
olmakla beraber altta gelecek maddenin diğer fıkra
larında belirtilen merasimi yerine getirmek suretiyle 
kendilerini Gençlik ve Spor Bakanlığı veyahut Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tescil ettiren dernek
ler bu maddede öngörülen istisnaî hükümlerden ya
rarlanabileceklerdir. 

Bu şekilde Beden Terbiyesi Kanununun Anaya
sa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir maddesi
ne göre eskiden müesseselerce teşkili mümkün olan 
kulüplerin ihyasına zemin hazırlamış olduk. Yani şu
nu tekrar etmek istiyorum; maddenin birinci fıkrası
na göre kurumlar bünyesinde kurulacak teşekküller 
kurumun devamı, bir parçası olacak. Bunların ku
rulma biçimleri, esas ve usulleri ve tabi olacakları 
hükümler Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilecek. 
Ik inci kategoriyi teşkil eden hükmî şahıslar ise Der
nekler Kanununun umumî hükümlerine göre kurul
muş olan derneklerden, bu maddede öngörülen şart
ları yerine getirmek suretiyle kendilerini Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü veya Gençlik Spor Bakan
lığına tescil ettiren derneklerdir. 

Bu iki kategori dernek, bu maddede öngörülen 
istisnaî hükümlerden yararlanacaklardır. Bunlara sağ
lanan en büyük imkân, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü ve Gençlik Spor Bakanlığı bütçelerinden 
bunlara malî yardım yapılması imkânı sağlanmakta
dır ve ilerde gelen, dernekler için birtakım kayıtlar
dan azade olması sağlanmış olacaktır. Bu şekilde, 
merkezî idarenin gençlik ve spor faaliyetlerini mad
dî yönden ve manevî yönden daha geniş ölçüde des
tekleme imkânı sağlanmış olacaktır. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyle ilgili bir önerge var, 

okutuyorum. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, o 
önerge benim önergem ise önergemi geri alıyorum; 
sual şeklinde sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sizin önerğenizdi; buyurun Sayın 
Uzunoğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım; 

58 inci maddenin beşinci fıkrasında «Kayıt ve 
tescil olunmak suretiyle kulüp adını alan derneklerin 
organları, organların görev ve yetkileri, uymak zo
runda oldukları esaslar..» dedikten sonra, «... üst ku
ruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller» deni
yor. Buradaki «Üst kuruluş» deyimi neyi ifade et
mektedir? Benim anladığıma göre, Beden Tefbiyesi 
Kanununun 7 nci maddesine göre, kurulan spor fe
derasyonlarıdır bunlar. Eğer öyle ise veya yanılmı
yorsam bu, «Üst kuruluş» deyimleri burada gereksiz 
bulunmaktadır. Acaba Komisyon bu hususta ne dü
şünmektedir? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, soru sormak için işaret etmiştiniz, 

buyurun. , 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, ben, niçin 

böyle bir maddenin şevkine gerek görülmüştür? So
rusunu soracaktım, buna cevap vermeye çalıştılar. 
Gerçi 58 inci maddenin gerekçesinde «Bazı formali
telerden ayrı tutulmak için bu maddeyi getirdik» de
niyor; ama ben yine de şunu sormak istiyorum. Açık
lanmamış yönleri belki bu vesileyle açıklanabilir. 
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bir cezaî müeyyide de olmadığı için bana öyle ge
liyor ki, (Eğer yanlış düşünüyorsam lütfen tashih et
sinler) eğer ceza hükümleri içerisinde müeyyide ola
rak 86'nın dışında bir müeyyide gözükmüyor. Böy
le, derneklerin faaliyetlerine ilişkin acaba burada 
bahsedildiği gibi, müteaddit maddelere aykırılık ha
linde derneklerin ne gibi müeyyidelerle karşılaşaca
ğı ayrıntılarıyla düzenlenmiş olduğuna göre, burada 
58 inci maddeye ait bir madde de olmadığına göre, 
tüm âmir hükümlere aykırılık halinde 86 ncı mad
de mi uygulanacaktır? Birinci sorum bu. 

İkincisi; bu gençlik spor kulüpleri genel olarak 
tutulacak dernekler kütüğüne kayıt olmayacak mı? 
Bunlar sadece Gençlik ve Spor Bakanlığındaki şey
lere mi tescil edilip oradaki kütüklere kayıt edile
cekler; yoksa, o tutulacak bütün derneklere ilişkin 
genel dernekler kütüğüne kayıt olup kayıt olamaya
cakları belli değil? Bu konuda bir açıklama getiril
mesini istirham ediyorum. Başkaca bir sorum yok
tur; bu noktalarda bir açıklık getirilirse madde daha 
netleşecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
İki soruya da cevap rica edeyim Sayın Ablum. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Evvela Sayın Uzunoğlu'nun so
rusuna cevap vereyim. 

Maddede geçen üst kuruluştan murat, deminki 
konuşmamda da arz ettiğim gibi, bu madde kapsa
mında iki tür dernek olacak. Bir; müesseseler tara
fından kurulan kulüpler, ikincisi de; Dernekler Ka
nununa göre kurulmuş olmakla beraber kendilerini 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne veya Gençlik 
Spor Bakanlığına tescil ettirmek suretiyle 58 inci 
madde kapsamına giren dernekler. Bunlar, yani ikin
ci kategori dernekler birer hükmî şahsiyet. Bunların 
üst kuruluşu, yani birleşerek federasyon, federasyon
ların birleşmesi suretiyle konfederasyon kurmaları 
mümkün; ama 35 inci madde diğer dernekler için üst 
kuruluş teşkil edebilme imkânını ancak kamuya ya
rarlı derneklerden sayılmasına bağlamıştı. Bu hü
kümden kurtarabilmek için, Gençlik ve Spor Bakan
lığı tarafından tescil edilen derneklerin vücuda geti
recekleri federasyon ve konfederasyonların hangi 
şartlarla oluşabileceğini yönetmeliğe bıraktık. Bunu 
sağlamak için zikredilmiştir. Yoksa o, Beden Terbi
yesi Teşkilatının bir rüknü olan federasyonlar değil
dir tabiî. 

