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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Dernekler Kanunu Tasarısının .maddeleri ^üzerin-

deki görüşmelere devam edildi. 

15 Ağustos 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 17.50'de son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvek'ili 

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

II. — GELEN 

Raporlar 
1. Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet

meliklere tlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

2. Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 
11 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 574 üncü 
Maddesinin tkinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Polis 
ve Vazife Selahiyet Kanununun 8 inci Maddesine 
Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/82) (S. Sayısı : 532) (Da
ğıtma tarihi : 15.8.1983) 

3. 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik ilişkiler 
Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

4. Danışma Meclisi Üyesi Halil GELENDOST 
ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 

KÂĞITLAR 

Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/118) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 
15.8.1983) 

5. Telli KIRAN'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/750) (S. Sayısı : 
537) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

6. Zülfiye GÜRLER'e Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/749) (S. Sayı
sı : 538) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

7. 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisimizin 145 inci Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kâzım ÖZTÜRK'ün Rize Belediye Başka
nı Ekrem ORHON'un vefatı nedeniyle gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk'ün bir gündem dışı 
konuşma istemi var; okutuyorum efendim: 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Örnek kişiliği olan Rize Belediye Başkanı Ekrem 

Orhon'un vefatı nedeni ile 15 Ağustos 1983 günkü 
Birleşimde gündem dışı söz verilmesini tensiplerinize 
sunarım. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, konuşma süreniz 
beş dakikadır; buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sağ olun. 
Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye

leri; 
Cumhurbaşkanımızın Anayasayı tanıtma gezileri 

sırasında, «'Denizi kara, karayı para» yapan sözleri 
ile iltifatlarına mazhar olan bir Belediye Başkanı 10 
Ağustos 1983'te aramızdan ayrıldı. 

İnsan sevgisi ile dolu, insanların gönlünde taht 
kurmasını bilen, hizmet için yaratılmış, «Büyük dü
şün» diye Rize Belediye Başkanı, Rize'nin babası, 
Yüksek Mühendis Ekrem Orhon'u kaybettik. 

Sayın üyeler; 
Belediye başkanları vardır, belediyeciler vardır; 

şehirlere damgasını vurur, adları onlarla anılır. Ve-
fik Paşalar, tşçan'lar, Kırdar'lar ve daha niceleri... 
Adı Rize ile bütünleşen, hizmetleri ve ünü millî hu
dutlar dışına taşan Orhon da, bu büyük belediye
cilerden biri idi. 

1936'ların yüksek mühendisi, sunulan tüm ma
kam ve mevkileri bir tarafa iterek, kendini memle
keti Rize'ye adadı. Dikey dağlarla deniz arasında 
sıkışmış, kımıldama imkânı olmayan küçük bir kent 

olarak Rize'yi devraldı. Büyük düşünüyordu. Rize'yi 
geliştirmek için dağları dinamitleme yerine, denizleri 
doldurmayı tercih etti. Başlangıçta, onun inanılmaz 
girişimlerini çevresi kuşku ile izliyordu. Hayal gibi 
görünen girişimi gerçekleşti ve kıyıdan denize doğru 
yeni bir Rize doğdu. Doldurduğu denizi satıp yeni 
alanlar açıyordu. Onun 'bu buluşu, kıyı belediyele
rine örnek teşkil etti. 

Ölümünden iki gün önce beraberdik. O, Rize için 
her zamanki gibi yine büyük düşünüyordu. Rize'nin 
ipeğini, kendirini, bezini ve alabalığını geliştirme 
planları yapıyor, kolej ve ziraat fakülteleri açılması 
için projeler hazırlıyordu. Zigana'ya oranla 50 kilo
metre kısa olan İspir-Rize yolunun bir an önce bi
tirilmesi ve Iran transit yoluna dönüşmesi Rize'nin 
Çağlayan ve Fırtına dereleri boyunca muntazam 
yollarla Erzurum ve Kars yaylalarına bağlanmasını 
istiyordu. 

Çevre kirliliğini, o çok önceden görmüştü. Çevre 
kirliliğini gidermek için yakın gelecekte İzmit Kör-
fezi'nin Sakarya üzerinden Halic'in Büyükdere ile 
Karadeniz'e bağlanmasını istiyordu. İskenderun Li
manının doldurulup Kıbrıs'a ulaşılması, Rize'nin 
denizinde bir hava meydanı; havaalanı meydana ge
tirilmesi, O'nun düşünceleri arasındaydı. 

Bunca büyük işlerle uğraşan ve büyük düşü
nen Orhon'un bir eksiği, tapuda kaydı olmamasıydı. 
Oturduğu mütevazi dairesi eşine aitti. 

İleri yaşına, yüksek tansiyonuna, bir tarafını ça
lıştırmayan felçli durumuna rağmen, çıktığı hizmet 
seyahatinde kanseri yenen güçlü bünyesi Kars'ta 
meydana gelen damar tıkanıklığına yenik düştü. 

Kişiliği, hizmet aşkı, uzak görüşlülüğü ve tevazuu 
ile hepimize örnek olacak ve hatırası hafızalarımız
da daima canlı kalacak Ekrem Orhon'u rahmet ve 
şükranla anıyorum. 
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Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Değerli dakikalarınızı bana ayırdığınız için, he

pinize sonsuz teşekkürlerimi ve derin saygılarımı su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
2. — T. C. K.'nun 146/1 maddesine muhalefet 

suçundan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nu
maralı Askerî Mahkemesince ölüm cezasına mah
kûm edilen Gürsel BAŞTAŞ, Burhanettin DOĞAN 
ve Haydar YILMAZ haklarındaki dava dosyasının 
iade edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/618) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündeme geçiyoruz. 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Komis
yonlardan Gelen İşler Bölümünün 1 inci maddesin
de yer alan Dernekler Kanunu Tasarısı üzerindeki 
görüşmelere daha önceki birleşimlerde başlamış ve 
devam etmiştik. Ancak, ona geçmeden evvel sunuş
lar bölümünde Başbakanlığın iki tezkeresi var, onları 
okuttuktan sonra gündeme geçeceğim efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 11.7.1983 gün ve 19-301-16439 sayılı ya

zımız. 
1. — Türk Ceza Kanununun 146/1 maddesine 

muhalefet suçundan Ankara Sıkıyönetim Komutan
lığı Üç Numaralı Askerî Mahkemesince ölüm ceza
sına mahkûm edilen Gürsel BAŞTAŞ, Burhanettin 
DOĞAN ve Haydar YILMAZ hakkındaki dava dos
yası, ilgi yazı ekinde gereği yapılmak üzere sunul
muştu. 

2. — Hükümlülerden Burhanettin DOĞAN ve 
Gürsel BAŞTAŞ 27.7.1983 tarihli dilekçeleri ile yar
gılamanın yenilenmesi talebinde bulunduklarından 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; Dernekler Kanun Ta
sarısına geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi?.. Tamam. 
64 üncü maddeyi okutuyorum efendim: 

(1) 500 S. Saytlı Basmayazı 8.8.1983 tarihli 141 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

dava dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi 
edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ede
rim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
Gereği yapılacaktır. 

3. — Anayasal Düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs 
suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Harun KAR
TAL, Tayfun ÖZKÖK, Ercüment ÖZDEMİR, Aslan 
ŞENER YILDIRIM, Sadenin GÜVEN ve Baki 
ALTIN hakkındaki dava dosyalarının iade edilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/619) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 20.7.1983 gün ve 19-301-16622 sayılı yazı

mız. 
1. — Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs 

suçundan ölüm cezasına mahkm edilen Harun KAR
TAL, Tayfun ÖZKÖK, Ahmet Fazıl Ercümen ÖZDE
MİR, Aslan Şener YILDIRIM, Sadettin GÜVEN 
ve Baki ALTIN haklarındaki dava dosyaları ilgi 
yazımız ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştur. 

2. — Hükümlüler Baki ALTIN, Aslan (Tayfun 
ÖZKÖK ve Harun KARTAL vekili Avukat Nebi 
BARLAS, verdiği dilekçelerle «Yargılamanın yeni
lenmesi» talebinde bulunduğundan adı geçenlere ait 
dava dosyalarının Millî Savunma Bakanlığına tevdi 
edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim; gereği ya
pılacaktır. 

Gelir ve giderlerde usûl 
MADDE 64. — Dernek gelirleri, alındı belgesi 

ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. 
Bu belgeler beş yıl süre ile saklanır. Dernek gelirlerinin 
alınmasında uygulanacak alındı belgesi Maliye Ba
kanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, 
bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların de
netlenmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Ba
kanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 

Alındı belgesinde, bağışta bulunanın açık kimliği 
ve imzası bulunur. 

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün 
içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek, özel 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en bü
yük mülkî amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul 
edebilir. 

Mahallin en büyük mülkî amirliği, bu alındı 
'belgelerini, liste "halinde, bir tutanağa bağlayarak 
onaylar. 

Maliye Bakanlığınca resmî alındı belgesi sağlandık
tan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış 
ve aidat toplayacak kişi ya da 'kişileri, dernek yö
netim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin 
en büyük mülkî amirinin onayına sunulur. 

Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eser
ler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca 
yardım toplamak yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim? 

ABBAS GÖKÇE — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe söz istiyorlar. Söz is

teyen başka sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
(Kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Gökçe, buyurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Derneklerin gelir ve giderleri ile ilgili usulü, Ta
sarının 64 üncü maddesinde Yüce Komisyonumuz 
düzenlemiş bulunuyor. Burada, bu gelir ve giderlerin 
ne biçim düzenleneceği ve ne biçim yoluna 'konula
cağı gösterilmektedir. Ancak, başlangıçta birinci fık
rada, önce bir yazım hatasına değinmek istiyorum. 
«Dernek gelirleri, alındı belgesiyle toplanır ve gider
ler harcama belgesiyle yapılır» dendikten sonra, «Bu 
belgeler beş yıl süreyle saklanır.» deniyor ve dikkat 
buyurulsun efendim, «Dernek gelirlerinin alınmasında 
uygulanacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bas
tırılır.» demek suretiyle, hiç de Türkçeye benzeme
yen bir ifade şekli mevcut. Oysa «Dernek gelirleri 
karşılığında verilecek alındı belgesi Maliye Bakanlı
ğınca bastırılır, şeklinde olması gerekir. Bu yazılış 
şekliyle fevkalade hatalıdır kanısındayım. 

Son fıkraya değinmek istiyorum : Son fıkrada 
«Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eser
ler vererek bunların karşılığında para veya başkaca 
yardım toplamak yasaktır.» diyor. Şimdi düşününüz 
ki, bir derneğin bir yayını vardır ya da bu derneğin 
bir dergisi vardır; bu fıkra hükmüne göre, bu dergi
sini de satamayacak, sattıramayacak ya da derneğe 
gelir sağlamak amacıyla düzenlediği bir toplantıda 
bu dergi ya da eserinin ilk nüshasının satılması için 
herhangi bir faaliyette bulunamayacaktır. 

Bir yandan kişi hak ve hürriyetlerini teminat al
tına alan Anayasamızın 33 üncü maddesine dayalı, 
dernek kurma ve bu derneğin yaşatılması esasları
nı düzenliyoruz, öte yandan, bu maddeye gelinceye 
kadar derneklerin ayaklarına kalın kalın, kırılması 
güç zincirler takmaya uğraşıyoruz. Tasarı, başından 
sonuna kadar böyle engellerle dolu idi, Yüce Heye
tinizin kararlarıyla kimi yerleri düzeltildi. 

Bu şekliyle 64 üncü maddenin geçmesi halinde, 
yine derneğin, arz ettiğim şekilde herhangi bir ba
sılı ya yazılı faaliyeti ya da derneğin varlığını sür
dürebilmesi için para toplaması söz konusu olama
yacaktır. 

Bu yönden, bu son fıkranın çıkarılması için ha
zırlamış olduğum önergeyi Yüce Başkanlığa sunu
yorum, takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Komisyon, konuşmaya bir cevabınız olacak 

mı efendim?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bu, birinci fıkranın ikinci satırında görülen «uy
gulanacak» kelimesi bir yazım hatasıdır. Hükümet 
Tasarısında bu «kullanılacak» olarak geçmiştir; bi
zim metnimizde hata yapılmıştır. «Uygulanacak» 
kelimesini, «kullanılacak» olarak düzeltiyoruz. «Der
nek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı bel
gesi» şeklinde onun düzeltilmesi gerekiyor. Hükü
met Tasarısında da aynıdır. 

Son fıkra konusunda, Sayın Gökçe'nin endişele
rinin yersiz olduğu kanaattndayız. Burada murat edi
len, dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı 
eserleri basıp, satmak değildir yasaklanan. Bunları, 
üzerindeki fiyatla bir dernek her zaman satabilir; 
fakat bunları kullanarak yardım toplamak yasaktır. 
Dolayısıyla, burada bir derneğin kendi adına gazete 
çıkarıp satmasına mani olan bir fıkra olmadığı ka
naatindeyiz. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı efendim?.. Sayın Akkılıç, Sayın Erginay. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, hem Sayın 

Gökçe'nin konuşması, hem de Sayın Sözcünün ceva
bında bence bu konu açıklığa kavuşmadı. Sorumu 
şöyle sormak istiyorum : Şimdi, üretici dernekleri 
vardır, memlekete çok büyük hizmetleri vardır. Bu 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Aynı gerekçelerle katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Sayın üyeler, Sayın Gökçe'nin önergesine Ko

misyon... 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, eğer bu 

dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler 
para karşılığında; yani değeri karşılığında verilebile-
cekse, onu kabul ediyorlarsa Komisyon, tutanağa da 
geçtiğine göre, o takdirde ben önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Önergeniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Düzeltme istemi var mı efendim?.. Sayın Gökçe, 
buyurun. 

ABBAS GÖKÇE — Başkanım, ben birinci fık
raya dokunduğum zaman, Sayın Banaz «Bir yazım 
hatasıdır, dernek gelirlerinin alınmasında kullanıla
cak alındı belgesi» buyurdular. Şimdi dikkat buyu-
rulsun, «gelirin alınması» diye bir Türkçe olamaz. 
Ya «gelirlerinin sağlanmasında» ya da «gelirler kar
şılığında verilecek alındı belgesi» olması lazımdır. 
«Gelirlerin alınması» diye bir Türkçe olmasa gerek. 
Bu yönden bu şekilde düzeltilmesi uygun olur kanı
sındayım. 

Teşekkür ederim. 
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dernek, kitap bastırır, deıgi bastırır ve buna benzer 
birçok yayınlarda bulunur; hem yetiştiriciyi hem de 
üyelerini bilinçlendirmek ve onlara yardım etmek 
amacıyla. Bunu başkalarına da satamaz mı?.. Sattı
ğı takdirde ne olur?.. Bu konuda açıklama yapmala
rını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERt VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, biraz önce arz ettim. Bunları satması yasak
lanmıyor, bunlar karşılığında yardım toplaması ya
saklanıyor; yani üzerinde basılı fiyatıyla bunu bir ki
şiye vermesine bu madde engel değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Erginay, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, öğrenmek 

'istediğim husus şudur : 
Maliye Bakanlığınca bastırılması gereken alındı

lar, herhangi bir değerli kâğıt payesinde sayılır mı?.. 
210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa tabi olacak 
mı, olmayacak mı?.. Çünkü Maliye Bakanlığının bu
nu bastırması anlamını; ancak değerli kâğıt şeklin
de düşünmek gerekir. 

Teşekkür ederim. 

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

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, bunlar kıymetli kâğıtlar meyanında değil. Mad
de açıktır; bunların nasıl basılacağı, derneklere nasıl 
verileceği, kullanılması, bunlar karşılığında alınacak 
ücret yönetmelikte belirlenecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili olarak Sayın 

Gökçe'nin önergesini okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 64 üncü maddesinin son fıkrasının mad
de metninden çıkarılmasını saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Abbas GÖKÇE 

BAŞKAN — Sayın Gökçe'nin önergesinin lehin
de, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir kere daha belirtin efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Görü
şümüzü belirttik efendim, katılmıyorum önergeye. 
Bu, eski Dernekler Kanununda da aynen vardı. 

BAŞKAN — Soralım efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Banaz, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim bu «toplanması» da olabilir; yani gelir bir mak
buz karşılığı alınacaktır. Böyle kalsın efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 64 üncü maddeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 64 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum : 
Taşınmaz mal edinme 

MADDE 65. — Dernekler, ikametgâhları ile amaç 
ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşın
maz mallara sahip olamazlar. Derneklerin taşınmaz 
mal satın almaları İçişleri Bakanlığından izin alma
larına bağlıdır. 

Bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden 
• taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden 

itibaren üç ay içinde içişleri Bakanlığına bildirilmesi 
zorunludur. Bu mallardan, birinci fıkra esaslarına 
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göre dernek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilen
ler, İçişleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde der
nek tarafından paraya çevrilir. 

Bakanlar Kurulu, kamu yararına çalışan dernek
lerden gerekli gördüklerine, birinci fıkraya göre tes
pit edilecek ihtiyaçlardan fazla taşınmaz mala sahip 
olma yetkisi verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 'Sayın Bilge. Başka sayın üyemiz yok. Kayıt 
işlemi bitmiştir. 

Sayın Bilge, buyurun. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Tasarının diğer maddelerinde getirilen kısıtlama
lara benzer şekilde bir kısıtlama da, Tasarının 65 
inci maddesinde görülmektedir. Bu maddeye göre, 
taşınmaz mal edinme bakımından derneklere bir ida
rî vesayet getirilmekte ve bu vesayet biçimi de, es
kisine göre daha da geniş tutulmuş bulunmaktadır. 
Gerçekten, derneğin taşınmaz mal edinmesi, derne
ğin ikametgâh, amaç gibi gereksinmeleriyle sınırlan
maktan başka, bu tür malların edinilmesi, ayrıca 
içişleri Bakanlığının iznine bağlanmaktadır. Bu sı
nırlama ile ilgili kısmın kaynağı 1938 yılında çıkan 
Cemiyetler Kanunudur Benzer hüküm, 1972'de çı
kan 1630 sayılı Dernekler Kanununda da vardır; fa
kat bakanlığın iznine bağlama şartı tamamen yeni
dir. Böylece, 20 nci yüzyılın sonunda getirilmek is
tenen bu düzenleme, bu yüzyılın başındakinden da
ha da geriye gitmekte; yani Anayasanın tanıdığı bir 
temel hakla ilgili bir sınırlama daha da genişletil
miş bulunmaktadır. Bu, meşhur bir tabirle, başka
larının Mersin'e gittiği bir zamanda bizim tersine 
gittiğimiz anlamına gelmektedir. 

Hükümler arasında yapılacak bir karşılaştırma, 
3512 ve 1630 sayılı; yani Cemiyetler Kanunu ve 
1972 tarihindeki Dernekler Kanunlarında bulunma
dığı halde, eldeki tasarının getirdiği sınırların iki 
bakımdan daha geniş tutulduğunu gösterir. Birincisi; 
maddenin birinci cümlesinde belirtilen amacın ger
çekleşmesi ve ikamet gereksinmesi için olsa dahi, 
derneklerin taşınmaz mal edinmeleri İçişleri Bakan
lığının iznine bağlanmaktadır. Evvelce böyle bir izin 
sözkonusu değildi. İkincisi de; Bakanlar Kurulunca 
birinci fıkrada belirtilen gereksinme dışında taşın
maz edinme yetkisi verilebilecek dernekler, sadece 
kamu yararına çalışan dernekler olabilecektir. 1938 
ve 1972 yasalarında bu yetki daha geniştir ve kamu 
yararına çalışan derneklerle sınırlanmamış bulun-
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maktadır; yani başka derneklere de bu hak tanın
mıştır. 

Şimdi bu durumları ele alarak inceleyelim : 
Anayasamızın 26 ncı maddesinde temel hak ola

rak tanınan mülkiyet hakkının, amacın gerçekleş
mesi için gerekli olanların bile bu şekilde izne bağ
lanmak suretiyle sınırlanmasının yerinde olmadığı 
kanısındayız. Memlekette, Hükümet Temsilcisinin 
verdiği bilgiye göre, 50 küsur bin dernek vardır. Bu 
kadar dernek içerisinde, idareden izin alma zorun-
luğu, işleri çıkmaza sokmasa bile, çok zorlaştıracak
tır. Bu husustaki istemlerin idare kademelerinde in
celenip, karara bağlanması çok zaman alacak ve 
kırtasiyeciliğe yol açacaktır. Zamanın geçmesi ve 
para değerindeki aşınmalar dolayısıyla da, belki ta
şınmazların maliyeti de yükselecektir; yani satın 
alacak bir dernek için yükselecektir. Kendisinin mü
racaat ettiği, satın almaya karar verdiği tarihte, di
yelim ki iki milyon lira olan bir gayrimenkul, o iz
nin İçişleri Bakanlığından gelmesine kadar, belki de 
üç veya beş milyon liraya çıkacaktır. 

Maddenin gerekçesinde belirtildiği gibi, gayri
menkul edinme bakımından muhakkak bir kontrol 
isteniyorsa, izne bağlama yerine, satın alınan taşın
mazların resmî makama bildirilmesi zorunluğu ko
nabilir ve bu da bir yaptırıma bağlanabilir, Nite
kim, vasiyet ve bağışlama bakımından buna benzer 
bir hüküm vardır. Aynı şey gayrimenkul edinme ba
kımından da; yani gayrimenkul satın alma bakımın
dan da konulabilir. 

Bağış ve vasiyet yoluyla bütün taşınmazların pa
raya çevrilmesi zorunluluğu da bazı sakıncalar ya
ratabilir. Kanun, vasiyet veya bağış yoluyla intikal 
eden gayrimenkullerin paraya çevrilmesi zorunlu
luğunu koymaktadır; bu da bazı sakıncalar doğura
bilir. Varsayalım ki, bir hayır sahibi binasını öğren
ci yurdu olarak kullanılması şartı ile bir derneğe ba
ğışlamak istiyor; ancak Kanunun belirlediği gerek
sinme dışında kalıp tasfiye edileceğini öğrenince, bu 
hayır sahibi ya bundan vazgeçecek veya miras yolu 
ile intikal ediyorsa, mirasçılar vasiyetin iptali yoluna 
gidebileceklerdir. Burada da duruma esneklik geti
recek hükümler konulması uygun olur düşüncesin
deyiz. 

Nihayet, amaç ve faaliyet gereksinmesi dışında 
taşınmaz mal elde etme hakkı, maddenin son fıkrası 
ile sadece ve sadece kamu yararına çalışan dernek
lere tanınmaktadır. Bu hüküm de, dernekler bakı
mından 1938'li yıllardan daha geriye gitme anla-
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mim taşımaktadır. Çünkü; 1938'lerde ve daha sonra 
1630 sayılı (Dernekler Kanununun çıktığı 1972 metin
lerinde Bakanlar Kurulunca yasal gereksinme dışın
da; yani amaç ve faaliyetin gerektirdiği durumlar 
dışında gayrimenkul taşınmaz mal edinilmesi yetkisi 
sadece kamu yararına çalışan dernekler için değil 
bütün dernekler için tanınmış bulunmaktadır. Eski 
Kanunun 52 nci maddesinde buna benzer hüküm 
bulunmaktadır. Yani, sadece kamu yararına çalışan 
dernekler değil, diğer dernekler de kendi amaç ve 
faaliyetlerinin gerektirdiği ihtiyaç dışında başka gay
rimenkul edinme hususunda Bakanlar Kurulundan 
izin alabilir ve Bakanlar Kurulu da bu yetkiyi diğer 
derneklere de verebilir. Bu itibarla, bunun da aynı 
şekilde diğer derneklere, icabında tanınması uygun 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayın efendim. 

NECİP BİLGE — Bitiriyorum efendim. 
Arz ettiğim sebeplerle, 65 inci madde metninin, 

hiç olmazsa 1972 deki düzenlemeye uygun hale ge
tirilmesinin yerinde olacağı kanısındayım. Zanne
diyorum bu hususta da bazı arkadaşların önergeleri 
var, bunlara katılınmasıhın uygun olacağı düşünce
sindeyim. 

Saygılarla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, bu konuda Sayın Tutum'un bir önergesi 
bize intikal etmiştir ve bu önergenin gereği olarak 
konu Komisyonumuzda müzakere edilmiş ve yeni 

bir şekil düşünülmüştür. İsterseniz o şekli hemen arz 
edeyim?.. 65 inci maddenin bu ikinci satırındaki 
«Derneklerin taşınmaz mal satın almaları İçişleri Ba
kanlığından izin almalarına bağlıdır.» cümlesinin 
metinden çıkarılması komisyonumuzca uygun görül
müştür ve çıkarılmasına karar verilmiştir. Ancak; 
ikinci fıkranın başına bu «Bağış ve vasiyet yolu ile» 
diye başlayan fıkranın başına «Derneklerce satın 
alınan veya» ibaresinin eklenmesini de bu durumda 
kararlaştırmıştır. Bu iki değişiklikle maddeyi Sayın 
Genel Kurulun tasvibine sunuyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim, birinci fıkrada son 
cümleyi çıkartıyorsunuz, ikinci fıkranın başına «Der
neklerce satın alınan veya» ibaresini ekliyorsunuz. 
Teşekkür ederim. 

Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz?.. Yok. 

Önergeleri okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 65 inci maddesinin Tasarı metninden 
çıkarılmasını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 65 inci maddesinin 
birinci fıkrasında geçen «derneklerin taşınmaz mal 
satın almaları içişleri Bakanlığından izin almalarına 
bağlıdır» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
Sayın Başkanlığa 

Görüştüğümüz 65 inci maddenin son fıkrasında 
bulunan kısıtlamanın kaldırılmasını ve aşağıdaki gibi 
düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

«Kamu yararına çalışan dernekler kendi ihtiyaç
larına göre taşınmaz mallar edinebilirler.» 

Beşir HAMlTOĞULLARI 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, bir açıklamanız ola

cak mı efendim?.. 
ABBAS GÖKÇE — Kısaca efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Çok Saygıdeğer Hocam Necip Bilge'nin çok iha

talı olan açıklamasından sonra, gerçekten ben fazla 
konuşacak değilim. Muhterem Hocam çok güzel dile 
getirdiler; herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine. 

Gerçekten tersine gidiyoruz. Evvelki Cemiyetler 
Kanunundan çok daha ötelere, çok daha gerilere gi
diyoruz. Bunun menşei nedir; hayret ediyorum. Ana
yasa mı?.. Hayır, Anayasa hiçbir zaman derneklerin 
taşınmaz mal satın almalarını içişleri Bakanlığının 
iznine bırakmamıştır. Devrin hükümetinin içişleri 
bakanı, isterse istediği derneğin arkasını sıvazlayarak, 
«Haydi sen istediğin kadar tasarrufta bulun, istedi
ğin kadar taşınmaz mal al, faaliyetlerini sürdür» di
ğerine de, «Sen yapamayacaksın, sen yapma, etme» 
diyecek... 

Anayasanın 33 üncü ve (Sayın Hocamın belirtti
ği gibi) 26 nci maddesi çok açıktır. Anayasadan kay
naklanmayan ve tamamen derneklerin hürriyetleri
ne, derneklerin faaliyetlerine ters düşen bu maddenin 
olduğu gibi metinden çıkarılması lazım. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Gökçe'nin önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Sayın Uyguner aleyhte. 
Buyurunuz Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz 65 inci madde, dernek

lerin sadece taşınmaz mal iktisap etmeleriyle ilgilidir. 
Burada, derneklerin tüm mal varlıkları söz konusu 
değildir; yani «menkul ve gayrimenkul» diye ifade 
edebileceğimiz bütün mal varlıklarını kapsamamak
tadır; sadece taşınmaz mal edinmeleriyle ilgilidir. 

Derneklerin Anayasa ile tespit edilen amaçları 
vardır; yani daha doğrusu Anayasa, hangi yolda 
dernekler kurulabileceğini, hangi yolda dernekler 
kurulamayacağını ifade etmek suretiyle, bir bakıma 
derneklerin amaçlarını sınırlamıştır ve dernekler, 
Anayasaya uygun biçimde hazırlayacakları statülerin
de belirttikleri amaçları gerçekleştirmek için kurulan 
teşekküllerdir. 

O halde, her derneğin gerçekleştirmeyi amaçla
dıkları bir programı vardır, gayesi vardır. Bu ama
ca ulaşabilmek için faaliyette bulunacaklardır ve bu 
faaliyetlerini de devam ettirebilmek için, elbette ki 
taşınmaz mala da ihtiyaçları olacaktır. Bir idare mer
kezi mi lazım; taşınmaz mal edinecektir. Mesela, 
Sakatları Koruma Derneği bir eğitim merkezi mi 
açacaktır; bir rehabilitasyon merkezi mi açacaktır 
veya bir bakım yurdu mu açacaktır, bunun için el
bette gayrimenkule ihtiyacı olacaktır ve bunun için 
sadece rehabilitasyon merkezi yapacak şekilde ve 
bütün teşkilatıyla, teçhizatıyla bu amacı gerçekleş
tirmek için elbette ki taşınmaz mal iktisap edecektir 
Fakat bir derneğin, amacının dışında sınırsız taşın
maz mal edinmesi düşünülemez; çünkü amacına ters 
düşer. Derneğin amacı, alabildiğine gayrimenkul 
edinmek değildir. Derneğin kendi tüzüğünde belirti
len amaçların gerçekleştirilmesi esastır. Dernek, bu 
amacı gerçekleştirmek için faaliyette bulunacaktır; 
kuruluş gayesi de zaten budur. 

Kaldı ki, bu sınırlama, sadece Dernekler Kanu
nunda değil, Bankalar Kanununda da vardır. Banka
lar, hepimizce malum olduğu üzere, ticarî faaliyette 
bulunan işletmelerdir. Ticarî faaliyette bulunan işlet
meler elbette ki gelir getirmek için bazı gayrimen-
kuller edinmek isteyebileceklerdir. Bu, tabiî hakkı 
gibi görülür; ancak bankacılık faaliyeti, ticarî bir 
faaliyeti olmakla beraber, sırf kazanç getirmek ama
cıyla her türlü gelir getirici faaliyette bulunan kuru

luşlar demek değildir. Bunu düşünen kanun vazıı, 
Bankalar Kanununu düzenlerken bankaların gayri
menkul edinmelerini, ancak ihtiyaçlarına yetecek de
recede olmak kaydıyla sınırlamıştır. Ticari kuruluş
lar olan bankalar dahi bugün, ancak kendi faaliyet
leri için lüzumlu gayrimenkulleri elde edebilmekte, 
bunun dışında gayrimenkul edinmesine izin verilme
mektedir. 

Dernekler de bir bakıma böyledir. Muayyen bir 
amacı gerçekleştirmek için kurulmuş kuruluşlardır 
dernekler. Amaçlan, alabildiğine mal edinmek değil
dir ve bu derneğin yegâne amacı olmamalıdır. Der
nekler, sadece ihtiyaçlarına yetecek, amaçlarını ger
çekleştirecek nitelikte ve bu sınırlar içerisinde gayri
menkul edinmelidirler. Bu bakımdan, maddenin ted
vin şekli doğrudur; ancak Yüce Komisyonumuzun 
belirttiği biçimde bir düzeltme yapılması uygun dü
şebilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 

efendim? 
MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇİŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZÎ BANAZ — öner
geye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 
musunuz? 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TÎN ABLUM — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Gökçe'nin önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmektedir
ler. önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Tutum, önergeniz doğrultusunda daha önce 
den Komisyon gerekli açıklamayı yaparak, birinci 
fıkradaki son cümleyi çıkardı efendim. Bir diyeceği
niz var mı buna?.. 