Şimdi, öyle anlıyorum ki, bu maddenin kapsa
mına giren gençlik ve spor kulüpleri bu Kanunun 
âmir hükümlerine tabi. Ne ölçüde tabi olacaklarını 
nereden anlayacağız? Çünkü, o kadar âmir hüküm
ler var ki bu Kanunda, burada ayrık tutulan nok
taların dışında kalanlar daima ihtilaf konusu ola
caktır. Bakınız, burada denmektedir ki, «Gençlik 
faaliyetlerine ilişkin idarî ve teknik yönetim men
suplarıyla faaliyetlere katılacak olanlara uygulanacak 
disiplin İşlemleri...» bu özel bir yönetmelik. O halde, 
burayla alakalı değil. Öte yandan «... üst kuruluş 
oluşturmada uyulacak esas ve usuller...» öyle anlaşı
lıyor ki 35 inci madde bunlara uygulanmayacak, öy
le anlaşılıyor ve doğru anlıyorsam. Dolayısıyla, âmir 
hükümlere aykırılık halinde bu maddeye atıf yapan , 

— 415 
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Sayın Tutum'un sorularına cevap vereyim. 
Konuşmamın başında arz ettiğim gibi, maddenin 

birinci fıkrasına göre kurulan gençlik spor kulüple
rinin hükmî şahsiyeti yok. Bunlar o müesseselerin bi
rer kuruluşu. Eskiden Beden Terbiyesi Kanununa gö
re kurulan müessese kulüpleri vardı, onların benze
ri kulüpler olacak; ama ikinci kategoriyi teşkil eden, 
Dernekler Kanununa göre vücut bulmuş, hukukî var
lık kazanmış olmakla beraber Beden Terbiyesi mev
zuatına kendilerini intibak ettiren derneklerin hükmî 
şah's/iyatli dıevaım edecektir; bunların gayet tabiî ola
rak dernekler kütüğüne kayıt olması zaruridir. Bunun 
aksini düşünemeyiz. 

O, tabi olacakları veya istisna edilecekleri hü
kümler bakımından maddeye yeterince açıklık oldu
ğuna kaniim. Çünkü, hangi hususlarda hangi esas
lara tabi olacaklar, bunların düzenlemesi idarece ya
pılacak yönetmeliklerle belli olacak. 

Maruzatım bu kadar efendim, arz ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür eder'm. 
Sayın Gürel, özür dilerim sizin işaretinizi demin 

alamamıştım, onun için sorunuzu sorabilirsiniz. 
HALtL ERDOĞAN GÜREL — Savın Başka

nım, biraz evvel Sayın Muhsin Zekâi Bayer arka
daşımızın açıklanmasını isted'ği bir soru vardı, o ko
nu aydınlanmadı. Ben aynı tereddüt içinde olmamak
la beraber, bir defa daha açıklanmasını arzu edi
yorum. 

önce dernek kuruluyor, bu dernekler eğer genç
lik ve spor faaliyetlerini içine alıyor ise konu amacı 
itibariyle, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kanu
nuna göre tescile tabi tutuluyor ve o zaman ancak 
kulüp haline geliyor ve burada sayın arkadaşımı
zın sorduğu soru şu idi : «Amatör kulüpler var, pro
fesyonel kulüpler var; bunlara bu Kanunda yer veri
liyor mu, hangi maddede, nerede veriliyor?» 

Esasında amatör kulüpler vardır, profesyonel ku
lüpler yoktur; ancak amatör kulüplerin profesyonel 
spor branşları, dalları vardır. Bu açıklanmadı. Aca
ba benim düşündüğüm dışında mı düşünüyorlar, bu
nu öğrenmek istiyorum? Yani, bu dernekler Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tescil edildikten son
ra profesyonel veya amatör spor dalları içerisinde 
faaliyet gösterebilirler; onun dışında dernek olarak, 
profesyonel veya amatör dernek olarak faaliyet 
gösteremezler. 

tkincisi; şimdiye kadar Beden Tefbiyesi Genel 
Müdürlüğü mevzuatı içerisinde konfederasyona yer 
verilmemiştir, sadece federasyonlar vardır, federas

yonlar halinde çalışılır. Sayın Hükümet Sözcümüz 
burada üst kuruluşlardan bahsederken konfederas
yonlardan da bahsetmiştir. Konu gençlik ve spor ku
lüpleri olduğuna göre, burada konfederasyonlara yer 
verilmesi Beden Terbiyesi Kanununa göre ters geli
yor. Aynı düşüncede midirler, onu öğrenmek istiyo
rum? 

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

TİN ABLUM — Sayın Başkan; 

Sayın konuşmacının da ifade ettiği gibi profesyo
nel kulüp amatör kulüp diye bir ayrım mümkün 
değildir. Bu profesyonellik veya amatörlük, o hük
mî şahsiyetlerin, o derneklerin yürüttükleri faaliye
tin türüdür. Bu itibarla, buradaki maddede profes
yonel - amatör tefrikinin yapılması mümkün değil
dir. Ancak, kurulacak veya kurulmuş bulunan spor
tif amaçlı derneklerin Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü veya Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil
leri sırasında birtakım şartlar öngörülebilir. Bu şart
lar meyanında profesyonel faaliyette bulunan der
neklerin tescili yapılır veya yapılmaz denebilir. Bu 
idarenin takdirine taalluk eden bir husustur. 

İkinci noktaya gelince; «Federasvon» tabiri bir 
yanlış anlamaya meydan veriyor zannediyorum. De
min de arz etmeye çalıştım, bugün federasyonlar, 
mesela Futbol, Voleybol, Atıcılık Federasyonları ku
lüp veya dernek değil veya kulüp veya derneklerin 
oluşturduğu kuruluşlar değil. Bunlar, bir hizmet ade
mi merkeziyeti idaresi olan Beden Terbiyesi Teşki
latının çalışma dallarını gösteren idarî kuruluşlar
dır. Bu federasyonlarla, hükmî şahsiyet olan dernek
lerin oluşturacakları ayrı bir hükmî şahsiyet olacak 
federasyon veya konfederasyonların ilgisi yoktur 
efendim. 

Maruzatım bu kadar. 
BAŞKAN -T- Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan; burada, Ta

sarının «Genel denetim» başlığını taşıyan 46 ncı mad
dede Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce denetle
neceği belirtilen derneklerle 58 inci maddede Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğündeki kütüğe tescil edil
miş olan dernekler midir yalnızca 46 ncı maddede 
denetleneceği belirtilenler? Çünkü, kullanılan deyim
ler farklıdır. Bakın, 46 ncı maddede kullanılan de
yim «Spor dernek ve kulüpleri», bu maddede kul-
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lanılan deyim ise «Gençlik ve spor kulüpleri» şek
lindedir. Bir uyum sağlanmasında da sanıyorum zo
runluluk vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyumn Sayın Ablum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Efendim, 46 ncı maddede bahse
dilen ve düzenlenen konu genel denetim. Demin de 
arz etmeye çalıştım, sportif faaliyetleri amaçlayan 
pek çok demek kurulmuştur ve kurulacaktır. Bun
lardan bir kısmı 58 inci maddede öngörülen şart
lara riayet ederlerse, kendilerini eğer Beden Terbi
yesi veya Gençlik ve Spor Bakanlığı kütüklerine kay-
dettirirlerse, bunlar «kulüp» adını alacak. Bunun dı
şında kalan sportif amaçla kumlan demekler daima 
olacaktır. 46 ncı maddedeki denetim bu şekilde «ku
lüp» adını almayan demekleri oluşturacaktır. Kulüp 
şekline dönüşen ve «kulüp» adını alan demekler za
ten 58 inci maddede, «Bunların Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünce veya Gençlik ve Spor Bakanlığın
ca nasıl denetlenecekleri hususu yönetmelikte belir
lenir.» diye onlardan ayrılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım; zaten ben 

de bunu söylemek istiyordum. 46 ncı maddede yal
nız «kulüp» deyimi geçiyor. O zaman verilen açık
lama çelişkili oluyor. 