CAHİT TUTUM — Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

Önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın Hamitoğulları, son fıkrayla ilgili önergeniz 

hakkında bir açıklamanız olacak mı efendim? 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — İzin verirseniz 

kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
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Görüştüğümüz 65 inci maddenin son fıkrası, 
memleketimizde oluşmuş ve kamu yararına dernek 
olma hüviyeti ancak ve yalnız Bakanlar Kurulunun 
kararına bağlanmış bulunan derneklerin, kuruluş 
amaçlarını bertaraf edebilecek bir düzenleme getir
mektedir ve bu, Bakanlar Kurulunun kararına ancak 
istinaden oluşabilen kamu yararına çalışan dernekler 
bile, taşınmaz mal edinebilmek için yine Bakanlar 
Kurulunun kararına bağlanmaktadır ki, buna hiçbir 
gerek yoktur. Çünkü; kamu yararı için oluşmuş der
neklerin kendi kuruluş gayelerine varabilmeleri için, 
işlevlerini görebilmeleri için, gelir sağlayabilmek için 
taşınmaz mal edinmeleri bir zarurettir. Daha önce 
Yüce Heyetinizce kabul edilen 62 nci madde ile der
neklere yapılacak yardımların ne denli sınırlandığı 
ortadadır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye gerçeğinde dernekle
rin yaşayabilmeleri belli maddesel gelirlere bağlıdır. 
Şimdi, kamusal yarar görmek üzere oluşmuş olan 
derneklerin de, taşınmaz mal edinebilmek için, ba
zıları birkaç ay gibi zaman alabilecek Bakanlar Ku
rulunun tasdikine, tasvibine bağlanmasında hiçbir 
yarar yoktur, büyük bir zarar vardır. Bu derneklere 
yapılması mümkün olan bazı taşınmaz mal hibeleri 
olabilir; bu derneklerin taşınmaz mal edinebilmeleri 
yaşantılarını sürdürmelerinin tek nedeni olabilir. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye çok hızlı enflasyon dö
nemlerinden geçmiştir ve maalesef bu enflasyon ha
len bitmemiştir. Tek sığınak, taşınmaz mal elde edin
mek olabilmektedir Sayın Başkanım. Onun için, bu 
derneklerin maddî gelir kaynakları edinebilmek için 
de, daha başka faaliyetlerini yürütebilmek için de 
taşınmaz mallara şiddetle ihtiyaçları olabilir, bunlar 
zaten Türkiye'de çok sınırlıdır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Bu nedenle, bu fon fıkranın getirdiği sınırlamaya 

hiç ihtiyaç yoktur; çünkü zaten hikmeti vücudu Ba
kanlar Kurulunun kararından sonra ancak oluşabilen 
bu derneklerin, böyle tali bir noktada yine izne bağ
lı bir hale getirilmesi pek isabetli görünmemektedir. 
Yüce takdirlerinize, bu yönde bir değişikliğin yapıl
ması umuduyla önerge arz etmiş oluyorum. Tasvibi
nize arz ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Hamitoğulları'nın önergesinin lehinde, aley
hinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Uyguner aleyh
te, Sayın Tutum lehte. 

Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Biraz evvel söz aldım, huzurunuzda derneklerin 
faaliyetiyle ilgili ve amaçlarına uygun olarak taşın
maz mal iktisap edebileceklerini ve bunun fazlasını 
iktisap etmenin, derneklerin başlıca amacı, gayesi 
olmaması gerektiğini huzurlarınızda açıkladım. 

Kamu yararına çalışır derneklerde de pek farklı 
bir durum yok. Nihayet, kamu yararına çalışır der
nekler için bazı kurum ve kuruluşlardan bağış alma
ları, Türkiye çapında faaliyette bulunmaları gibi, 
bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. Kamu yararına çalışan 
dernekler de, diğer dernekler gibi, bir amacı tahak
kuk ettirmek için, gerçekleştirmek için kurulmuş der
neklerdir; bunların bu amacını gerçekleştirmek için, 
şayet taşınmaz mala ihtiyacı varsa, bu taşınmaz malı 
elbette ki elde edeceklerdir. 

Bunun dışında, derneklerin ihtiyaç fazlası taşın
maz malı elde etmelerine, birinci fıkra hükümleri 
normal dernekler için cevaz vermemektedir. Ancak 
son fıkrada; yani önerge konusu olan fıkrada, kamu 
yararına çalışan dernekler için istisnaî bir hüküm 
getirilmiştir. Kamu yararına çalışan dernekler, ihti
yaçlarından; yani amaçlarını gerçekleştirmek yolun
daki ihtiyaçlarından daha fazla taşınmaz mala ihtiyaç 
duydukları takdirde, bu taşınmaz malt elde etmele
rini Bakanlar Kurulunun iznine tabi kılmıştır. 

Bu dernekler, elbette ki istisnaî dernekler olacak
tır. Mesela, Kızılay Derneği gibi, mesela Türk Hava 
Kurumu gibi; bunlar hakikaten istisnaî dernekler
dir. Kızılay Derneği Türkiye, hatta dünya çapında 
faaliyet gösteren, sosyal hayatta faaliyet gösteren 
geniş çaplı bir dernektir; bunun özellikleri dikkate 
alınacaktır. Keza, buna benzer diğer derneklerin de 
özellikleri Bakanlar Kurulunca değerlendirilerek, 
kendi faaliyetlerinin icabı olan ihtiyaçlarından daha 
fazla mal edinmelerine Bakanlar Kurulunca izin 
verilecektir. Bu bir sınırlama değildir, Bakanlar Ku
rulunun takdirine tabidir, bunun dışındaki dernekler 
için, diğer derneklerden fazla farkı bulunmadığı için 
aynı sınırlamaya tabi olacağı tabiîdir. Bu bakım
dan, önergeye katılamıyorum, saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Tutum, buyurun efendim, önergenin lehinde. 
CAHİT TUTUM — Saygıdeğer Başkan, değerli 

üyeler; 
Aslında, çok verimli bir tartışma konusu gibi 

gözükmüyor bana 65 inci maddenin son fıkrası. Se-
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bebı şu; İkinci fıkra İle üçüncü fıkra bana göre çelişik. 
Bence, pratik hiçbir, ama hiçbir yararı olmayan bir 
son fıkra var, bu eski Kanunda da var, tek farkla ki, 
orada kamu yararına çalışan dernek kısıtlaması yok. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi bir derneğin ikameti 
için veya amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşın
maz malîn değer olarak ve maddî, metrekare olarak 
tespitinin pratik olarak yapılabileceğini düşünemi
yorum; çünkü bakınız, 65 inci maddenin ikinci fık
rasında, kabul ettiğimiz takdirde, satın alınan, ba
ğışlanan veya vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz
lardan fazla olduğu İçişleri Bakanlığınca saptanan
ların paraya çevrilmesi zorunlu. Yani bir derneğin 
uhdesinde bulunan taşınmazların, ihtiyacından fazla 
olup olmadığına ikinci fıkrada İçişleri Bakan
lığına yetki veriyoruz, Bakanlar Kuruluna da, 
tıpkı yine bunun gibi ihtiyaçtan fazla olup olmadığı 
konusunda bir takdir hakkı tanıyoruz, ihtiyaçtan fazla 
olduğunu saptama yetkisini Bakanlar Kuruluna veri
yoruz. Bu, bir çelişkidir. 

Yukarıda satın alınan, bağışlanan ve vasiyet yo
luyla intikal eden taşınmazların fazla olup olmadığını 
İçişleri Bakanlığı kararlaştırıyor. «Fazladır» derse, son 
fazlalığı paraya çevirecek, «fazla değildir» derse, son 
fıkranın hükmü yerine gelmiş demektir. Yani, «Sizin 
bu gayrimenkulunuz size fazla değildir.» demek takdir 
yetkisini İçişleri Bakanlığına verdiğinize göre, Bakan
lar Kurulunun yapacağı şey nedir? 

Benim kanımca, Saygıdeğer Uyguner'in ileri sür
düğü ihtiyacın tespiti konusunda herhangi bir kıstasın 
bilimsel olarak sanıldığı kadar kolay bir biçimde ileri 
sürülemeyeceğidir; çünkü bir taşınmazın ihtiyaçtan 
fazla olup olmadığını iki kıstas tayin eder; 

1. Hizmetin kalitesi. 
2. Hizmetin kapsamı. 
Siz, Sayın Uyguner'in belirttiği gibi, Kızılay'a ne 

zaman diyeceksiniz; hangi halde Bakanlar Kurulu veya 
herhangi idarî bir makam ne zaman diyebilecektir 
Kızılay'a, «Sizin edindiğiniz bu gayrimenkuller faz
ladır.» diye?.. 

Arkadaşlar, eğer Kızılay sunduğu hizmetin kali
tesini yükseltmek ve hizmetin kapsamını genişletmek 
gibi bir taahhüdü varsa tüzüğünde, hangi güç, hangi 
bilimsel kıstas, kalitesini yükseltmek ve hizmetin 
kapsamını genişletmek bakımından taahhüdünü yerine 
getirmek için edinmek durumunda bulunduğu gay
rimenkuller fazladır diyebilir?.. Mümkün müdür? Pra
tik değeri yoktur. Onun için, sanıyorum ki bu son 
fıkrayı çıkarsak, hiç mi ama hiç bir şey kaybetmeyiz; 

çünkü 65 inci maddenin ikinci fıkrası aslında bu tar
tışmayı yapmaktadır. İhtiyaçtan fazla mıdır, değil 
midir; kendisine intikal eden taşınmazların, satın alınan 
malların fazla olup olmadığına İçişleri Bakanlığı karar 
verecektir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, önerge, fıkranın kal
dırılmasından yana değil, yeni bir düzenleme, kısıt
lamanın kaldırılması efendim. 

CAHİT TUTUM — Kısıtlamanın kaldırılması; 
evet. 

Kısıtlamanın kaldırılması .aslında; yani tümüyle 
kaldırılmasıyla aşağı yukarı denktir benim kanımca. 
Kısıtlamaya gerek yoktur ve ikinci madde bu işi sağ
lamaktadır; Komisyonun ve arkadaşlarımın takdirle
rine saygıyla arz ederim. 

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

KOMİSYONU ADINA REMZÎ BANAZ — Sayın 
Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Aslında, bütün dernekler ikinci fıkranın hüküm
lerine tabidirler; yani bütün derneklerin taşınmaz mal 
edinebilmeleri ihtiyaçlarıyla sınırlıdır. Fakat kamu 
yararına çalışan derneklere bu son fıkra bir serbesti 
getirmiştir, bu serbestiyi de Bakanlar Kurulu kararıy
la getirmektedir. Herhangi bir kamu yararına çalışan 
derneğe Bakanlar Kurulu, «Siz ihtiyacımızdan fazla 
mal edinebilirsiniz.» demektedir. 

Şimdi, önerge sahibi Sayın Hamitoğulları'nın be
lirttiği bir husus var; «'Efendim, bağış ve vasiyet yo
luyla bir mal intikal ederse Bakanlar Kuruluna mı 
götüreceğiz bunları almak için?» dediler. Aslında böyle 
bir durum yok; bağış ve vasiyet yoluyla intikal eden 
mallar doğrudan doğruya derneğin mamelekine geçi
yor; ama bunlara İçişleri Bakanının, «Senin ihtiyacın
dan fazladır» diyebilmesi konusunda son fıkra bir 
kısıtlama getirmektedir ve Bakanlar Kurulu ihtiyacın
dan fazla mal edinmemesini sağlamaktadır. 

Şimdi burada önerge sahibi, «Kamu yararına ça
lışan dernekler kendi ihtiyaçlarına göre taşınmaz mal 
edinebilirler» olsun diyor. Şimdi, kendi ihtiyaçlarının 
sınırı ne olacaktır, bu nasıl belirlenecektir?.. Buradan 
bir sıkıntı doğacaktır. •• 

Biz, bu açıkladığımız nedenlerle son fıkranın bu 
haliyle kalmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz 
ve kamu yararına çalışan derneklere bu yolla ihti
yaçlarının üzerinde çok fazla mal satın alma yetkisi
nin Bakanlar Kurulu kararıyla verilebilmesinin, hem 
bir serbesti sağlayacağı, hem de bir kontrol sağ
layacağı inancındayız. Önergeye katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Hükümet?.. Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Hamitoğulları'nın önergesine 

Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmek
tedir. Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir efendim. 

Maddeyle ilgili herhangi bir düzenleme var mı? 
Yok. 

Sadece ikinci fıkranın başındaki «B» harfini ufak 
yapıyoruz, değil mi efendim?.. «Derneklerce satın 
alınan veya bağış veya vasiyet yoluyla...» diyoruz. 

MÎLLÎ SAVUNMA. ÎÇİŞLERÎ VE DIŞÎŞLERÎ 
KOMİSYONU ADINA REMZÎ BANAZ — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Ve birinci fıkradan o metni çıkar
tarak, 65 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum : 
îzne tabi dernek adları 
MADDE 66. — Dernekler adlarında; Türk, Tür

kiye, Millî, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal 
kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen ek
lerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Kurulu ka
rarı ile kullanabilirler. 

öğrenci dernekleri, kurdukları üniversite, fakül
te ve yüksekokullar ile diğer resmî ve özel yüksek
öğretim kurumlarının ismini alırlar. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım; bu ikinci fıkrada, «öğrenci dernekleri, 
kurdukları üniversite...» diyor, «kuruldukları üni
versite, fakülte ve yüksekokullar ile» olacak. Orada 
bir hata vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 

Sayın Uyguner, Sayın Gökçe. Başka sayın üyemiz?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım; bir 

hususu soracaktım. 
Birinci fıkrada «Türk, Türkiye, Millî, Cumhuri

yet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların 
baş ve sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek» Bir 
de eş anlamlı olan şeyler var. Mesela, «Millî» diyor, 
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«Ulusal» Yani yeni terimle «Ulusal» terimi geçiyor. 
Eş anlamlı olanlar da mı birinci fıkra kapsamına gi
recek veya girmeyecek?.. Bu hususu açıklamalarını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; soralım. 
Sayın Uyguner, der ki, «Millînin yeni Türkçe'de 

karşılığı ulusal olabiliyor» der. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, aslında «Ulusal» kelimesi de aynı anlamdadır 
ve izne tabi olacağı kanaatindeyiz Komisyon ola
rak. Tatbikatı da böyle olmuş geçen 1630 sayılı Ya
sada. 

BAŞKAN — Yani eş anlamlar da yine izne tabi 
kılınmıştır. Gerçi madde hükmünden bu anlaşılmı
yor; çünkü tadadî. «Türk, Türkiye, Millî Cumhuri
yet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleriyle» bunların 
üretilmeleri demiş. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, tadadî olduğu için bu «Millî» den sonra «Ulu
sal» kelimesinin eklenmesi de uygundur efendim; 
çünkü diğerlerinde, «Türk, Türkiye» diyor, bunların 
eş anlamlısı yok. Bir tek «Millî» de var bu. 

BAŞKAN — Yani parantez içinde «Ulusal» mı 
diyelim diyorsunuz «Millî» ye?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Evet, 
olabilir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Parantez için
de olur mu efendim?.. 

BAŞKAN — Bir «Millî» kelimesinin karşılığın
da eş anlam «Ulusal» ı koyuyorlar Sayın Kantar-
cıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Eş anlamlı de
ğildir efendim, «Ulusal» eş anlamlı değildir. Bu yan
lıştır, yanlış bir ifade tarzıdır. Edebiyatta böyledir. 

BAŞKAN — Buyurun, açıklayın da ona göre ko
yup koymamakta tereddüt gösterilmesin. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hiç konmasına 
gerek yoktur efendim. O zaman bütün kelimelerin 
karşılığında eş anlamlılarının konması gerekir ve on
ları da kabul etmek gerekil. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, konuşarak yürüme
yelim de duralım, öyle konuşalım. Evet, buyurun. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, hu
zurlarınıza gelmek istiyorum. 

Burada muaşeretsiz buldum konuşmamı da onun 
için. Zabıtlara geçmesi bakımından söylüyorum. 
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«Millî» kelimesinden sonra parantez açılıp «Ulu
sal» kelimesi konulamaz efendim. Konulduğu tak
dirde, «Ulusal» kelimesinin de kanuna girmiş olma
sını tescil etmek demektir. Ayrıca, bu eş anlamlı de
ğildir, sadece bir kurumun çıkardığı sözlükte vardır 
ve Anayasada da böyle bir kelime yoktur. «Uluslar
arası» kelimesi vardır sadece, o da «Milletlerarası» 
olarak değiştirilmiştir. 

Bu bakımdan, yanlış gördüm efendim. 

BAŞKAN — Karşısınız. Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Sayın Başkanım; «Ulu

sal» kelimesi kanunlarımıza geçmiştir. «Ulusal Ege
menlik Bayramı» daha yeni kabul edildi, 23 Nisan 
için. 

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

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, «Millî»nin yanına parantezsiz bir de «Ulusal» ek
lenmesi normaldir. Parantezsiz; «Millî, Ulusal, Cum
huriyet, Atatürk...» olabilir. 

BAŞKAN — Eş anlamlı olunca, virgül koyarsak 
bu defa sanki iki değişik anlamlı olmasın sonra. Şim
di, hem «Eş anlamlı» diyorsunuz, hem de «Millî»den 
sonra virgül koydumu bu defa aynı anlamlı bir 
kelimeyi dalha kullanmış olmuyor musunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Şimdi 
efendim, bu tadat edilmiştir, tek tek kelimeler bu
rada sayılmıştır. «Ulusal» kelimesinin de, anladığı
mıza göre Genel Kurulda, Bakanlar Kurulu kararı 
olmadan dernek adı olarak kullanılmasına karşı bir 
havayı Komisyon olarak sezinlemiş bulunuyoruz. O 
nedenle «Millî»nin yanına «Ulusal» kelimesinin de 
konulmasında bir sakınca görmedik; ama aynen de 
kalabilir. 

BAŞKAN — Yani, «Millî kalsın, yeter» diyorsu
nuz, bundan üretilen kelimeler zaten kullanılacaktır; 
yani «Milliyet, milliyetçilik» gibi. Mutlaka izin al
mak lazım bunlara da... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Onlara 
izin almak lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Erginay, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Bu tereddütü önlemek bakımından, Bakanlar Ku

ruluna yetki verildiğine göre «Mustafa Kemal» ke
limesinden sonra «ve benzeri kelimeleriyle bunların j 

baş ve sonlarına» dediğimiz takdirde «Ulusal, 
Uluslararası» ne olursa olsun, o deyimleri de kap
sayacak şekilde Bakanlar Kurulunun yetkisi olur. 
Bu itibarla, «benzeri» dendiği takdirde, zannediyorum-
ki bütün tereddütler ortadan kalkar; eğer kabul edi
lirse. 

BAŞKAN — Soralım efendim. Yalnız bu, tabiî 
artık düzeltme olmuyor. Aslında bunların yazılı 
önergeyle getirilmesinde yarar vardır, çünkü İçtüzüğe 
göre bu düzeltme, eski deyimiyle redaksiyon olmu
yor, yeni bir anlam, yeni bir cümle oluşturuluyor. 

Bu bakımdan, yine de Komisyondan sormakta 
yarar görüyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim; bu, daha çok tereddüt yaratır. O nedenle ka
tılamıyoruz. Biz maddede sadece bu «kurdukları» 
kelimesinin «kuruldukları» olarak düzeltilmesini ve 
bu şekilde oylanmasını arz ediyoruz. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; 
Daha çok zabıtlara geçme ve açıklığa kavuşması 

açısından faydalı olacaktır. «Cumhuriyet» ve «Ata
türk» isimleri kullanılmak suretiyle bin dernek kuru
lamayacağını birinci fıkra öngörüyor. İkinci fıkrada 
da «Öğrenci dernekleri, kuruldukları üniversite, fa
külte ve yüksekokullar ile diğer resmî ve özel yük
sek eğitim kurumlarının ismini alırlar.» diyor. 

Şimdi, ülkemizde bir Cumhuriyet Üniversitesi var, 
bir de Atatürk Üniversitesi var. Diyelim ki, Cumhu
riyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci Derneği; bi
rinci fıkraya göre «Cumhuriyet» kelimesini alamaz. 
Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi öğrenci Derneği; birinci fıkraya göre «Atatürk» 
adını alamayacaktır, ikinci fıkraya göre kuruldukları 
üniversiteye tabi olması bakımından alabilecektir. Bu 
açıklığa kavuşturulursa, ya alır, ya almaz şeklinde 
zapta geçerse faydalı olacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Bir soru değil de, aslında tabiî maddenin birinci 

fıkrası geneli getirmiş, ikincisi istisnasını getirmiş. 
O nedenle, kullanılmasında bir zarar yoktur ve ayrıca 
Bakanlar Kurulunun kararına da gerek yoktur gibi 
geliyor; ama soralım yine de. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen-

BAŞKAN — Teşekkür ederim etendim. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
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dim; bu ikinci sayılanlar kurumun adıdır ve bu ad 
ile kurulacaktır. Hiçbir mani hal yoktur. 

Arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 66 ncı maddeyi düzeltilmiş biçi

miyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum: 
Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler 

MADDE 67. — Öğrenci derneklerinin merkez 
ve şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait idare yerleri 
üniversite, fakülte, yüksekokullar ile sair resmî ve özel 
eğitim ve öğretim kurumları veya yurt binaları yahut 
eklentilerinde açılamaz. 

Derneklerin, kamu hizmeti görülen bina ve tesis
lerle her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim. 
kurumlarında, yurt binalarında veya bunların eklen
tilerinde yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri, 
kurumların yetkili amirinin muvafakati ve mahallin 
en büyük mülkî amirinin iznine bağlıdır. 

'BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?... 

Yok?. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde 'kabul edilmiştir. 

68 inci maddeyi okutuyorum. 
Hükümet komiserinin görevlendirilmesi 
MADDE 68. — Mahallin en büyük mülkî amiri, 

genel kurul toplantılarında hazır bulunmak üzere, hâ
kim, savcı veya bu sınıftan sayılanlar ile adliye me
murları, askerî şahıslar, genel ve özel kolluk kuvvet
leri mensupları dışından bir memuru hükümet ko
miseri olarak görevlendirir. Komisere lüzumu halinde 
yeteri kadar yardımcı verilebilir. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
'Düzeltmede yalnız «ıHâkim»den sonra «Savcı» 

deyimi «Cumhuriyet Savcısı»mı olacak, yoksa sa
dece <ı3avcı» yeterli mi öf endim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, bu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruludur adı 
da, yani yeterli görüyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, soru... 
BAŞKAN — Soru geçti efendim, düzeltmeye gel

dik Sayın Erginay. 
68 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum. 
Hükümet komiserinin görev ve yetkileri 
MADDE 69. — Hükümet komiserinin görev ve 

yetkileri şunlardır : 
1. Genel kurul çağrısının usulüne uygun yapılıp 

yapılmadığını incelemek, 
2. Tüzüğüne göre toplantıya katılacaklara ait lis

te üzerinde işaret konularak toplantıya katılanları tes
pit etmek, 

3. Toplantının mevzuat, dernek tüzüğü ve gün
dem esaslarına uygun cereyan edip etmediğini tes
pit etmek ve göreceği aykırı haller için kongre baş
kanlık divanını uyarmak, 

4. Toplantı güvenliğinin sağlanması ve toplantı
nın sükûnet, içinde geçmesini temin için kolluk kuv
vetlerinden 'her türlü yardımı istemek, 

5. Gerektiğinde toplantının safahatını, teknik 
ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi 
araçlarla tespitini sağlamak, 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı 
efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?... Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üye.?... Sayın 
Uyguner, Sayın Gökçe ve Sayın Baturalp. 

Buyurun (Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, mad

denin dördüncü bendinde «Toplantı güvenliğinin sağ
lanması ve toplantının sükûnet içinde geçmesini te
min için kolluk kuvvetlerinden her türlü yardımı is
temek» deniyor. Yani burada her toplantıda her tür
lü yardımı isteyecek gibi amir bir hüküm yer almış. 
Burada «Gerektiğinde» tabirinin yer almasında kanım
ca fayda var; «Kolluk kuvvetlerinden gerektiğinde 
her türlü yardımı istemek» demek lazım. Çünkü top
lantı için lüzum olmayabilir kolluk kuvvetlerine. 

BAŞKAN — Peki efendim, Komisyondan sora
lım. 

Sayın Komisyon?... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen-

440 



Danışma Meclisi B : 145 15 . 8 . 1983 O : 1 

dim, 4 numaralı fıkranın batisi geçen kısmının «Te
min için 'gerektiğinde kolluk kuvvetlerinden her tür
lü yardımı istemek» şeklinde düzeltilmesini kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz 
efendim buna?... 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Gökçe, düzeltme için buyurun. 
ABBAS GÖKÇE — ISayın Başkan, önemsiz bir 

husus; ama 5 inci bent virgülle 'bitmiş, nokta olması 
lazım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ »BANAZ — Efen
dim, basım hatasıdır, nokta olacak. 

BAŞKAN — O da nokta olarak düzeltildi. 
Buyurun Sayın Baturalp, sadece düzeltme efen

dim. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, bundan ev

velki görüşmelerde izinli olduğum için 'bulunamadı
ğımdan bugünkü geçen ilk madde üzerinde maruzat
ta bulunacağım. 

Maddeden sonra fıkralar, Anayasanın tatbikatın
da da, yazılışında da (a, b, c) diye geçer, burada 
(1, 2,3) diye geçiyor; arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp, 
soralım efendim. 

Sayın Komisyon?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, 'bu Kanun 'başından beri mesela 61 inci mad
dede aynı şekilde «1, 2, 3, 4» diye sayıldı, 63 üncü 
maddede aynı tür sayım var; o nedenle bu şekilde kal
ması gerekmektedir. 

Arz ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
«Gerektiğinde» ibaresini 4 üncü bende ekledik 

ve maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

70 inci maddeyi okutuyorum. 
Kanuna ve tüzüğe aykırı hallerin yargı mercileri

ne intikali 
MADDE 70. — Hükümet komiseri veya mahallin 

en büyük mülkî amiri, toplantının kanuna veya der
nek tüzüğüne aykırı şekilde yapıldığını tespit ettiği 
takdirde, durumu 24 saat içinde mahallî Cumhuriyet 
Savcılığına bildirir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

^Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sorma'k isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?... 

ıSayın Kurtoğlu, Sayın Gökçe. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, kenar baş

lıkta «Yargı mercilerine» denmiş, içeride «Cumhuri
yet Savcılığına» denmiş; kenar 'başlıkta da «Cum
huriyet Savcılığına» denmesi lazım efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, soralım Sayın Kurt
oğlu. 

Sayın Komisyon?... 

MlLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, teşekkür ediyoruz; «Yargı mercilerine» kelime
sini, «Cumhuriyet Savcılığına intikali» olarak değiş
tiriyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Gökçe, buyurun. 

ABBAS GÖKÇE — ıSayın Başkanım, «24 saat» 
yazıyla yazılması gerekirdi, rakamla yazılmış; teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soralım efendim. 
MlLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞÎŞLERÎ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Uy
gundur efendim. 

(BAŞKAN — Peki efendim, 
Sayın Hükümet de her ikisine de katılıyor mu?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka düzeltme var mı efndim?.. Yok. 
Maddeyi bu düzeltilmiş 'biçimiyle oylarınıza su

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

71 inci maddeyi okutuyorum. 
Hükümet komiserine verilecek ücret 
MADDE 71. — Hükümet 'komiserine ve yardım

cılarına verilecek ücretin tmiktarı, İçişleri ve Mali
ye Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur. Bu üc
ret, ilgili dernek tarafından genel kurul toplantıla
rından en az iki gün önce Maliye veznesine yatırı- • 
lir, 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?^ Yok. 
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Maddeyle ilgili Sayın Tutum'un bir önengesi var, ı 
okutuyorum. I 

Yüksek Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan Tasarının 71 inci maddesinin I 

birinci fıkrasının son. cümlesinin aşağıdaki şekilde I 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. I 

Cahit TUTUM I 

«Ve bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konu- I 
lacak ödenekten karşılanır.» I 

BAŞKAN — Sayın Tutum, önergenizi açıklamak I 
üzere buyurun. I 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; I 

Bu maddede, 71 inci maddede getirilen hükmün I 
eski hükümden farklı tarafı, hükümet komiserine I 
verilecek olan ücretin dernek tarafından karşılan- I 
ması ve bu paranın genel kurul toplantısından en az I 
iki gün önce Maliye veznesine yatırılması. I 

Tabiî, eğer espri yapmama izin verilirse, hükü- I 
met komiserine verilecek olan ücreti sanki garanti I 
altına alınıyormuş gibi fevkalade amacını, ereğini I 
aşan bir hava da sezmek bu düzenlemede mümkün. I 

Şimdi benim üzerinde durduğum şudur : Ücret I 
yatırmayı, toplantı yapmanın önkoşulu haline geti- I 
remezsiniz. Getiririz diyorsanız dernekler hukukunu I 
altüst ediyorsunuz demektir. Çünkü, ücret nihayet I 
olsa olsa kişiyle ilgili bir alacak hakkı doğurur. Ke- I 
sinlikle eğer bir toplantı yapılması için yasal olarak I 
bir derneğin kendi toplantısını yapması yasanın ver- I 
diği bir hak ise, bu hakkın kullanılmasının mutlak I 
surette bir ücret yatırılmasına bağlanması, o hakkın I 
kullanılmasının ortadan kaldırılması olur. Hükümet I 
komiserine verilecek ücret farklıdır hukukî bakımdan, I 
bir toplantının kamu yararı açısından yapılabilmesi I 
veya yapılamaması çok farklı bir şeydir. Çünkü, eğer I 
siz genel kurul toplantısından iki gün önce Maliye I 
veznesine bu parayı yatırmazsanız ne ile karşılasa- I 
caksınız, müeyyidesi nedir?.. Müeyyidesi altı ay ka- I 
dar hapis. Tekrar ediyorum; fevkalade vahim, belki I 
de bilmeden konulmuş bir hüküm intibaını verecek I 
kadar ağır bir müeyyideye bağlandığı için bu fıkra- I 
nın behemahal çıkması lazım. Çünkü, 87 nci mad- I 
deye göre, «Bu Kanunda açıkça özel bir müeyyide 
konulmamışsa, bu Kanunun amir hükümlerine ay- I 
kırı hareket edenlere verilecek ceza bir aydan altı I 
aya kadar hapis» dendiğine göre ve bu fıkrada özel I 
bir ceza hükmü konulmadığına göre otomatik ola- I 
rak genel kurul toplantısından en az iki gün önce I 
Maliye veznesine bu parayı yatırmayan dernek so- | 
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rumlusu yanmıştır; altı ay kadar hapis yiyecektir. Ol
maz böyle şey. Lütfen makul düşünelim ve bu met
ni eski Kanundaki gibi çıkaralım. Çünkü, bir der
neğin toplantı yapıp yapmamasıyla hükümet komi
serine para verilip verilmemesi arasında bir illiyet 
yoktur. Eğer o toplantının yapılması hukuken sakın
calı ise onun yolu para verip vermemeye bağlana
maz, bir başka şekilde o toplantı yapılması engelle
nir veya onu ihmal eden kişilere verilecek olan ce
zalar da bu şekilde tecelli edemez. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu nedenle, Hükümet 
teklifinin 70, Komisyon değiştirgesinin 71 inci mad
desinde bu, kurul toplantılarına en az iki gün önce 
Maliye veznesine ilgili dernek tarafından bu ücretin 
yatırılması hatalı olur ve aynı zamanda bir başka 
nokta daha çıkıyor; son bir noktayla sözlerimi bağ
layacağım. O da şudur : 

Siz ücreti dernekten alıyorsunuz, bu ilk bakışta 
çok cazip. Mademki dernek yapıyor bu toplantıyı 
ve bu dernek toplantısının kamuya yüklediği bir kül
fettir bu, o halde bu külfeti dernek karşılasın. 

Değerli arkadaşlar, derneğin hükümetten bir ta
lebi yok. Hükümete özel bir isteğini yaptırmak ve 
kendisine özel bir hizmet sundurmak amacında de
ğil ki. Bu, doğrudan doğruya nizamı amme ile ilgili 
bir tasarruftur. Yani, devletin denetleme ve kolluk 
yetkilerinin bir sonucu olarak devletin yüklenmesi 
gereken bir külfettir. Derneğin sırtına onu da yükle
yemezsiniz. O da sanıyorum Anayasayı büyük ölçü
de zorlamış olur. Çünkü, bizim tatbikatta, birçok 
tapu ihtilaflarının çözümünde veya 5917 sayılı Ka
nuna göre gayrimenkule tecavüzün defi maksadıyla 
verilen dilekçelerde harcırahı veya ona benzer bir 
ücretin yatırılmakta olması orada idarece özel bir 
hizmetin kişiye sunulması düşüncesiyle açıklanabilir; 
ama burada böyle bir şey yoktur. Burada doğrudan 
doğruya idarenin kendi görevidir oraya hükümet ko
miseri göndermek. Bu nedenle, ne şekilde bakılırsa 
bakılsın bu hükmün benim önergem biçiminde dü
zenlenmesinde sayısız yararlar vardır; takdirlerinize 
saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Sayın Erginay aleyhinde, Sa
yın Tan da lehinde. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir amme 

nizamına taalluk ettiği iddiasıyla onun hakkında gö
rülecek işler için bir hizmeti istenen kişiye mutlaka 
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devletin para ödemesi gerektiği nazariyesini kabul 
edemiyoruz. 