BAŞKAN — Bir ilave yapacak mısınız Sayın 
Ablum? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Efendim, 46 ncı maddede «kulüp» 

tabirini şunun için kullanmak mecburiyetinde kal
dık : Bugün adları «kulüp» olan dernekler var; yani 
Galatasaray Kulübü bir dernektir, Fenerbahçe Ku
lübü bir demektir. Eğer bu dernek Beden Terbiye
si mevzuatına göre kendisini tescil ettirirse, hukukî 
açıdan kulüp haline dönüşecektir; ama bugün «der
nek» ve «kulüp» adı müşterek kullanılıyor. Böyle bir 
karışıklık olmasın diye 46 ncı maddede «kulüp» ke
limesini zikretmek mecburiyetinde kaldık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Yazımla ilgili teklif var mı?.. 
CAHİT TUTUM — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyumn Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; son pa

ragrafta «Gençlik faaliyetlerine ilişkin idarî ve tek
nik yönetim mensupları» deniyor. «Yönetim mensup
ları» diye bir hukukî terim yok. Bundan kasıt idarî 
ve teknik yöneticiler • ise, acaba «idarî ve teknik yö
neticiler» desek ve cümle «Gençlik faaliyetlerine iliş
kin idarî ve teknik yöneticiler ile bu faaliyetlere ka
tılacak olanlara uygulanacak...» diye devam etse da
ha isabetli olmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Uygun mudur Sayın Komisyon? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Uygundur efendim. 

BAŞKAN — Bu değişiklikle 58 inci maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Birleşime 30 dakika ara veriyo-
rum< 

Kapanma Saati : 16.30 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 144 üncü Birleşi
mimizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Dernekler Kanunu Tasarısının görüşülmesine 
devam ediyoruz, 59 uncu maddede kalmıştık. 

59 uncu maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI KISIM 

Çeşitli Hükümler 
Kamu yararına çalışma niteliği 
MADDE 59. — Bir derneğin kamu yararına ça

lışan derneklerden sayıla'bilmesi için; 
1. Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bu

lunması, 
2. Derneğin amacı ve amacı gerçekleştirmek 

için giriştiği faaliyetlerin ülke çapında yararlı sonuç
lar verecek nitelikte olması 

Şarttır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, bu müzakereler sırasında açıklanmasında bü
yük yarar gördüğüm bir şey var; Danıştaydan ge
çen kararlarda bir husus çok tartışma konusu olu
yor, 

Şimdi, dikkat buyurulursa, «Derneğin amacı ve 
amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin ül
ke çapında yararlı sonuçlar verecek nitelikte olma
sı» deniliyor. Bu, ülke çapında yararlı sonuçlar ver
mesinden, Sayın Hükümetimiz ve Komisyonumuz ne 
anlıyor?.. Çünkü, Danıştay illa kamu yararına çalı
şıyor diye şart arıyor. Dernek için bu bütün ülke
ye yaygın anlamda mı olduğu veyahut gayesinin mi 
ülke bütünlüğüne istihdaf ettiğinin uzun tartışmalara 
girişiyor. 

Bu sebeple, bu görüşmelere rağmen; bu Kanun 
ka'bul edilirken bunun tespit edilmesinde büyük ya
rar olduğunu, müstakbel uygulamaya ışık tutacağı 
için sormak istiyorum. 

Bunu öğrenmek istiyorum, teşekkür ederim. 

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

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, burada «ülke çapında yararlı sonuçlar 
verecek» den kastımız, derneğin ülke çapında teşki
latlanma zorunluluğu değildir. Derneğin, belli bir 
zümre veya mıntıkaya hizmet amacıyla kurulmamış 
olması, bütün ülkeye yarar getirecek bir amaçla ku
rulmuş olması kastedilmektedir. 

Arz ediyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Divan üyesi arkadaşımın yazımla ilgili bir 

düzeltmesi var ve iki «amacı» kelimesinin yan yana 
olmasının mahzuruna temas ederler; bunu «amacı 
ve faaliyetleri» derler. 

Sayın Komisyon bunu düşünürken, Sayın Uzun-
oğlu'nun da düzeltme ile ilgili görüşmesini dinleye
lim. 

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

aynı hususu başka şekilde belirtmek istiyorum mü
saade ederseniz. 

Şimdi, burada «Derneğin amacı ve bu amacı ger
çekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin» burada aidi
yet söz konusu; yani «amacı» değil de «amacına» 
bu bildiğimiz gibi derneğin amacıdır; bu da olabi
lir. «Derneğin amacı, amacını gerçekleştirmek için» 
denebilir veya «Derneğin amacı ve bu amacı gerçek
leştirmek» denebilir, hangisini uygun görürlerse. 

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

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — «Bu» 
kelimesinin, ikinci «amacı» dan önce ilavesi uygun 
efendim ve «Derneğin amacı ve bu amacı gerçek
leştirmek için giriştiği» denilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Maddeyi bu küçük değişiklikle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

60 mcı maddeyi okutuyorum. 
Kamu yararına çalışan dernek sayılma 
MADDE 60. — Bir derneğin kamu yararına ça

lışan derneklerden sayılması, ilgili bakanlıkların gö-: 
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rüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi, Danıştay 
Genel Kurulunun kararı ve Bakanlar Kurulunun ona
yına bağlıdır. 

Bu konuya ilişkin dosya İçişleri Bakanlığınca ha
zırlanır. Bunun için dernekler, aşağıdaki belgeleri 
İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere dernek mer
kezinin bulunduğu yerin valiliğine verirler. 

1. Dernek tüzüğünün son şekli, 
2. Tüzüğün ilan edildiği gazete, 
3. Dernek üyelerinin sayısı ve geçmiş yıllarda 

üyelerden toplanan aidatın miktarı, 
4. Derneğin şubelerinin sayısı, bulunduğu yerler 

ve bağlı kuruluşlarının miktarı ve cinsleri, 
5. Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, 

yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen 
işler hakkında rapor, 

6. Son yıla ait malî bilanço, 
7.; Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığının 

listesi, 
8. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılma

sı için dernek genel kurulunun aldığı karar. 
Kamu yararına çalıştıklarına karar verilen der

neklerin, olağan denetimler sırasında veya yaptırıla
cak özel denetimler sonunda, bu niteliklerini kaybet
tikleri tespit edilirse, birinci fıkrada öngörülen yön
temle haklarında alınan kamuya yararlı dernek ka
rarı kaldırılabilir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Bu takdirde madde mükemmel bir maddedir. Oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum. 
Dernek gelirleri 

MADDE 61. — Derneklerin gelir kaynakları 
1. Üye aidatı, 
2. Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, 

temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi fa
aliyetlerden sağlanan gelirler, 