Bir an için, tapu hizmetleri, nüfus hizmetleri, 
mahkeme hizmetleri; gerçi orada harç alınıyor ama 
nihayet amme nizamı içindir, kamu hizmetidir; ama 
karşılığında ilgili fertten alınır. Maliyeti vardır, yok
tur ayrı dava. Hatta resimlerde bile böyledir. 

Şimdi, ne kadar dernek var, bunlar için ne kadar 
ücret yerilecek? Binaenaleyh, bütçeye ne kadar bir 
yük gelecektir? Onu düşünemiyoruz; fakat belirli bir 
derneğin belirli bir hizmet için cumartesi, pazar gü
nü belirli bir şahsı hizmetine alması, gene amme ni
zamı bakımından zannediyorum ki bunun da karşı
lığını kendisinin ödemesi vecibesini doğurur. Bu iti
barla, maliye veznesine yatırılacak olanın, zaten bü
yük bir ücret de olacağını tahmin etmiyoruz. Bunu 
bizzat derneğin ödemesinde gereklilik vardır. Bu ba
kımdan önergenin aleyhindeyim. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
71 inci maddede söz konusu olan hükümet komi

seri için gerekli ücretin dernek tarafından genel ku
rul toplantısından en az iki gün önce Maliye vezne
sine yatırılması şartının kaldırılmasına yönelik Sayın 
Tutum'un önergesini destekliyorum, birkaç nedenle. 

Herşeyden önce 69 uncu madde incelendiğinde; 
hükümet komiserinin görev ve yetkileri tamamen dev
letin kolluk amacına, yani kamu düzeninin korun
ması, sağlanması amacına yönelik olan bir faaliye
tinin yerine getirilmesi, dolayısıyla bu hizmetin kar
şılığı olarak bir ücret, hizmet konusu olan kişilerden 
alınmak yoluna gidilmektedir. Aslında, anonim bir 
hizmet kolluk faaliyeti, kamu düzeninin sağlanması
na yönelik bir faaliyet. Tabiî bütçe ilkeleri açısından 
çok fazla şey söylemiyorum Sayın Erginay Hocamı
zın aleyhte konuşması karşısında. Yani, belli kamu 
hizmetlerinin, belli kamu giderlerinin karşılanması 
için belli kamu gelirlerinin tahsisi, zaten bizim büt
çe ilkemize aykırı. Yani, Türk bütçe sisteminde belli 
giderlere yönelik olarak belli gelirlerin tahsisi söz 
konusu değil. Kaldı ki, burada çok anonim bir (de
min de belirttiğim gibi) kolluk hizmetin görülmesi 
söz konusudur. 

Şimdi mesela; özellikle son zamanlarda kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçimleri 
hâkim gözetiminde yapılacak. Orada görevlendirile
cek yargıçları da bu şekilde kamu kurumu ve kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından para 
mı alınacak, verilecek? Yoksa, daha genel olarak 
seçim kurulundan mı karşılanacak? Sanıyorum ikinci 
yol; ama bu kabul edildiği zaman, bu örnek yaygın-
laştırılırsa o takdirde kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları açısından da aynı ilkenin kabul 
edilmesi yoluna pekâlâ gidilebilir. Kaldı ki, Sayın 
Tutum'un da belirttiği gibi, ya iki gün önce yatır
mayan kişiler hapis cezası ile karşı karşıya kalacak
lar veyahutta, tabiî daha tehlikeli bir uygulama da 
şöyle ortaya çıkabilir : Genel kuruldan iki gün ön
ce yatırılmadığı için genel kurulun yapılamaması gibi 
bir durum ortaya çıkabilir. Bu da âdeta genel kuru
lun yapılmasını bir şarta bağlamak suretiyle dolaylı 
izin müessesesinin getirilmesi gibi bir sonucu ortaya 
çıkarır. Yani, hangi açıdan bakarsak bakalım sakın
calı bir düzenleme olarak görülmektedir ve eski dü
zenlemeden ayrılıp bu yeni düzenlemeyi getirmenin 
nedenini de anlamak mümkün değil. Belki Sayın Hü
kümet Sözcüsü ve Komisyon açıklayacaklardır; ama 
dediğim gibi, bu açılardan, çeşitli açılardan göster
diği sakıncalar dolayısıyla düzenlemenin, Sayın Tu
tum'un önergesi doğrultusunda düzeltilmesinde yarar 
olduğu görüşündeyim. 

Arz ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü lütfedin efendim. 
MlLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

12 Eylülden önce Türkiye'de aşağı yukarı 53 bin 
dernek olduğu tespit edilmiş. 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 58 inci maddesinde hükümet komiseri
ne verilecek ücretin dernek bütçesinden karşılanaca
ğı yolunda bir hüküm vardı. Ben, kendi idarecilik 
hayatımda bu Kanuna göre hiçbir ilçeye veya ile bir 
ödenek gönderildiğini ve hükümet komiserine bu 
yolla para ödendiğine tanık olmadım; ben şahsen 
ödemede bulunmadım ve cumartesi, pazar günleri 
veya köylerde de yapılan genel kurullar v\r, buralara 
da hükümet komiseri gönderiliyor. 

Şimdi biz burada, bir hizmet karşılığı olarak il
gili derneğin hizmetine gönderilen bu kişinin ücre
tinin dernekten ödenmesi prensibini kabul ediyoruz 
ve bu önergeye katılamıyoruz. Ancak, maddenin so
nunda, «Genel kurul toplantısından en az iki gün 
önce Maliye veznesine yatırılır» gibi bir amir hüküm 
getirmek, para yatırmayanlara ceza hükümlerinde 
hapis cezasına varan cezalar getirmektedir. Bu sakın-

— 443 — 



Danışma Meclisi B : 145 15 . 8 . 1983 0 : 1 

çayı ortadan kaldırmak için «Bu ücret ilgili dernek 
tarafından karşılanır» demekle yetinmeyi Komisoy-
numuz uygun bulmuştur. Bu paranın nasıl yatırıla
cağı, nasıl tahsil edileceği Kanunun sonunda belir
tilen dernekler yönetmeliğiyle hükme bağlanabilir ve 
böylece iki gün önce yatırmayan dernek yöneticileri 
hapis cezasından kurtulabilir. Biz, bu değişiklikle; 
yani «Bu ücret, ilgili dernek tarafından karşılanır.» 
şeklinde bir düzenleme ile maddenin aynen muhafa
zasını istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; yani 

önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, görüşünüzü rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMStLCÎSt BAHAT-
TİN ABLUM — Efendim, Komisyon Sözcüsünün 
ifade ettiği gibi, kısmen, ibarenin çıkarılması şeklin
de... 

BAŞKAN — Yani, önergeye katılmıyorsunuz; fa
kat yeni düzenlemeye uyuyorsunuz? 

ÎÇtŞLERÎ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TÎN ABLUM — Evet efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Tutum'un önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın Komisyonun verdiği düzeltmenin dışında 
başka bir düzeltme var mı efendim? 

AKİF ERGİNAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Komisyonun son teklifi, 

kendilerinin ortaya koydukları mahzuru, zannedi
yorum ki bertaraf etmez. Yönetmelikte konulan bir 
hüküm karşısında aynı ceza söz konusu olabilir. Bu 
itibarla, maddenin aynen geçmesinde bir mahzur yok
tur; ilgililer de dikkat etsinler Maliyeye yatıracakları 
üç beş kuruş için. Bu itibarla, aynen geçmesi daha 
yerinde olur, büyük bir fark yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bir metin getir
miş, tabiî önerge olmadığına göre.... 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın ^Başkanım, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun iSayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, ben de 

Sayına Erginay Hocamızın fikrine iştirak ediyorum; 
burada «yatırır» demekle, kesin bir ifade kullanıyor. 
Yani, buradan amaç; derneğin, bu masrafı, derneğin 

toplantısı başlamadan iki gün önce yatırılmasını te
mindir. Nitekim, bunun emsali bizim adlî tatbikatta 
vardır; keşif ücretleri, keşiften iki gün önce mutlaka 
ma'hkeme kalemine yatırılır, aksi takdirde keşif icra 
edilmez. 

Diğer bir misali, icra tatbikatında vardır; icra 
dairelerinde haciz işlemleri için gerekli masraflar, iş 
sahibi tarafından daha önceden icra veznesine yatı
rılır ve haciz işlemi ondan sonra uygulanır ki bu, 
bir nevi teminat altına almaktır «masraflar karşılanır» 
diye 'belirsiz bir ifade kullanırsak, sonunda bir sürü 
ihtilaf çıkar. Yani, o masraf hangi şartlarla karşıla
nacak, toplantı gününden önce mi karşılanacak, son
radan olsa ölür mu, taksitle olsa olur mu gibi bir
takım şartlar ortaya çıkacaktır. 

Bu bakımdan, buradaki kesim ifade yerindedir ve 
tatbikatta vardır; çünkü adlî hizmetler de kamu göre
vidir, kamu hizmetidir ve bunun için de, pekâlâ, pe
şinen bu meselelerin yerine getirilmesidir, başarı ile 
uygulanmasıdır. Bu yönden, eski metin doğrudur, son
raki uygulamaya katılmıyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Soralım; ama adlî hizmetlerde, tabiî, hukuk davala
rında, tespitlerde yatırılmadığı takdirde bunun bir 
cezaî müeyyidesi yoktur; oysa burada yatırılmadığı 
takdirde bir cezaî müeyyide getirilmektedir. O ba
kımdan, Komisyona bir soralım efendim. 

Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADİNA REMZİ BANAZ — Efen
dim, bu cezanın dışında, bunu bu halde düzenleme
mizin bir sebebi de iki gün önce para yatırılmazsa, 
genel kurulun toplanamaması gibi bir sonuç yarat
masın diye onu kaldırdık «karşılanır» hükmünü koy
duk. Getirdiğimiz metin normaldir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Erginay ve Sayın 
Uyguner de derler ki, «karşılanmaz» yani siz toplantı 
yapılmasını da engellemek istemiyorsunuz; peki para 
yatırılmadığı takdirde toplantı yapılacak, daha sonra 
dernek yöneticisi parayı ne zaman yatıracak; nasıl 
karşılayacak, derler. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZÎ BANAZ — Efen
dim, bu durumda «karşılanır» dersek, bir devlet ala
cağı haline dönüşmektedir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Komisyon «karşılanır»ın yeter olduğunu söylüyor 

«karşılanır» ibaresi ile hu iş düzeltilmiştir diyor. Bu 
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nedenle, 71 inci maddenin son cümlesini «Bu ücret, 
ilgili dernek tarafından karşılanır.» şeklinde düzelti
yoruz ve 71 inci maddeyi bu düzeltilmiş biçimi ile 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

72 nci maddeyi okutuyorum. 
Özel durumlar 
MADDE 72. — Türkiye Kızılay Derneği, Uluslar

arası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve duruma göre 
düzenlenen ve Bakanlar Kurulunca onaylanmış olan 
tüzüğüne ve özel kanunların verdiği görev ve yetki
lere göre yönetilir. 

Türk Hava Kurumu, Bakanlar Kurulunca onay
lanmış tüzüğüne ve kanunların verdiği görev ve yetki
lere göre yönetilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Burada özel durumları olan dernekler konusu ele 

alınıyor ve Türkiye Kızılay Derneği ile Türk Hava 
Kurumu için özel bir madde getiriliyor. 

Şimdi, Hükümetimiz, uluslararası andlaşmalarla 
yeni bir konuya da parmak basmış durumdadır. Bu 
da sakatlar konusu. Dünya Sakatlar Günü dolayısıy
la Sayın Cumhurbaşkanımız 26 Aralık 1980'de Tür
kiye'de bir Sakatlar Millî Federasyonunun kurulma
sına emir vermişler ve Hükümet olarak bu emir ge
reğince, uluslararası andlaşmalardaki genel ilkelere 
göre, Türkiye'de sakatlar konusunu bir elde topla
yan bir millî komite kurulmuştur. Bu millî komite, 
çalışmalarında ilk önce Türkiye'deki sakatlıkla ilgi
li çalışmaları uluslararası ilke ve prensiplere göre tes
pit etmiş ve Türkiye'de, Körler Federasyonu, Sağır
lar Federasyonu, Ortopedik Özürlüler Federasyonu, 
Zihnî Özürlüler Federasyonu diye uluslararası dü
zeydeki bu tip çalışmaların dört federasyon altında 
toplanmasını millî komite karar altına almıştır; fa
kat tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, federasyon
ların millî komiteye bağlı olan çalışmalarını tetkik 
ettiğimiz zaman, meselâ körler konusunda 12 tane 
değişik vakıf ve dernek var ve bunlar bir nevi aynı 
hizmeti yapmak için çaba gösteriyorlar; fakat gönül
lü kuruluşlar olduğu için, konsantre bir çalışma ya
pamıyorlar. 

Bu bakımdan, Hükümetimizin de desteklediği bir 
maddeyi size ileride, önergelerde, diğer arkadaşları
mızla birlikte getirmek düşüncesindeyiz. Bu da na

sıl Türkiye Kızılay Kurumu yeniden bir daha Ku
rum haline gelmiyorsa, nasıl Türk Hava Kurumu
nun çalışmaları yeniden bir dernek haline gelmiyor
sa; artık Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun da 
bir tek federasyon halinde, biraz evvel söylediğim fe
derasyonların hizmetlerini konsantre etmesini ve 
Türkiye'de gönüllü kuruluşları bu çalışmalarda bir 
düzey altına getirmesini düşünüyoruz. Bu yönden de 
böyle bir maddeyi; yani 72 nci maddenin altına bir 
üçüncü fıkra olarak şu fıkrayı teklif ediyoruz : 

«Sakatlara hizmet amacı ile kurulan dernekle
rin, Körler Federasyonu, Sağırlar Federasyonu, Or
topedik özürlüler Federasyonu, Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu olmak üzere dört federasyon teşkil et
meleri ve bu federasyonların bir konfederasyon şek
linde birleştirilerek Türkiye Sakatlar Konfederasyo
nunun teşkil ettirilmesi zorunludur.» diye amir bir 
hüküm getirerek hem Hükümetin yardımlarını kon
santre etmek, hem de gönüllü kuruluşların çalışma
larını bir düzen içine getirmede fayda mütalaa ediyo
ruz. 

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

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, bu konudaki önergenin müzakeresi esna
sında, müsaade ederseniz, Komisyon olarak görüşü
müzü belirtelim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 72 nci maddesine son fıkra olarak aşa

ğıdaki hükmün eklenmesini saygıyla arz ederim. 
Fuat AZGUR 

«Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların kura
cakları dernekler, Millî Savunma Bakanlığınca ona
nan tüzüklerine ve 16.6.1983 günlü ve 2847 sayılı 
Kanuna göre yönetilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 500 Sıra sayılı Dernekler Ka

nun Tasarısının 72 nci maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki ÇAKMAKÇI Akif ERGİNAY 
«Sakatlara hizmet amacı ile kurulan derneklerin 

Körler Federasyonu, Sağırlar Federasyonu, Ortope
dik Özürlüler Federasyonu, Zihinsel özürlüler Fe-
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teri ve bu federasyonların da bir konfederasyon şek
linde birleştirilerek Türkiye Sakatlar Konfederasyo
nunun teşkil ettirilmesi zorunludur.. Bu fıkra hükmü
ne uymayan dernek ve federasyonlar mahkeme ka
rarı ile kapatılır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Dernekler Kanun Tasarısının 72 nci maddesine 

aşağıdaki metnin üçüncü fıkra olarak eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Muhsin Zekâi BAYER 

«Sakatlara 
Körler Federasyon 
dik Özürlüler 
derasyonu olrriak 
leri ve bu federasyonların 
linde birleştirilerek 
nunun teşkil 

hizmet amacı ile kurulan derneklerin 
u, Sağırlar Federasyonu, Ortope-

Federasyonu, Zihinsel özürlüler Fe-
üzere dört federasyon teşkil etme-

da bir konfederasyon şek-
Türkiye Sakatlar Konfederasyo-

e t̂tirilmesi zorunludur.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 500 Sıra sayılı Dernekler Ka

nun Tasarısının «özel Durumlar» başlıklı 72 nci mad
desine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklen
mesini derin saygılarımla arz ederim. 

Mehmet AKDEMİR 

Federalsyonu 

birleştirilerek 

Fıkra üç; 
«Sakatlara 

Körler 
yonu, Zihinsel 
derasyonu 
leri ve bu 
linde 
yonu» teşkil 

BAŞKAN 
Sayın Erginay 
nı cümleleri 
in önergesinde) 
sudur, yani 
topedik 
«Sağırlar 
üç önergede 
nay'ın bir 
ranın 
düzenlemişler. 

ceza 
eklenmesi» 

AKÎF ERGİNAY 
kümlerinde ye{ 
alıyoruz Sayın 

BAŞKAN 
kımından vazgeçiyorsunuz, 

hizmet amacı ile kurulan derneklerin 
Ortopedik Özürlüler Federas-

özürlüler Federasyonu, Sağırlar Fe-
olrrjak üzere dört federasyon teşkil etme-
fedprasyonların da bir konfederasyon şek-

«Türkiye Sakatlar Konfederas-
etrbeleri zorunludur.» 

— Sayın Akdemir, Sayın Bayer ve 
ile Sayın Çakmakçı'nın önergeleri ay-

ifıtiva etmekte, sadece Sayın Akdemir' 
sıralamada bir değişiklik söz konu-

«fcörler Federasyonundan» sonra «Or-
gelmiş, diğerlerinde ise arada 

nu» var. Cümleler de aynı ve bu 
sadece Sayın Çakmakçı ve Sayın Ergi-

hükmü ilavesi var; «Aşağıdaki fık-
demişler; ama kendileri iki fıkra 

özürlüler» 
Federasyor 

— 87 nci maddede. Ceza hü-
alması için önergenin o kısmını geri 

Başkan. 
|— Ceza hükümlerinde yer alması ba-

O zaman bu üç önerge aynı oluyor efendim. Sa
yın Bayer önerge sahibi olarak zaten madde üze
rinde konuştu. Sayın Akdemir, Sayın Erginay, Sa
yın Çakmakçı, hanginiz önergeler üzerinde açıklama 
yapacaksınız?.. 

AKÎF ERGİNAY — Ben açıklama yapacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, buyurun efendim. 
Önergeler birlikte işlem görecektir. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
İnsancıl bir fonksiyon için böyle bir teklifi, bir 

önergeyi getirmiş bulunuyoruz. Memleketimizde zan
nediyorum milyona yakın sakat var. Bu sakatların 
bir kısmı kördür, bir kısmı sağırdır ve bunların ya
nı sıra ortopedik arızalı olanlar da var. Memleketi
mizde buna mütemayil bir efkârıumumiye, bir ka
muoyu da oluşmuştur, yardımlar da vardır ve haki
katen memleket bakımından da yerinde bir hareket 
olacaktır. 

Bu itibarla, Yüksek Meclisin bunu kabul etme
si halinde bu sakatların, insanlık bakımından maa
lesef bazı eksiklikleri görülen bu kimselerin gönül
lerine de su serpmiş olacağız. 

Bunun için teklifimizin kabul edilmesini arz edi
yoruz. Saygılarımla. 

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

üye?.. 
MEHMET AKDEMİR — Lehte Sayın Başkan. 
M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, aleyhte buyurun 

efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 

Görüşmesini yaptığımız 72 nci madde Türkiye 
Kızılay Derneği ile Türk Hava Kurumunun özel du
rumlarına işaret etmekle yetinmiştir, önerilerde geti
rilmek istenen değişiklik ise sakatları körler, sağırlar, 
ortopedik sakatlar, zihinsel sakatlar olarak sınıflan
dırmak suretiyle bunlarıx federasyon şekline getirmek 
ve bunların hepsinin birleşmesi ile de bir konfede
rasyon kurdurmak üzere hüküm getirilmesi öneril
mektedir. 

Bu Kanunun amacını aşmaktadır. Burada Kanu
nun amacı derneklerin ve derneklerin üs kuruluşları
nın ne şekilde kurulacağı, işleyeceği yolundadır. Yok
sa kanunla dernek kurulmak veya kanunla bir der
neğe işlerlik kazandırmak değildir amaç. Amaç, bu 
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derneklerin ve benzeri kuruluşların ne şekilde kuru
lacağı, amaçları, amaca aykırı hareket halinde ne gi
bi işlem yapılacağı hususlarını belirtmekten ibaret
tir. 

Bu bakımdan, önerge Kanunun amacını çok aş
mış olacaktır. Bu ancak, bu dernekleri kurup meyda
na getirenlerin faaliyetlerine bağlı bir keyfiyettir. 
Eğer böyle bir şeye ihtiyaç varsa zaten kamuoyu
nun oluştuğu ifade ediliyor. Oluşan kamuoyu içeri
sinde dernek yöneticileri dilerlerse federasyon da 
kurarlar, dilerlerse konfederasyon da kurarlar ve 
sonuç itibariyle istenen seviyeye çıkarlar. 

Eğer burada bir hüküm getirmeleri icap ederse 
şöyle bir şey belki düşünülebilir, onu takdirlerinize 
arz ediyorum : «Türk Hava Kurumu ve şu şu der
nekler Bakanlar Kurulunca onaylanmış tüzüğüne ve 
kanunların verdiği görev ve yetkilere göre yönetilir.» 
şeklinde, yani ikinci fıkraya bu sayılan tipteki der
nekleri yahut federasyonları da dahil etmek suretiy
le onlara bir yer verilmiş olur Tasarıda. Bu daha 
doğru bir düzenleme olur. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Akdemir. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan Tasarının 72 nci maddesinin 
başlığı «Özel Durumlar» şeklindedir. Biraz önce ko
nuşan saygıdeğer ağabeyimizin değindiği gibi özel 
durumların böyle bir Kanunun amacını aşması hu
susundan bahsettiler. Herhalde özel durumu, amacı 
aşmayacak bir madde ile teklif etmiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkanım; 
Şimdi sosyal devletin en büyük amacı doğuştan 

veya sonradan olma özürlülere yardımı en rasyonel 
şekilde götürmeye yönelik olmalıdır. Türkiye'de bu 
yönden 12 Eylül 1980 harekâtından sonra sakatları, 
yani özürlüleri, doğuştan veya sonradan olma tıb
ben özürlülere daha rasyonel bir hizmetin götürü
lebilmesi için, Sakatlan Koruma Millî Komitesi ku
rulmuştur ve bu Komite o günden bugüne de ol
dukça bir merhale almıştır. Bunun sebebi belirli der
neklerin, biraz önce sayın konuşmacının belirttiği 
gibi, sağırlar için 12, zihinsel özürlüler için 6, orta-
pedik özürlüler için <6, körler için 12 derneğin oldu
ğunu ve bu derneklerin de herbirinin kendi içerisin
de çeşitli alanlarda çeşitli faaliyetler göstererek yar
dım ettiğini söylediler. 

Şimdi bunlar özel kuruluşlar olduğu için bunların 
her birinin hizmetleri rasyonel olmamaktadır. Oysa 
bunlar bir federasyon şeklinde birleştirilir ve bunla
rın üzerinde bir konfederasyona gidilirse herhalde 
bu tıbben özürlülere hizmet en rasyonel şekilde gö
türülecektir. Zaten bu konuyu Sakatlar Millî Koor
dinasyon Kurulu Başkanlığı da bu şekliyle istemek
tedir. Bu şekliyle istemektedir ki, hizmetleri daha 
rasyonel, daha iyi götürebilmelerini temin etsinler. 

Onun için Yüce Heyetinizden biraz önce müte
addit arkadaşlarımızın vermiş oldukları önergelerin 
desteklenmesi yönünden oylarınızı istiyorum ve bu 
nedenle de hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

önce, bu 72 nci madde neden vazedilmiş kısaca 
onu arz edeceğim : 

Burada, Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Hava 
Kurumunun kuruluşu ve işleyiş düzeni bu kanundan 
kısmen ayrılmaktadır. Tüzükleri, Bakanlar Kurulun
ca tasdik edilmiştir ve bazı kanunlar bunlara ismen 
görevler verir. Bu özel durumlara hukukî bir yapı 
kazandırmak için 72 nci madde Tasarıya konmuş
tur. önergede bahsedilen amacı gerçekleştirmek üze
re kurulan dernekler, tespit ettiğimiz kadarıyla 30'un 
üzerinde ve bunların federasyon, konfederasyon ola
rak örgütlenmesi önerge ile istenmektedir. 

Federasyonların nasıl kurulacağı Tasarıda belir
lenmiştir. Kamu yararına çalışan dernek olması şar
tını peşin getirmişiz ama, arkasından, bunlar fede
rasyondur diye özel hüküm getiriyoruz. 

Şimdi biz Komisyon olarak, bu işin felsefesine 
aslında karşı değiliz. Yani, bu konuya bir şekil ver

menin gerektiği kanaatindeyiz. Ancak, bu önergeye 
bu şekliyle katılmamız mümkün değildir. Eğer Genel 
Kurul bunu dikkate alırsa, biz, bu maddenin içinde 
mi düzenlenecektir, başka bir yere mi konacaktır ve
ya hükümler aynen bu şekilde mi olacaktır, Komis
yonumuzda görüşeceğiz. Dikkate alınmak üzere oy
lanmasını arz ediyoruz. Bu haliyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu haliyle katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Aynı şekilde, bu haliyle katılamı
yoruz. Dikkate alınmak üzere karar verilirse ona gö
re düzenleriz. 
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BAŞKAN — Bu durumda, önergeler dikkate alın- l 
mak üzere oylanacak demektir. 

Önergelerin dikkate alınmasını kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar efendim... Kabul etmeyenler... 
Önergelerin dikkate alınması kabul edilmiştir. Öner
geler Komisyona gönderilecektir. 

Sayın Azgur, önergenizi açıklamak üzere buyu
run efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, muhterem 
arkadaşlarım; 

Sayın Komisyon Sözcüsü güzel izah ettiler 72 nci I 
maddenin amacını. 72 nci madde gerçekten, özel 
kanunlarla, özel statüye ve özel tüzüğe sahip bulu
nan dernekleri istisna etmiş. Burada, o derneklerin 
kendi hukukî statülerine tabi olduğunu ifade etmek 
istemiş. 

Türkiye'de Kızılay Derneği ve Türk Hava Ku
rumu gibi dernekler özel kanunlarla kurulmuşlardır 
ve bunların tüzükleri de yine Bakanlar Kurulu ta
rafından onanmıştır, özel mahiyettedir. Aynı şekilde, 
çok kısa bir süre önce Yüksek Meclisinizden geçen 
ve Millî Güvenlik Konseyi tarafından da kabul edi
lerek yürürlüğe konulan bir teklif var idi. Sayın Ka
ra Kuvvetleri Komutanının getirdiği bir Teklif idi j 
bu. Askerlikten, yahut daha genel tabiriyle Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların kuracağı dernek
leri düzenliyor idi. Bu dernekler de Kanunun birinci 
maddesinde apayrı bir amaca kavuşmuş durumdalar. 
Dört ayrı dernek halinde kuruluyorlar, derneğe üye 
olacaklar ayrıca yegân yegân sayılmış durumdadır
lar. Yine bu dernek hiçbir dernekte görülmeyen bir I 
özel, niteliğe sahiptir; Kanun, bu derneğe, kamu ya
rarına çalışan dernekler statüsünü doğrudan doğruya 
vermiştir. Yani, Danıştayın incelemesinden ve Ba- I 
kanlar Kurulu Kararından geçirilmeden... Ayrıca, 
yine bu derneklerin, yabancı derneklerle temas et
meleri, yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri, 'Millî Savun
ma Bakanlığının çıkaracağı bir yönetmelikle düzen
lenecektir. Bütün bunlar, bu derneklerin kendi ka
nunlarına göre yönetileceğini göstermektedir. Ben 
bunun da maddeye eklenmesinde yarar olacağı dü
şüncesiyle önergemi arz ettim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Azgur'un önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; biz, Dernekler Ka
nununun genel 'hükümlerini düzenliyoruz. 2847 sa
yılı Kanun, bunun istisnası olarak yayınlanmıştır ve 
o Kanunda, bu Dernekler Kanununa atıflar da var
dır. Dolayısıyla bunun pekçok bölümleri, o dernek
ler için de uygulanacaktır. Bu nedenle, yarın o dü
zenlemeden, o Kanundan vazgeçmek de mümkün
dür. Bu nedenle biz, bu Kanuna. Silahlı Kuvvetler
den ayrılacakların kuracakları dernekler hakkında 
hüküm konulmasını Komisyon olarak uygun görmü
yoruz, onun bir özel kanunu vardır, özel kanunda ne 
uygulanacağı belirlidir. Önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Azgur'un öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir efendim. 

FUAT AZGUR — Soru sorabilir miyim Sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
72 nci maddeyi, dikkate alınması kabul edilen 

ve tek oylama ile geçen üç önerge ile birlikte Komis
yona gönderiyorum efendim. 

73 üncü maddeyi okutuyorum : 
Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları der

nekler 
MADDE 73. — Yurt dışında Türk vatandaşları 

tarafından kurulacak derneklerin tüzüklerinin tas
dikli iki nüshasının ve yönetim kurulu ile dernek 
üyelerinin kimliklerini gösterir bir listenin, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmek üzere, derneğin bulunduğu 
yerdeki, yoksa en yakındaki Türk Konsolosluğuna 
bir ay içinde verilmesi zorunludur. 

Bu dernekler, yönetim kurulunda vuku bulacak 
değişiklikleri ve yeni girecek üyelerin kimliklerini de 
aynı usule göre bildirirler. 

Türk vatandaşları tarafından yurt dışında, bu 
Kanunla yasaklanmış amaçlarla dernek kurulamaz 
ve Türk vatandaşları bu türden derneklere üye ola
mazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, maddenin ke

nar başlığındaki «kurdukları» sözcüğünün madde 
metnindeki gibi olması gerekir; «kuracakları dernek
ler...» olacak. «Kurdukları» kelimesi yerine «kura
cakları dernekler..» olması gerekiyor. Çünkü madde 
metninde «vatandaşlar tarafından kurulacak dernek
lerin..» deniyor. 

BAŞKAN — Soralım efendim. Teşekkür ederim 
Sayın Bilge. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞIŞLERt 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, biz buna katılamıyoruz. Çünkü, bu ana ka
dar kurulmuş dernekler var, bir de orada dernek 
kurulduktan sonra zaten Türkiye'ye bildirilmektedir. 
Yurt dışında kurulduktan sonra bildirilmektedir. Baş
lığın bu 'haliyle kalması uygundur. Madde içinde 
«yurt dışında Türk vatandaşları tarafından kurula
cak derneklerin tüzüklerinin tasdiki olarak»da geç
mektedir zaten. Bu, amaca uygundur. 

BAŞKAN — 'Son fıkrada «kanun» kelimesi bü
yük harfle yazılmış, onu düzeltiyoruz küçük harf 
olarak. 

Komisyon Sayın Bilge'nin düzeltmesine katılmı
yor. Maddeyi bu 'haliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dernek birimi 
MADDE 74. — İçişleri Bakanlığınca, derneklere 

ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek 
üzere merkezde Emniyet Genel Müdürlüğünde ve 
her ilde ti Emniyet Müdürlüklerinde Dernekler Bi
rimi oluşturulur. 