3. Derneklerin mal varlığından elde edilen gelir
ler, 

4. Taşınmaz mal gelirleri, 
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hüküm

lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
dan, 

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

Soru sormak isteyen sayın üyeler... Sayın Bayer, 
Sayın Tan, Sayın Tutum ve Sayın Aydar. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Dernekler, bilhas

sa bilimsel ve sosyal dernekler yayımları ile veya 
yayınları ile veyahut da mecmuaları ile de gelir sağ
larlar. Acaba bu madde bu hususları da kapsamak
ta mıdır, aynı manaya mı geliyor?.. Böyle bir hu
susu bulamadım, onun için soruyorum Hükümet
ten veya Komisyondan. Yayım gelirleri, peryodik 
dergilerin gelirleri de bunun içine dahil midir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, gerek kalma

dı. Çünkü iki madde arasında bir fark tespit ede
memiştim; fakat şimdi çok küçük bir fark tespit et
tim aidatların tespiti ile ilgili efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bu üye aida

tının oldum olası kapsamının ne olduğu, bunun dı
şında alınan paraların hangi nam altında alındığını 
merak etmişimdir. Üye aidatı bizim bu getirdiğimiz 
Yasada tanımlanmıştır, yıllık aidattır ve 120 ila 12 
bin arasında değişir; fakat hemen hemen birçok der
neklerde, kulüplerde giriş aidatı diye bir para alını
yor. Bunu yasal temeli yoksa yasaklayalım. Varsa, 
nereden kaynaklanıyor?.. Bağış diye mi kesiliyor?.. 
Eğer bağış olarak kesiliyorsa, bağışla giriş aidatı 
ödenmedikçe üyeliğe kaydedilmiyorsa; bağışla bunun 
ikisinin uzlaştırılması mümkün değil. Giriş aidatı 
ödenmedikçe eğer bir yere üye kaydedilmiyorsa bu 
Kanuna aykırı. Acaba öyle mi?.. Bunu öğrenmek is
tiyorum. Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Sayın Tu-

tum'un değindiği noktaya ben de değinmek istiyor
dum, kendileri buna değindiler. Gerçekten bugün 
duyduğumuz kadarı ile 20O bin lira, 300 bin lira, 500 
bin lira hatta milyonu bulan giriş aidatı alarak üye 
kaydeden bazı kulüp namı altındaki derneklerin Tür
kiye'de varlığını biliyoruz. 

Bunun yasal dayanağının ne olduğunu arkadaşı
mız sordu, aynı soruyu ben de soracaktım. 

Bir de gezi düzenleme yoluyla, bu gezilerden bazı 
gelirler elde etmek gibi bir gelir şekli düşünen dernek-
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ler için, eğlence diye geçen husus bunları kapsar mı?.. 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ablum. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
T1N ABLUM — Efendim, yayın gelirleri gayet tabiî 
derneklerin gelirleri meyanında, yani o hiç kuşkusuz 
öyle. Yürürlükteki Kanunumuzda da yayın gelirleri-
den bahsedilmediği halde, bütün dernekler yaptıkları 
neşriyatla gelir sağlamışlardır, teyiden arz etmiş olu
yorum. 

İkinci husus; aidat tabiri sadece üyelerin aylık ve
ya yıllık olarak ödedikleri adiatı ifade etmiyor. Şu 
bakımdan, o yıllık veya aylık aidatın zikredilmesinin 
sebebi, bunun bir sınırını belirleyebilmek içindir. Yok
sa, şimdiye kadar olan tatbikatta bir giriş aidatı bir 
de aylık veya yıllık aidat diye üyelerden aidat topla
mak mutat. Bu geleneksel bir müessese olarak huku
kumuza girmiş. 

Bunu tüzükler tespit eder. Kanunun aidatlardan 
bahsetmesinin nedeni aylık veya yıllık olarak alına
cak aidata bir sınır getirme amacıyladır. Eğer Yüce 
Heyet aksine bir görüş sahibi ise, gayet tabiî kararı 
ile giriş aidatlarını sınırlayabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Yazımla ilgili düzenleme isteminde bulunan Sayın 

üyeler?.. Sayın Uzunoğlu ve Sayın Erginay. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
maddenin başlığı «Dernek gelirleri» olarak düşünülü
yor. Burada dernek gelirleri olarak değil de bu Ka
nuna göre kurulan belirli derneklerdir söz konusu 
olan. Benim kişisel düşünceme göre, «Derneklerin ge
lirleri» desek daha uygun düşecektir. Zira aşağıda 
«Derneklerin gelir kaynakları» denilmiştir. Bunun ya
nında «Dernek gelirleri kaynakları» denmemiştir. Bu 
ikisini birbirine uydurma bakımından maddenin baş
lığının» Derneklerin gelirleri» şekline olması herhalde 
daha uygun placaktır. 

İkinci bir husus; ikinci fıkrada «Dernekçe tertip
lenen piyango...» deniliyor. Buna karşılık üçüncü fık
rada ise, «Dernekler mal varlığından elde edilen ge
lirler.» deniliyor. Bu iki fıkrayı birbirine uyduralım 
eğer uygun görülürse. Eğer çoğullaştırmak icap eder
se, «Derneklerce tertiplenen...» diye devam edebiliriz 
ve üçüncü fıkra yine «Derneklerin mal varlığından...» 
şeklinde kalır. 

Eğer tekil yapmak icap ederse, ikinci fıkradaki 
«Dernekçe tertiplenen...» ifadesi aynen kalır ve üçün

cü fıkra «Derneğin mal varlığından elde edilen gelir
ler» şeklinde düzeltilebilir. 

önerim bu şekilde, teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Uzunoğlu'na teşekkür ediyoruz. Başlığı «Derneklerin 
gelirleri» olarak ve iki numaralı bentte geçen «Der
nekçe» kelimesinin de «Derneklerce» olarak değişti
rilmesi uygun olacaktır, uygun görülmüştür. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, «Derneklerin 
gelir kaynaklan» ifadesinden sonra iki nokta üst üste 
koymak gerekir sanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, «Derneklerin gelir kaynakları» ifadesinden 
sonra noktalı virgül koyuyoruz, sonu da zaten «tba-
retir» diye bitiyor. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, zabıtlara 
geçirmek bakımından bir soru sormuştum, unutuldu 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
Sayın Aydar, geziler eğlenceye dahil mi dediler, 

bu konuda cevabınızı rica edeyim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

T1N ABLUM — Gayet tabiî ki dahil efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Evet, Başkanlık Divanı Üyesi de bir soru soru

yor. «Bağış yoîk mu derneklerde!?..» diyorlar. 
MİLLÎ SAVUNMA, IÇÎŞLHRİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ 
maddede var efendim. 

Madde kabul 

BAŞKAN — Başlığı «Derneklerin gelirleri» ola 
rak düzeltiyoruz, «Derneklerin fjelir Jcaynalkları» ifa 
desinden sonra noktalı virgül koyuyoruz; ikinci fık
radaki «Dernekçe» ifadesini «E»emeklerce» şeklinde 
düzelterek maddeyi bu şekilde oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler 
edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum 
Derneklere yapılacak yardımın1 şartları 
MADDE 62. — Dernekler, siyasî partilerden veya 

onlara bağlı kuruluşlardan, vakıflardan, işçi veya iş 
veren sendikalarından ve meslek|î kuruluşlardan her 
hangi bir suretle maddî yardım 
adı geçen kuruluşlara yardımda 

BANAZ — 15 inci 
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Ancak, gençlik ve spor kulüpleri, vakıf senedin
de gençlik ve spor faaliyetlerini amaçladığı belirti
len vakıflara yardımda bulunabileceği gibi bu vakıf
lardan yardım da kabul edebilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idare
ler, kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı mües
seseler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait 
kuruluşlar, ancak kamu yararına çalışan derneklere; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü; 58 inci maddeye göre tescillerini yaptı
ran spor kulüpleri, gençlik kulüpleri ve gençlik ve 
spor kulüplerine; kamu kurum ve kuruluşları ile yük
seköğretim . kurumları da 58 inci maddenin birinci 
fıkrasına göre kurulan kulüplere yardım edebilirler. 

BAŞKAN — İMadde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — 58 inci madde ıhak-
kındalki görüşlerime Hükümet Temsilcisi arkadaşımız 
açıklayıcı cevap verdiler. 58 inci maddenin işleyişi ile 
ilgili bir maddedir bu madde. Burada ben en son sa
tırda «kulüplere» derken, profesyonel kulüpleri kas
tetmediklerini anlıyorum. Türkiye'de güreş ve buna 
benzer atletizm ile uğraşan amatör kulüpleri kastet
tiklerini anlıyorum. Yoksa, para ile satılan sporcuları 
değil, Türkiye'nin uluslararası seviyesini yükselten ama
tör kulüpleri anlıyorum. Bu bakımdan, «amatör» keli
mesini buraya koymayı uygun görürler mi?.. «Kulüp
ler» kelimesinden evvel «amatör kulüplere yardım.» 
olabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
'Soruları en sona bırakıyorum. Sayın Bayer'in ko

nuşmasına cevabı da bilahara alacağım. Çünkü madde 
üzerinde başka söz isteyen yok, önerge var. öner
geleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
İşçiler, çalıştıkları sürece sendikalara ve üst kuru

luşlarına aidat ödeyerek sendikaları bugünkü güçlü 
hale getirmişlerdir. Ancak; emekli olduktan sonra 
işçilik ile ilişiklileri kesildiğinden ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlarını işçi emeklisi dernekleri aracılığı 
ile ilgili mercilere ve kamuoyuna duyurmaya ve çöz
meye çalışmaktadırlar. Bu itibarla, işçi emekli dernek
lerinin, emekli olmadan önce üyesi oldukları işçi ku
ruluşlarından yardım görebilmeleri kadar tabiî bir du
rum olamaz. 

Bu itibarla, görüşmekte olduğumuz Dernekler Ka
nun Tasarısının 62 nci maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkranın ilavesi hususunu saygılarımızla arz ederiz. 

Yavuz ALTOP Mustafa ALPDÜNDAR 

«İşçi sendika ve konfederasyonları eski üyelerinin, 
üyesi bulundukları işçi emekli derneklerine maddî yar
dımda bulunabilirler. İşçi emekli dernekleri üyelerinin 
emekli olmadan önce üyesi oldukları işçi sendika ve 
konfederasyonlarından maddî yardım kabul edebilir
ler.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 500 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 62 nci maddesinin son fıkrasının dördüncü sa
tırındaki «Kamu kurum ve kuruluşları ile» ibaresin
den sonra «özel kuruluşlar ve..» ibaresinin eklenme
sini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
BAŞKAN — Önergeniz üzerinde buyurun Sayın 

Altop. 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan ve değerli üye

ler; 
62 nci madde ile ilgili olarak verdiğimiz önerge

mizi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
62 nci maddenin birinci fıkrası derneklerin siyasî 

partilerden veya onlara bağlı kuruluşlar, işçi veya iş
veren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan yar
dım alamayacakları ve bu kuruluşlara yardımda bu
lunmayacakları hükmünü getirmektedir. 

Ancak, bu hükmün tek istisnasım kamu yararına 
çalışan dernekler teşkil etmektedir. 

Bu 62 nci maddenin birinci fıkrasının bu şekil
de tanzim edilmesinin ve derneklerin yardım saha
larının bu şekilde kısıtlamaya tabi tutulmasını saygı 
ile karşılıyorum ve haklı görüyorum. Bu bakımdan 
da Sayın Komisyona ve Hükümete dş teşekkür edi
yorum. 

Ancak ne var ki, hepinizce de malûm olduğu 
üzere, bu yasaklamadan işçi emekli derneklerinin 
muaf tutulmasını istiyoruz. Şu gerekçe ile istiyoruz: 
İşçilerimiz faal oldukları dönemde üyesi bulunduk
ları sendikallar ve konfederasyonlar vasıtasıyla hak 
ve menfaatlerini savunma imkânına sahip oluyor
lar; ama emekli olduktan sonra, emekli işçilerimi
zin haklarını, menfaatlerini savunacak sadece ve 
sadece onların oluşturdukları işçi emekli dernekleri 
teşkil etmektedir. 

Bu işçi emekli derneklerini güçlü kılmadıkça, sa
dece üyelerinin verecekleri aidatlarla devamlannı 
sağlamasını beklememiz mümkün olamayacağına gö
re, işçilerimizin emekli olduktan sonra ortaya çıkan 
birtakım sorunlarının çözümünde, emekliliklerinin 
bağlanması, diğer sosyal ve iktisadî faaliyetlerinde, 
haklarının korunmasında bu derneklerin çok önemli 
rolü olmuştur. Geçmişte ve yine bu dernekler, geçmiş-
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teki faaliyetlerinden dolayı da kötü bir örnek teşkil 
edip, yukarıdaki maddenin kapsamına girecek şekil
de bir kötü örnekleri olmadığı için yasaklanmaya 
da girmemesi gerektiği kanısındayım. Bu bakımdan, 
'biz arzu ediyoruz ki, önergemizle, işçiler faal iken 
aidat ödedikleri sendikalar ve konfederasyonlar, üye
leri emekli olduktan sonra, üyelerinin oluşturdukla
rı işçi emekli derneklerine yardım edebilsinler. 
önergemizin esası ve özü bundan ibaret Zannedi
yorum önergemize Sayın Komisyon ve Hükümet de 
iştirak edeceklerdir. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altop. 
önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?... Lehinde Sayın Güray, buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, 

işçiler, sendikaya kayıtlı olduğu süreleri, emekli ol
duklarında tamamlamakta ve sendikalardan ayrılmak
tadırlar. Ondan sonraki emeklilik yaşantıları içeri
sinde dayanışma suretiyle birbirine yardım suretiyle 
üşçi emeklileri derneklerini sürdürüyorlar. 

Sendikaların gelir kaynaklan işçilerin maaşlarıdır. 
Oradan belli aidatlar kesiliyor ve malî bakımdan da 
kuvvetli durumda oluyorlar. Emekli sendikaları ise, 
bunların gençliğinde çalıştıkları zamanda sendikala
rın biriktirdiği paralardan bir hisse alamıyorlar. Ta
biri caizse, işçi emekli dernekleri, sendikaların bir 
nevi uzantısıdır. Geçmişte bunların kötü halleri ve 
Devlete karşı eylemleri de görülmemiştir. Sadece, 
birbirlerinin hastalıklarıyla maaşlarıyla gelir durum
larıyla ilgilenirler. Birçoklarının toplantılarına böl
gemde katılmışımdır. Bu hava içinde görevlerini yü
rütürler. 