'Bu birimlerin kuruluş, görev ve yetkileri ile 16 
inci maddeye göre tesis edilecek Dernekler Kütü
ğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları içişleri Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

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

Komisyon ve hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. N 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

75 inci maddeyi okutuyorum 
Muhakeme usulü 
MADDE 75. — Bu Kanunla ilgili olarak hukuk 

mahkemelerinde bakılacak davalar acele olarak gö
rülür. 

Bu kanun hükümlerine aykırı davranmaktan ce
zaî kovuşturmayı gerektiren hallerde, 3005 sayılı 
Meşhut Suçların Muhakeme Usulüne Dair Kanu
nun 1 inci maddesinin A bendindeki yer ve 4 üncü 
maddesindeki süre kaydı aranmaksızın failleri hak
kındaki kovuşturma ve soruşturma sözü edilen ka
nun hükümlerine göre yürütülür. 

Cumhuriyet Savcıları 3005 sayılı Kanunun 4 ün
cü maddesinde yazılı müddetle bağlı kalmaksızın bü
tün delilleri toplayarak kamu davası açarlar. 

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

üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, burada bir düzeltme uygun olur: «Bu Kanunla 
ilgili olarak hukuk mahkemelerinde bakılacak dava
lar acele işlerden sayılır.» şeklinde olması gerekir. 
Malûmunuz olduğu üzere, kanunlarımızda geçen ta
bir «acele işlerden sayılır» tabiridir. O bakımdan, 
tabir birliğini sağlamak bakımından arz ediyorum, 
başka bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü
yük. 

Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani «bakılacak davalar acele iş
lerden sayılır..» şeklinde düzelmiş oluyor. 

Madde ile ilgili sormak isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Düzeltme istemi var mı efendim?.. 
Sayın Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; maddede «4 

üncü maddesindeki süre kaydı aranmaksızın*» ile 
onun altındaki cümlede «müddetle bağlı kalmaksı
zın» tabirleri kullanılmaktadır. Birincideki gibi ikin
cinin de «süre ile bağlı kalmaksızın» şeklinde düzel
tilmesi uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Soralım efendim; bir yerde «süre» 
bir yerde, «müddet» denmiş. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Olabi
lir efendim, «süre» yapalım onu. 
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BAŞKAN — Başka düzeltme olmadığına göre, 
bu düzeltmelerle birlikte maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

76 ncı maddeyi okutuyorum. 

YEDİNCİ KESİM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 76. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi 
gereğince, dernek kurma hakkına sahip olmadıkları 
halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları 
kanunla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile 
derneklere üye olmaları kanunla yasaklanmış kişileri 
bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya dernek 
üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden 
kişileri dernek üyeliğinden çıkarmayan dernek yöne
ticileri beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?.. Bir diyece
ğiniz yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

Düzeltme istemi var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
77 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 77. — Bu Kanunun 6 ncı maddesinde 

belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile 38 
inci maddenin iki numaralı bendine aykırı hare
kette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve otuzbin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır ve her halde der
neğin kapatılmasına karar verilir. 

73 üncü maddenin son fıkrasına aykırı hareket 
edenler; Türkiye'de bulundukları takdirde, Türk Ce
za Kanununun beşinci maddesinin birinci fıkrasın
daki ceza hadleri nazara alınmaksızın, yukarıdaki 
fıkra hükmüne göre cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümet?.. Bir diyeceğiniz yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var • 

mı?.. 
Sayın Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; son fıkranın 

ikinci satırındaki, «beşinci maddesinin» yazı ile ya-
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zılmış. Yukarıda, «6 ncı madde» rakamla yazıldığı
na göre, bunun da rakamla yazılması uygun olur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Mad
de numaraları rakamla yazılıyor; katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu düzeltilmiş biçimiyle 77 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 77 nci madde kabul edilmiştir. 

78 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 78. — Bu Kanunun 7 nci maddesinin 

bir, iki, üç ve dört numaralı bentlerine aykırı hare
ket eden dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası hükmoiunur ve derneğin 
kapatılmasına da karar verilir. 

7 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden 
dernek üyeleri hakkında fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar ha
pis cezası hükmoiunur. 

Bu Kanunun 8 inci maddesine aykırı harekette 
bulunan dernek kurucuları ve yöneticileri ile 38 inci 
maddenin bir veya üç numaralı bentlerine veya son 
fıkrasına veya 39 veya 40 inci maddelerine aykırı 
faaliyette bulunan dernek yöneticileri altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 39 veya 40 
inci maddelere aykırılık nedeniyle cezalandırma ha
linde derneğin kapatılmasına da karar verilir. 

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

Komisyon ve Hükümet?.. Bir diyeceğiniz yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Sayın Azgur. Başka sayın üyemiz yok. 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan; burada der

neğin kurucularına da ceza vermeyi öngören hüküm 
var, üçüncü fıkrada: «Bu Kanunun 8 inci madde
sine aykırı harekette bulunan dernek kurucuları.» 
'8 inci maddeye bakıyoruz, «Uluslararası faaliyet ya
sağı». Bu, kurucuları değil, yöneticileri ilgilendiren 
bir faaliyet olmak lazım gelir. Yani, dernek kurul
duktan sonra yeni bir yönetim kadrosu işbaşına ge
liyor ve o yöneticiler, derneği uluslararası faaliyete 
sokuyorlar. Yani burada kurucuları ilgilendiren bir 
şey göremedim; neden kuruculara bir ceza verili
yor? 

BAŞKAN — Soralım, ama efendim, zaten ulus
lararası faaliyette bulunmak amacıyla dernek kuru
lamaz. Böyle bir dernek kurmuşsa, işte o yöneticileri 
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değil de, kurucuları cezalandırıyor madde, ama sora- | 
hm gene. i 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Evet* 
efendim, biz, orada kurucuları kastedildiği için bu
raya «kurucular» diye yazdık. 

FUAT AZGUR — Ben üçüncü fıkradan bah
settim efendim. 

BAŞKAN — Evet, madde olarak almışlar, 8 inci 
madde deyince, malumuâlileriniz, «uluslararası faa
liyette bulunmak amacıyla dernek kurulamaz» dedi 
mi, kuran, kurucu hakkındadır. 

FUAT AZGUR — O halde, «ikinci fıkra» de
mek lâzım. 

BAŞKAN — «Türkiye'de kurulacak dernekler 
yurt dışında şeye katılamaz» deyince, o zaman, yö- | 
neticiler, tabiî, anlaşılıyor, ama ikisini birlikte kul
lanmış efendim, yani, «8 inci maddeye aykırı hare
kette bulunan dernek kurucuları» birinci fıkra, «yö
neticileri» iki ile üçüncü fıkra birlikte kullanmışlar. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, mahkeme bu
nu başka türlü uygulayabilir. 

'BAŞKAN — Mamafih, Komisyon, cevabı bu 
şekilde verdi. 

Bunun dışında başka düzeltme istemi var mı?.. 
Yok. 

Sayın Muratoğlu'nun, 78 inci maddenin birinci 
fıkrası ile ilgili bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dernekler Kanunu Tasarı

sının 78 inci maddesinin birinci fıkrasının, birinci 
satırının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Enis MURATOĞLU 

MADDE 78. — Birinci satır. 
«Bu Kanunun 7 nci maddesinin bir, iki, üç dört 

ve beş numaralı bentlerine aykırı hareket eden...» 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının 78 inci maddesi, 
7 nci madde ile alakalı müeyyide sevketmektedir. 7 nci 
madde, görüleceği veçhile derneklerin ne türlü işaret
leri kullanamayacaklarını mübeyyin bulunuyor. Şöyle 
ki, bu maddenin ikinci fıkrasını okuyorum: «Komü
nist, anarşist, faşist, nasyonal sosyalist veya aynı an
lama gelen adları ve bunlara ait işaret, sembol veya 
benzerlerini kullanamayacaklardır. j 
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Sonra, bu maddenin, fıkranın beşinci bendinde, 
«mühür ve başlıklı kâğıtlarda dernek isminden ve 
varsa işaretinden başka isim ve işaretleri kullanmaları 
yine yasaktır.» deniyor; ancak bu beşinci bende müey
yide 'getirilmiyor. 

Şimdi şu 'hususu ifade etmekte fayda mülahaza 
ediyorum. Dernek, yasaklanan herhangi bir işareti 
kullansa; mesela, duvarlarına yapıştırsa, bunu müeyyi
de altına alıyoruz ve birtakım işaretleri kullanamaya
cağını belirtiyoruz. Bir de beşinci bent var, «mühür 
ve başlıklı kâğıtlarda dernek isminden ve varsa işare
tinden başka isim ve işaretleri kullanmalarını» gene 
yasaklıyoruz. 

Bu doğrudur ve maddenin esprisine paralel ola
rak sevkedilmiş bir benttir; ancak bu nusus, yani 
mühür ve başlıklı kâğıtlarda işaret kullandıkları tak
dirde müeyyide dışında bırakmış oluyoruz, 78 inci 
maddeye göre. 

Ben bunu bir çelişki olarak gördüm ve şu hususu 
belirtmekte de fayda müla'haza ediyorum ki, bakınız, 
bu 7 nci maddenin son fıkrasında deniyor ki, «Der
nek üyelerinin derneklerin her türlü toplantı ve faali
yetleri sırasında ikinci bentle yasaklanan işaret, sembol 
ve benzerlerini kullanmaları yasaktır.» Demek ki, 
yasak edilen birtakım sembol ve işaretler var ve her 
ne suretle olursa olsun, bunları bir dernek kullanma
yacaktır. Kullandığı takdirde bunu biz bir müeyyide 
ile karşılıyoruz. 

Hal böyle iken, beşinci bentte, «Başlıklı kâğıtla
rında ve mühürlerinde dani birtakım işaretleri kul
lanamayacağı» 'hükmünü getirmiş iken, bunu müeyyi
de dışı bırakıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi garip bir çelişki oluyor. Yani dernek, bir

takım işaretleri kolbağı olarak kullansa veya bu işa
retleri duvarlarına assa, bunu müeyyide altına alı
yoruz, yasaklıyoruz; ama mührüne yasaklanan işareti 
koysa veya antetli kâğıdına yasaklanan işareti koysa 
bunu müeyyidesiz bırakmış ölüyoruz. 

Madde bana göre gayet açıktır ve müsamahanıza 
sığınarak arz ediyorum, noksanlık vardır. Takdim et
tiğim önergede beşinci bendi de aldım ben. «Bu Ka
nunun 7 nci maddesinin bir, iki, üç, dört ve beş nu
maralı bentlerine aykırı hareket halinde olması uy
gundur.» dedim. Durum açıktır, takdir Yüksek Heye
tinize aittir, saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Muratoğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhin

de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

(KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bu beşinci bent hükmü, bilerek bu maddenin kap
samı dışında bırakılmıştır. Mühür ve başlıklı kâğıt
larda dernek isminden ve varsa işaretinden başka 
isim ve işareti kullanmaya, biz bu fıkra ile altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası vermeyi fazla bulduk. 
Adalet Komisyonundan da bu geçmiştir. Bu suçlar, 
Tasarının 86, bizirn'metnimizin 87 nci maddesiyle ce
zalandırılmaktadır. Başka hüküm bulunmayan hallerde 
bir aydan altı aya kadar hapis cezası vardır. 

Şimdi bir dernek düşününüz, başlıklı kâğıdına adı
nın dışında bir isim daha eklemiş, buna altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası vermek Komisyonumuzca 
fazla görülmüştür. Arz ediyoruz; önergeye katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Katılmıyoruz. 
BAŞKAK — Sayın üyeler, Sayın Muratoğlu'nun 

önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan etmektedir. Önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, işi uzatmamak için, ekleyebiliriz efendim, 
kesin olarak oylayabilirsiniz. 

BAŞKAN — «Üç, dört ve beş numaralı bent
ler...» şeklinde düzeltiyorsunuz... 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, bir açık
lama belki faydalı olur. 

BAŞKAN — Açıklama artık mümkün değil efen
dim. Komisyon katılmıştır... 

ABBAS GÖKÇE — Yazımla ilgili, muhtemel ya
zımla ilgili. 

BAŞKAN — Muhtemel yazım yok efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, o takdir

de «7 nci maddeyi» demek kâfi, artık bentleri say
maya gerek yok. 

BAŞKAN — Efendim, bir de son fıkrası var 
ama, niye öyle diyorsunuz?. 

ABBAS GÖKÇE — En son da dahil oluyor. 
BAŞKAN — Son fıkraya ayrı ceza getirmişler, 

«altı aydan bir yıla kadar» demişler. Nasıl aynı olur?.. 
Efendim mesele anlaşılmıştır. Komisyon kesin j 

olarak «ve beş» ibaresini eklemiştir. Bu nedenle 78 in- J 
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ci maddeyi bu eklenmiş haliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

79 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 79. — Bu Kanunun 14 üncü maddesin

de sözü edilen ilan mecburiyetini yerine getirmeyen 
dernek yöneticileri, beşbin liradan onbin liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Genel kurul toplantılarını kanun ve tüzüklerine 
aykırı olarak yapan dernek yöneticileri, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, onbin liradan 
yirmibin liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılır. 

Bu Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen bildirimi süresi içinde vermeyenler veya 
31 inci maddeye göre organlara seçilenleri süresi içe
risinde idareye bildirmeyenler, beşbin liradan onbin 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı 
olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de 
karar verilebilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Yok. 
Düzeltme istemi?.. Sayın Uyguner, Sayın Gökçe. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, üçün

cü fıkranın sondan bir evvelki satırında «... organ
lara seçilenleri süresi içerisinden...» tabiri geçmekte
dir. Sondaki (n) harfi fazladır. «... süresi içerisinde 
idareye bildirmeyenler...» olacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, «süresi içerisinden» yazılmış, 

«süresi içerisinde idareye bildirmeyenler...» diyorlar. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 
Sayın Gökçe, buyurun. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, «Genel ku

rul» kelimesi iki yerde ayrı ayrı yazılmış olarak ge
çiyor, bitişik yazılması gerekir kanısındayım. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Ana
yasanın 97 nci maddesinde «Millet Meclisi Genel 
Kurulu» şeklinde ayrı yazılmış efendim. 
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BAŞKAN — Ayrı yazılmış, katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, 79 uncu maddede o (n) harfini çı

kartmak suretiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 79 uncu madde kabul edilmiştir. 

80 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 80. — Bu Kanunun 23 üncü maddesi

ne aykırı olarak; Dernek genel kurulunu dernek mer
kezinin bulunduğu yerden başka bir yerde toplayan 
yönetim kurulu üyeleri veya buna yetkili kılınan di
ğer şahıslar maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
yerlerde toplantı yapanlar veya buna müsaade eden
ler üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

67 nci maddede yasaklanan yerlerde dernek mer
kez veya şubelerini açan veya izinsiz faaliyet göste
ren yöneticilerle, buna müsaade eden veya bu hal 
ve faaliyetlerden bilgisi olduğu halde keyfiyeti ka
nunî mercilere derhal haber vermeyen yetkililer de, 
yukarıdaki fıkra uyarınca cezalandırılır. 

BAŞKAN — 80 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Sayın Azgur. Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, 80 inci mad

denin birinci fıkrasında üçüncü satırda, «... madde
nin ikinci fıkrasında beliıtilen yerlerde toplantı ya
panlar...» diyor. Burada öyle anlaşılıyor ki, toplan
tıyı tertip edenlerin dışında o toplantıya katılanlar 
da cezalandırılıyor. Yani toplantıya kim gelmişse, 
tüm üyeler cezaya müstehak hale getiriliyor. Öyle 
midir, yoksa bu yerlerde toplantıyı tertip edenler 
midir? Yani tertip edenler mi cezalandırıyor, yoksa 
toplantıya katılan tüm üyeler mi cezalandırılacak?... 
Bunun açıklığa kavuşması bakımından soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, «başka !bir yerde toplayan yö

netim kurulu üyeleri veya 'buna yetkili kılınan diğer 
şahıslar...» ki orada 'bir virgül koyuyoruz zaten «şa
hıslardan' sonra, ayrıca «maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen yerlerde toplantı yapanlar...» için de diyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZt BANAZ — Efen
dim, maddenin ikinci fıkrası «öğrenci derneklerinin 
genel kurul toplantıları, resmî veya özel öğretim ku
rumlarında veya yurt binalarında yapılamaz» hük
münü getirmektedir. Buralarda böyle bir toplantı dü-
zenlenmişse, ona katılanlar ceza hükmüyle cezalandı
rılmaktadırlar. 