Ancak, bu teşkilatların üye aidatları ile yaşama
ları mümkün değildir. Bugün ise, Komisyon ve Hü
kümetin getirdiği Tasarı ile pek haklı olarak birçok 
kuruluşlara yardım önlenmiştir. Bu yerindedir; çün
kü geçmiş zamanda bunların kötü yollarda kullanıl
dığı ispatlanmıştır. Ancak şu durumda, sendikaların 
bir nevi devamı olan emekli işçi derneklerine bir 
nispet dahilinde yahut ihtiyarî olarak yardım ser
best bırakılırsa yaşamaları sağlanır, hayatlarını de-
vm ettirmeleri sağlanır kanısındayım. Bu bakımdan 
önergenin lehinde bulunuyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Güray. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarımız; J 

Bu önerge Komisyonumuza daha önceden intikal 
ettirildi ve Komisyonumuzda bu konu özel olarak 
tartışıldı. Anayasamızı incelediğimiz zaman gerek 
33 üncü maddeyi düzenleyen dernek kurma hürri
yetiyle ilgili maddede, gerek Sendika kurma hakkı 
ve sendikal faaliyetle ilgili maddede, derneklerin, 
sendikalardan yardım almalarını engelleyici bir hü
küm yok. Yalnız, sendikalarla siyasî amaçla ortak 
hareket edemeyeceklerine dair bir hüküm var. Bu 
nedenle, Komisyonumuz bu önergeye genelinde, Ge
nel Kurulun takdirine bırakmayı ve Genel Kurulun 
iradesinle göre mad'deyli dlüzenllameyi uygun görmüşitür. 

Sadece, bu önergede ilk bölüm var «İşçi sendika 
ve konfederasyona, eski üyelerin üyesi bulunduk
ları işçi emekli derneklerine maddî yardımda bulunabi
lirler;» hükmü var. Bu, Sendikalar Kanunu ile aslın
da düzenlenmesi gereken, yani sendika nereye yardım 
edebilir, nereye yardım edemez, bu Dernekler Kanu
nunun konusu değildir, ancak derneklerin sendikalar
dan yardım almalarını engelleyen maddeye bu ko
nuda istisna getirilmesi hususunu Genel Kurulun tak
dirine bırakıyoruz. 

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

TİN ABLUM — Yüce Kurulun takdirine bırakıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım; 
62 nci maddede, «Derneklere yapılacak yardımın 

şartları» söz konusu edilmektedir. Burada, benim 
üzerinde durmak istediğim husus, önergemde belirt
mek istediğim husus, üçüncü fıkradaki sondan ikinci 
satırda, «kamu kurumu kuruluşları» ibaresinden son
ra, «özel kuruluşlar ve» ibaresinden ibarettir. Ondan 
sonra madde, «yükseköğretim kurumları» şeklinde 
devam ediyor. 

61 inci maddede derneklerin yerleri sayılmıştır. 
Bunlar belirli. Burada 61 inci maddeye göre kimlerin 
derneklere, hangi kuruluşların derneklere yardımda 
bulunabileceğini açıklığa kavuşturmak bakımından özel 
kuruluşları da buraya dahil etmekte ben yarar gör
mekteyim; ancak burada akla bir sual gelmektedir. 
Maddenin muhtevasından, derneklere kimlerin yardım 
yapacakları belirlidir; bunlar genellikle resmî kuruluş
lardır. O zaman maddeye açıklık getirmek yönünden 
eğer bu murat olunuyorsa, yani maddenin metninden 

— 422 — 
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sadece resmî kuruluşlarca yapılan yardımlar söz ko-
•) nusu ediliyorsa, o zaman, ben önergemi geri almak 

istiyorum. Bu takdirde yazım olarak, maddenin başlı
ğının, «Derneklere Resmî Kuruluşlarca Yapılacak 
Yardımın Şartları» şeklinde düzenlenmesi lazım gel
diğini ifade ediyorum. 

Arz ederim, teşekkürler sunarım. 
BAŞKAN — Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Banaz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım; 62 nci madde, resmî kuruluşların hangi 
derneklere yardım edebileceklerini düzenlemektedir. 
Ayrıca, bir de başta yasaklama vardır; sendikalardan, 
siyasî partilerden, vakıflardan yardım alamayacakları 
yolunda. 

Özel şahıs ve kuruluşların 61 inci madde uyarınca, 
her derneğe diledikleri gibi yardım etmeleri mümkün. 
Yani direkt dernekler, Yardım Toplama Kanunun
daki mevzuat hükümlerine uygun olarak bağış ve 
yardım alabilirler. 

58 inci maddede, özel kurumlar ken<Ü mensupları 
tarafından spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş 
zamanlarını değerlendirmek için dernek kurabilecek
lerini dahi belirlemiştir, yardımın dışında. 

'Bu nedenle biz, bu hükmün gereksiz olduğu ka
naatindeyiz; özel kurum ve kuruluşlar her zaman der
neklere, diledikleri gibi yardım edebilirler ve bu Ka
nunda bunu engelleyici hiçbir hüküm yoktur. Yalnız, 
başlığın değiştirilmesi konusundaki öneriye katılamı
yoruz. Çünkü sadece bu madde, resmî kuruluşların 
yardımını düzenlememektedir, başka unsurlar da 
vardır. 

Önergeye katılmıyoruz efendim; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ablum?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI .TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Aynı nedenlerle katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Şimdi 
efendim, ikinci fıkranın başında, «ancak» kelimesin
den sonra, «işçi emekli dernekleri, işçi sendikalarından 
ve konfederasyonlarından maddî yardım kabul edebi
lirler. Ayrıca...» diye devam ediyor, düzenlememiz. 

BAŞKAN — Şimdi sorulara sıra geldi: Sayın Ergi-
nay, buyurun. 
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AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; bilindiği gibi, 
siyasî partiler hiçbir şekilde, hiçbir kimseden borç ala
mazlar. Burada buna benzer olan bir şey yok; ama 
ben düşünüyorum ki, dernekler şirket olmadıkları için, 
kabilse, bankalardan veya özel şirket veya kişilerden 
borç para alabileceklerdir: Olur mu, olmaz mı? Öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZBKÂİ BAYER —Sayın Başkan; Büt

çe Kanunlarında, Maliye Bakanlığına ait kısımda, ka
mu yararına hizmet eden gönüllü kuruluşlar, dernek
lere bir yardım faslı vardır. Bunu devamlı olarak 
hükümet tayin eder; hangi miktarda, mesela Kızılay'a 
verir elli milyon lira, Türkiye Tabiatını Koruma Ce
miyetine üç yüz bin lira verir; böyle bir liste var. 
Şimdi bu kısıtlanıyor mu, yoksa bu madde ile ortadan 
kalkıyor mu? Yani hükümetin derneklere kamu ya
rarına gönüllü hizmet yapan bu tip derneklere yar
dım imkânı ortadan kalkıyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, buyurun. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 

Türkiye'nin, özellikle dernekler aracılığıyla sosyal da
yanışmayı ve insanların sosyabilite yeteneklerini ço
ğaltmada büyük bir yararı ve zorunluluğu olduğu bir 
gerçektir. Şimdi, bu derneklere devletin yardım yapma
ması, sendikaların yardım yapmamasına ek olarak 
özel kişilerin, işverenlerin yardım yapmaması gibi bir 
hüküm bulunmaktadır. Bu hükmün yer alması arz 
ettiğim önemli işlevleri dolayısıyla derneklerin mem
lekete sunabilecekleri hizmetleri aksatmayacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, soracağım 

sorunun cevabına göre bir yazım düzeltimi olması ge
reklidir. Sorum şu: Acaba kamu yararına çalışan der
neklere İktisadî Devlet Teeşkkülleri yardım yapabi
lecek mi, yapamayacak mı? Çünkü, buradan görebil
diğim kadar, Sayın Hükümet Temsilcisi, «gayet tabiî» 
şeklinde bir işarette bulundular; o zaman şunun de
ğiştirilmesi lazım. Bilindiği gibi, 60 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname, Kamu İktisadî Teşebbüslerini 
ikiye ayırıyor: İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları. Şimdi, bu ifade muhafaza edi
lirse, bugün yürürlükte olan mevzuata göre, yalnız 
Kamu İktisadî Kuruluşları yardım yapar, İktisadî 
Devlet Teşekkülleri için yasaklanmıştır. Buna göre 
düzenlemek lazımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; bu Kanunda 

tanımlamalar bahsi hemen hemen yok sayılıyor. İki 
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üç sözcük tanımlanmış. Maddî yardımdan açıkça ne 
anladıklarını Komisyon dile getirebilir mi? Lütfen 
bu konunun açıklığa kavuşturulmasını rica edeceğim. 

ıBAŞKAN — Cevaplan rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım; borç almayı engelleyici bir hüküm Tasarıda 
yoktur; dernekler borç alabilirler. 

Sayın Bayer, «kamu yararına hizmet eden dernek
lere yardım kısıtlanıyor mu?» dediler. Bu, üçüncü 
fıkrada, «genel ve katma bütçeli daireler, mahallî 
idareler, kamu iktisadî kuruluşları» diye sayılmış ve 
«kamu yararına çalışan derneklere yardım edebilirler» 
diyor; devlet, bu tanımın içindedir; yardım edilebilir. 

Sayın Hamitoğulları'nın sorusunu, biraz evvel ce
vaplandırdığımı sanıyordum. Özel şahısların dernek
lere yardım yapmasını engelleyici bir hüküm yok. 61 
inci maddenin beşinci fıkrasında da her türlü bağış 
ve yardımın Yardım Toplama Kanununa göre alı
nabileceği belirlenmiştir. 

Sayın Tan haklıdırlar. «Mahallî idareler, İktisadî 
Devlet Teşekkülleri» şeklinde ayrıca yazılması gere
kiyor herhalde. Kamu iktisadî Kuruluşları ayrı ayrı... 

TURGUT TAN — Sadece «Kamu İktisadî Teşeb
büsleri» denirse ikisini de içerir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — «Kamu 
iktisadî teşebbüsleri» evet, o şekilde değiştirilmesini 
uygun görüyoruz. 

Maddî yardımdan ne anlaşılır dediler. Bu paradır, 
maldır veya aynî yardımlardır. 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yazımla ilgili söz isteyen?.. Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, şimdi 

getirmiş oldukları ek cümlede «işçi emekli dernekleri, 
işçi sendika ve konfederasyonlarından maddî yardım 
kabul edebilirler.» diyorlar. Halbuki burada konfe
derasyonlardan demeye gerek yok bana göre. Çünkü 
Anayasamız bunu daha tatlı bir ifadeye bağlamış. 
Sendikalar ve üst kuruluşlar deniliyor. Konfederasyon 
olmaz da federasyon da olabilir. Bu sebeple, «işçi 
emekli dernekleri, işçi sendikaları veya üst kuruluş
larından...» Anayasanın 51 inci maddesine uygun 
olarak söylersek maksadı daha iyi ifade etmiş ol
muyor muyuz?.. Onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Buyurun Sayın Ablum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Sayın Başkanım, son çıkan Sendika

lar Kanunu sendikalar için bir tek üst kuruluş ka
bul etmiştir, oda konfederasyon biçimidir. Sendika 
federasyonları yok. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ama ya
rın değişebilir.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
T1N ABLUM — Bu Kanun da değişir. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Başka yazımla ilgili talebi olan?... Buyurun Sa

yın Bilge. 
NECİP BİLGE — Gerçi tek başına olsa buna 

lüzum görülmeyebilir. Yalnız maddenin birinci fık
rasıyla üçüncü fıkrasının çoğul olan faillerinin kar
şılığı olara'k fiilleri çoğul olarak çekilmiştir. Buna 
karşılık ikinci fıkranın faili çoğul olduğu halde fiili 
tekil olarak sonuçlanmıştır. Onun da çoğul olarak 
sonuçlandırılması ifade birliği bakımından uygun 
olur. 

BAŞKAN — «edebilirler...». 
NECİP BİLGE — Yalnız o değil, aynı zaman

da «yardımda bulunabilecekleri gibi bu vakıflardan 
yardım da kabul edebilirler.» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge, sora
lım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞİLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Teşek
kür ediyoruz, uygundur, «yardımda bulunabilecek
leri gibi hu vakıflardan yardım da kabul edebilirler.» 
diyebiliriz. 

BAŞKAN — Evet, hem önergeyle hem yazımla 
ilgili teklifler maddede şöyle yer aldı : 62 nci mad
denin ikinci fıkrası «Ancak»tan sonra «işçi emekli 
dernekleri, işçi sendikalarından ve konfederasyonların
dan maddî yardım kabul edebilirler. Ayrıca, gençlik 
ve spor kulüpleri» diyoruz. 

İkinci fıkranın ikinci satırında «bulunabilecekle
ri» deniliyor. Sonunda «kabul edebilirler.» diye ta
mamlanıyor. Üçüncü fıkranın başında «Genel ve 
katma bütçeli daireler» deniliyor, ileride «Kamu İkti
sadî Kuruluşları» «Kamu Bktisadî Teşebbüsleri» ile 
değiştiriliyor. En son fıkrada da bir teklif vardı ya
zımla ilgili, 'bu (Sayın Bayer'in teklifiydi, «kulüpler
den evvel bir «amatör» kelimesinin konmasını teklif 
etmişlerdi. Bu konuda bir görüş almadık Sayın Ba-
naz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞİLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Şimdi 
efendim, malumunuz dernekler kazanç paylaşma 
amacının dışında kuruluyor. Profesyonellik, aslında 
amatör olarak kurulan derneklerin bir koludur. O 
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nedenle buraya amatör veya profesyonel diye bir ta
birin yazılmasına katılmıyoruz; teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Demin yaptığımız ihmali tekrar etmemek için 

Sayın Alpdündar'a soruyorum, demin Sayın Tutum'a 
sormadan maddeyi oylatmış oldum; önergenize kıs
men katılmışlar, bunun dışında herhangi bir itirazı
nız, açıklamanız?... 

MUSTAFA AUFDÜNDAR — Hayır efendim, 
teşekkür ederim, 

'BAŞKAN — Yok. Teşekkür ederim. 
Maddeyi arz ettiğim değişikliklerle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Defter ve kayıtlar, 
MADDE 63. — Dernekler aşağıda yazılı def

terleri tutarlar : 
1. Üye 'kayıt defteri; derneğe girenlerin kim

likleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidat
ları bu deftere yazılır. 

2.: Karar defterleri; Yönetim kurullarının 'karar
ları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve 
kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır. 

3. Gelen ve giden evrak defteri; Gelen ve Giden 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. 
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dos
yalarında saklanır, 

4. Gelir ve gider defteri; Dernek namına alı
nan bütün paraların alındıkları ve harcanan parala
rın da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu 
defterde gösterilir. 

5. Bütçe ve Bilanço defteri; Bütçe ve bilançolar 
bu deftere işlenir. 

6. Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaş eş
yalar bu deftere işlenir. 

Bu maddede sayılı defterlerin noterden tasdikli 
olması zorunludur. 

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

Sorusu olan?... Buyurun, Sayın Uzunoğlu, 

BAHTİYAR UZUNOÖLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

'63 üncü maddede derneklerin defterleri ve ka
yıtları düzenlenmektedir, İkinci fıkrada karar defter
lerinden söz ediliyor. Malumları olduğu üzere, der
neklerde bir de genel kurut toplantıları yapılmakta
dır. Bunlarla iîgili olarak belgeler, kayıtlar ve di

ğer hususlar ayrı bir dosya içinde muhafaza edilmek
tedir. Bunlar tek tek olduğu için kaybolma ihtimali 
olan belgelerdir. 

Sayın Başkanım, benim üzerinde durmak istedi
ğim husus şu : Acaba Komisyon uygun bulur mu, 
yönetim kurulunun karar defterinin yanında, bir de 
genel kurul defteri ihdas edilse ve o deftere genel 
kurulda alınan kararlar yazılsa diye düşünüyorum. 
Bu hususta düşünceleri nelerdir acaba?... Teşekkür 
ediyorum. 

BAŞKAN -T- Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Buyurunuz Sayın IBanaz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, genel kurul zabıtları genel kurul başkanlık di
vanınca tutulmaktadır ve bunları ne yapılacağı daha 
önceki maddelerde geçmiştir. Bunların dolayısıyla bir 
deftere kayıtlarının yapılması, genel kurulda defter 
üzerinde zabıt tutulması mümkün değildir. O nedenle 
bu öneriye katılamıyoruz; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Yazımla ilgili bir teklif?.. Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Efendim, burada 

ikinci bentte sadece yönetim kurulu karar defteri söz 
konusu olmaktadır. Yukarıdan aşağıya baktığımızda 
hep tekil olarak yazılmış, 'burada «defterleri» şeklin
de çoğul olarak yazılmıştır. O halde bunun «Karar 
defteri» olması tezahür eder. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — O doğru 
efendim, «Karar defteri» olarak değiştirmek gerekiyor. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
küçük bir şey var: «Gelen ve giden evrak defte-
rbnden sonraki «gelen» ve «giden» kelimeleri küçük 
harflerle; diğer sayfadaki «Gelir ve gider defteri» nden 
sonraki «dernek» kelimesi küçük harfle; «Bütçe ve 
Bilanço defteri»nden sonraki «bütçe» kelimesi küçük 
harfle; «Demirbaş defteri»nden sonraki «derneğe» 
kelimesi küçük harfle başlayacak efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Tamam 
efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — 3'te «gelen ve giden»i küçülttük; 4'te 
«dernek»! küçük harfle yazdık; 5'te ikinci «bütçe»yi 
küçük 'harfle yazdık; 6'da da «Demirbaş»tan sonraki 
dernek»i küçük harfle yazdık. 

Değerli üyeler, bu küçük değişikliklerle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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Değerli üyeler, ben Başkanınız olarak çok büyük 
bir yorgunluk hissediyorum, iyi hissetmiyorum ken
dimi. Az evvel de bir sayın üyemiz, Sayın Sadi Erdem 
Arkadaşımız yine aşırı yorgunluktan hastaneye sev-
kedilmiştir, bir hafıza kaybı durumuna düşmüştür. 

Dün akşam olduğu gibi, müzakereleri takip edebilecek 
gücü hissetmiyorum. O itibarla, müsaadenizle 15 Ağus
tos Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.50 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

144 üncü BİRLEŞİM 

11 Ağustos 1983 Perşembe 

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, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporla
rı. (1/696) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(2) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma taHhi : 26.4.1983) 

(3) 4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan 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) 

(4) 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) 

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

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

(7) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları 

raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi 
1.2.1983) 

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

(9) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada 
let ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon 
lan raporları. (1/554) (S Sayısı : 343) (Dağıtma ta 
rihi : 25.2.1983) 

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

(11) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, îmar 
ve tskân. Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(12) 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) 

(13) 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) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka-
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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) 

(15) 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) 

(16) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(17) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü 
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(18) 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) 

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

(20) 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) 

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

(22) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayilı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş

kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
tlişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
tçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları* (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(23) 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) 

(24) 647 Sayılı Cezaların İnfazı 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) 

(25) Ipekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler ko-
misyonıları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(26) 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) 

(11) 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) 

(28) 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, tçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OGLU 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 İktisadî tşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, tçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 



(30) 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) 

(31) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983^ 

(32) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta 
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi • 25.5.1983) 

(33) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı tmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma. 
içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(34) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

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

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

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

(38) 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) 

(39) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(40) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî îşler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

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

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

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

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

(45) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(46) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(47) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 



X (48) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın tdarî 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) 

(49) Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 
39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisi 
Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Orman 
Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Malî tşler ve Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları 
Raporları. (2/95; 2/121) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma ta
rihi : 7.7.1983) 

(50) 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) 

(51) 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 <52) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine tlişkin 
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) r 

X (53) 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) 

(54) 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 İFıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi: 21.7.1983) 

(55) 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) 

(56) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım İG-
NEClLER'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 (57) 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) 

(58) Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN 
ve 49 Arkadaşının, Kanser İlaçları ile tnsülinin 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) 

(59) 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) 

(60) 4 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf
lar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(1/581) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(61) 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) 

(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
tı 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
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 

(65) Tahsil Edilmeyen Hazine Alacaklarının Si
lkinmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler; Büt 
çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(66) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek tdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7İ1983) 

(67) Yalbancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1,983) 

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

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

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

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

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

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

(74) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

(X) Açık Oylama 