'BAŞKAN — Yani, «Derneğin üyesi bilmiyor, 
çağrılmış, falan yerde toplantı var denilmiş, gitmiş
se, onu da mı cezalandıracaksınız?» diyor Sayın Az
gur. «Yoksa burada toplantıyı tertip edenler mi ce
za görecek?.» diyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Şimdi 
efendim, burada «öğrenci derneklerinin genel kurul 
toplantıları resmî veya özel öğretim kurumlarında 
veya yurt binalarında yapılamaz.» hükmü getirilmiş
tir. Bu amir hükmü ihlal eden cezalandırılacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, «toplantı yapanlar» 
ibaresinden, toplantıyı düzenleyenler mi anlaşılmakta
dır, yoksa toplantıya iştirak eden herkes mi anlaşıl
maktadır?... Oysa, burada bana göre açıktır; «top
lantı yapanlar» deyince, toplantıya iştirak edenler 
değil, toplantıyı düzenleyenler anlaşılıyor. 

M?LLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Bura
da tertipleyenler olarak anlıyor Komisyonumuz. 

BAŞKAN — Öyle anlıyorsunuz değil mi efen
dim?... Yani, «Toplantıya bilmeden iştirak etmiş olan 
bir üyeyi cezalandırmak mümkün değildir.» diyorsu
nuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇtŞLERt VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZt BANAZ — Değil
dir. Tertipleyenlerdir burada esas olan. 

BAŞKAN — Mesele anlaşılmıştır, zabıtlara geç
miştir. Burada toplantıyı düzenleyenler olduğu açıklı
ğa kavuşmuştur. 

Herhangi 'bir düzeltme var mı efendim maddey
le ilgili?... Sayın Gökçe, buyurun. 

ABBAS GÖKÇE — ıSayın Başkan, birinci satır
da «Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı olarak»; 
dedikten sonra «Dernek» şeklinde büyük harfle ya
zılmış. Yine aynı satırda devam ediyor «dernek» 
şeklinde küçük harfle yazılmış. Birincisi de küçük 
harfle yazılmak gerekir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Uy
gun efendim. 

BAŞKAN — Evet, Hükümet de katılıyor. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, düzelt

me. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Efendim, Sayın Ko

misyonun düzelttiği, demin açıkladığı ifadeyi, cüm
leyi aynen okuyorum : «ikinci fıkrasında belirtilen 
yerlerde toplantı yapanlar...» değil, «toplantı düzen-
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leyenler...» şeklinde değiştirilirse, hiçbir yerde oku
yanlar tarafından da yanlış 'bir yoruma tabi tutulmaz 
zannediyorum. Bir kelimeyi düzeltmek suretiyle ifade 
de düzeltilmiş olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil; 
soralım. 

MÎLLÎ SAVUNMA, (tÇÎŞLERÎ VE D1ŞİİŞLER1 
KOMİSYONU ADINA REMZt BANAZ — Konu 
açıktır efendim. Bu haliyle kalmasını uygun görüyo
ruz. 

BAŞKAN — «Kalsın» diyorsunuz. 
Sayın üyeler; (D) harfini küçük harf yapıyoruz 

ve 80 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

81 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 81. — Bu Kanunun 41 inci maddesine 

aykırı faaliyette bulunan demek yöneticileri, fiilleri 
daha ağır bir cezayı geerktirmediği takdirde bir yıl
dan az olmamak; üzere hapis cezasıyla cezalandırılır 
ve tesisin kapatılmasına karar verilir. 

42 nci maddede gösterilen tesisleri izinsiz açan 
dernek yöneticileri altı aydan 'bir yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına karar 
verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?... 
Yok. 

Düzeltme istemine gelmeden soru sormak isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?... Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 
mı?... 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Müsaa
de eder misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim; «Takdirde» kelimesinden sonra virgül koyarsak 
daha uygun olur. 

BAŞKAN — «Virgül koyalım» deniliyor. 
Sayın Hükümet ve Komisyon katılıyorlar mı?... 
MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERÎ VE DİŞİLLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Katılı
yoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLOM — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Başka düzeltme istemi var mı efendim?. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Müsaade 

eder misiniz?... 
BAŞKAN — (Buyurun, Sayın Karafaasanoğiu. 
M. RAHMİ KARAHASANOdîLU — Efendim, 

birinci fıkranın sonunda «Karar verilir» deniyor; son 
fıkrada ise «Karar verilebilir» denmektedir. İkisinin 
de aynı olması daha uygun olur., 

BAŞKAN — Efendim, 'birinde kesinlik var, di
ğerinde kesinlik yok; ama Komisyondan soralım. 

MİLLÎ SAVUNMA, 'İÇİŞLERİ VE DIŞİİŞLERÎ 
KOMİSYONU ADINA REMZt 'BANAZ — Efen
dim bu kapatma ile ilgili bir konudur; cezalandırma
ları da, «Şu kadar cezalandırılır ve tesisin kapatılma
sına karar verilebilir.» diyoruz. Bu kapatma konusu 
hâkimin takdirine bırakılmıştır. 

BAŞKAN — İkincisinde takdire bırakıyorsunuz, 
birincisinde kesin olarak karar vedilmesini istiyorsu
nuz. 

Bir virgül konmak suretiyle 81 inci maddeyi oy
larınıza sunuyorum ': Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

82 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 82. — Kanunun 43 üncü maddesinin 

birinci fıkrasına aykırı harekette bulunanlar, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı 
aydan bir yıla kadar hapis ve ohbin liradan ellibin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 

mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 82 nci madde kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; Birleşime 25 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.15 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : AM Nejat ALPAT, Erdoğan BAYIK 

BA$KAN — Sayın üyeler, 145 inci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komis
yonlardan Gelen îşler bölümünde yer alan Dernekler 
Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
83 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 83. — Bu Kanunun 44 üncü maddesine 

veya 45 inci maddesinin birinci veya ikinci fıkrala
rına aykırı hareket edenler veya 46 ncı maddenin üçün
cü fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar ile 65 inci 
maddenin ikinci fıkrasında öngörülen bildirimi yap
mayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede taşınmaz 
mallan paraya çevirmeyenler üç aydan altı aya ka
dar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?... Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın üyemiz var 
mı efendim?... Yok^ 

Maddeyle ilgili önergeler var, okutuyorum efen
dim 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekten olan Dernekler Kanunu Tasarısı

nın 83 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Enis MURATOÖLU 
«Madde 83. — Bu Kanunun 44 üncü veya 45 in

ci maddesine aykırı hareket edenler veya 46 ncı mad
denin üçüncü fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar 
ile 65 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen bil
dirimi yapmayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede 
taşınmaz mallan paraya çevirmeyenler, fiil daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde üç aydan altı 
aya kadar 'hapis cezasıyla cezalandırılırlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 83 üncü maddesi

nin son satırında geçen «üc aydan» ibaresinin «bir 
aydan» olarak düzeltilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Cahit TtUTUM 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir açıklamanız ola
cak mı efendim?... 

CAHİT TUTUM — Kısa bir açıklamam olacak. 
BAŞjKAN — 'Buyurun, 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım. 
Ben 83 üncü maddeden başlayarak 86 ncı mad

deye kadar, ceza hükümlerinde, gerek Hükümet ve 
gerekse Komisyonumuzun artırma yolundaki öneri
lerine bir ölçüde katılmadığımı beyan etmek mak
sadıyla üç madde ile iigili önerge vermiş bulunuyo
rum. Aslında, tabiî ceza hükümlerinin miktarlarının 
tespiti, ceza psikolojisini ilgilendiren önemli bir ko
nu; yani öyle hemen ayak üstü kararlaştırılabilecek 
bir konu değil. Bunun bilinci içindeyim. Aslında, 
77'den itibaren başlayan müeyyideler üzerinde ta
mamen spesifik ve belli eylemleri hedefleyen müey
yideler olması, dolayısıyla herhangi bir yorumda bu
lunamamıştım. Ancak, 83'ten itibaren eski Yasa ile 
yaptığım karşılaştırmalarda, Komisyonumuzun ceza
ların asgarî hadlerini veya azamî hadlerini artırma 
yolundaki gerekçelerinin inandırıcı bulmadığını belirt
mek istiyorum. 

Şimdi, 83 üncü maddede sorun; üç aydan altı aya 
kadar hapis. Nedir cezalandırılan?... 44 üncü madde
nin birinci fıkrasında, 44 üncü maddeye muhalefet... 
44'e baktığım zaman «Yabancı dernek ve kuruluş
larla ilişki.» başlığı altında ilgili bakanlıkların görü
şü alınarak ve Bakanlıkça verilecek izne bağlı bun
ların yabancı ülke dernek ve kuruluşların üyelerini 
Türkiye'ye davet etmek. Eğer bu daveti izin alma
dan yapmışsa, üç aydan altı aya kadar hapis cezası 
ile cezalandırılacak. 'Bu, oldukça ağır bir müeyyide 
bana göre. Veya 45 inci maddenin birinci fıkrasında 
«imza eksikliği varsa üç aydan altı aya kadar hapis» 
diyor, üç aydan başlıyor. Veya işte ikinci fıkrası ise 
45 inci maddeye muhalefet halinde; yani bildirilerin 
zamanında verilmesi veya dağıtımın belirtilen süreden 
önce yapılması halinde de yine üç aydan altı aya ka
dar ceza. Eski Yasada bu, bir aydan altı aya kadar 
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hapis cezası ile tecziye ediliyordu. Üç aylık asgarî 
haddin bir aydan başlaması, bana göre bir aydan al
tı aya kadar farklı [aştırılmış, eylemlerin ağırlığına 
göre farklılaştırılmış bir cezanın daha isabetle veril
mesini mümkün kılmaktadır. Çünkü eğer, burada 
yasaklanan fiillere büyük ölçüde caydırıcılık açısın
dan bir ağırlık vermek istiyorlarsa; ağırlık verilmek 
isteniyor ve bu yolla caydırıcılık sağlanmak isteni
yorsa, bir aydan üç aya çıkarmakla, yani iki aylık bir 
ceza farkı ile bu kadar büyük sonuçlar alınabileceği
ne kani değilim. O zaman daba evvel mevcut Yasa
da bu fiiller için tespit edilmiş olan ceza miktarları 
ile oynamamakta yarar var. Çok önemli, zorunlu ne
denler var ise, tabiî oynanır. 

Saygıdeğer Komisyonumuz eğer ikna edici bir şe
kilde açıklama yaparlarsa, kuşkusuz hemen önerge
mi geri alırım. Ancak benim görebildiğim, şurada de
min söylediğim fiillerin ağırlık derecesi, 'hafiflik de
recesi göz önünde bulunduğunda, bir ayla altı ay ara
sında değişen cezalar uygulanmasının daha isabetli 
olacağı, asgarî haddin üç aydan başlatılmasının ben
ce gereksiz bir artırım gibi geldiği inancında olduğum 
için bu önergeyi verdim, saygı ile arz ederim. 

Evvela, müeyyide altına alınan fiiller nelerdir, 
ona bakalım. 44 üncü maddeye göre, derneklerin, ya
bancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini 
Türkiye'ye davet etmesi veya yabancı derneklerin 
veya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini gön
dermesi; bu bir derneğin hükümetten izin almadan 
belirsiz maksatlarla bu harekete girmesi demektir. Sa
yın Tutum'un belirttiği gibi, hafif bir hareket olma
mak lazımdır bu fiil. 45 inci maddeye gelince; dernek
lerin, yönetim kurullarınca karar verilmeden bildiri, 
beyanname dağıtmaları; yani başıbozuk bir halde 
faaliyetlerine devam etmelerini önlemek maksadıyla 
müeyyide getirilmiştir. Yine 45 inci maddenin ikinci 

fıkrasında; bildiri, beyanname ve benzerlerinin ya
yınlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile hazır
lanan yayın metninin birer örneğinin, yayımın ihba
rı amacıyla, gün ve saati, yazılı alındı belgesi karşılı
ğında mahallin en büyük mülkî amirliğine veya Cum
huriyet Savcılığına verilmesidir. Tasavvur buyurunuz 
ki, bunun müeyyidesi olmaz veya müeyyidesi ciddî 
tutulmazsa, dernek istediği gibi bildirisini, beyanna
mesinin yayınlayabilecek ve bunu Cumhuriyet Savcı
lığına götürmeyecektir. Bunlar ufak hareketler değil
dir. 

Şimdi şu hususu ele almak isterim. Niçin ceza 
artırılmıştır?.. 'Bundan evvel Türkiye'mizde dernek
lerin ne dereceye kadar 'başıbozuk bir davranış ve 
tutum içerisinde olduğunu Sayın Tutum'da gayet 
iyi bilirler. Bunu düzenlemek amacıyla ceza kanun
larında ihtiyaca göre değişiklikler yapılır. Yapılmış 
olan değişiklik nedir?.. Üç aydan altı aya kadar. 
Bizim ceza tatbikatımızda ve İnfaz Hukukumuzda 
altı aya kadar olan cezalara kısa süreli cezalar denir. 
Bunlar tamamen paraya çevrilebilirler ve tecil edi
lebilirler, en yukarı haddi verilse dahi; bunu yük
sek üyelerin dikkat nazarına arz ederim, ikincisi şa
yet Sayın Tutum'un ifade ettikleri gibi bir aylık sü
reyi kabul edersek yine 647 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesine göre bir aya kadar olan cezalar behe-
mahal paraya çevrilir; Kanunun bir emri zarurisidir. 

Sayın Tutum'un noktayı nazarını kabul edersek, 
hapis cezası verilemeyecek demek oluyor. Çünkü, 
asgarî hadde kalındığı ve bir aylık ceza tertip edil
diği takdirde mahkeme bunu paraya çevirmeye mec
burdur. Halbuki bendeniz, «Bu fiillerin karşılığında 
sadece para cezası verilsin» demeyi, esaslarına ve 
kanunun esprisine uygun görmemekteyim. 

Bir noktaya daha müsaade buyurulursa işaret et
mek isterim. Sayın Tutum, üç ayı fazla gördüklerini 
söylüyorlar; fakat üç ay hapis cezası tertip edilse 
dahi infazda iki ay olarak çektirilir; yani üç ay de
ğildir ve şunu da ifade edeyim, tekrar müsamaha
nıza sığınarak; bazı fiillerde mahkemenin teşdiden 
ceza vermesi çok güçtür. Çünkü bazı suçlar şeklî suç
lardır, işte burada olduğu gibi; bildirinin alındı bel
gesini almadan vermek vs. hareketler, bunlarda mah
keme kolay kolay asgarî haddin üstüne çıkamaz. 
Belki Sayın Tutum diyebilirler ki; bir aydan başla
talım da mahkeme üç ay versin. Kolay değildir bu, 
verilemez. O itibarla, biz mahkemeye bir aylık ha
pis cezası verdirmekle para cezasnıa fiilî bağlamış 
oluyoruz. Kanaatime göre bu tamamen yanlış olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lehinde aleyhinde 

Söz isteyen?... Sayın Muratoğlu.. 
ENİS MURATOĞLU — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun Sayın Muratoğlu. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, çok de

ğerli üyeler; I 
Gerçi, Sayın Tutum birtakım beşerî mülahazalarla I 

bu cezaların bu fiillere karşı fazla olduğunu söyle
mekte ve bir manada, cürümle ceza arasında makul 
bir nispet olması icap ettiğini ifade eylemekte ise de, 
ben bu mülahazalara şu sebeplerden dolayı katılamı
yorum. 
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Tabiî benim naçiz kanaatime göre. O itibarla, mad
denin tarzı tedvini doğrudur; önergenin aleyhinde-
yim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADİNA REMZİ BAN AZ — Efen
dim komisyonumuz katılamıyor önergeye. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ B AH AT

TIN ABLUM — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Tutum'un önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alnımasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Muratoğlu önergenizle ilgili bir açıklama
nız olacak mı?.. Buyurun. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, çok de
ğerli üyeler; 

Bu madde ile alakalı olarak verdiğim önerge, 
bundan evvelki önergemizde olduğu gibi, maddenin 
birinci satırının değiştirilmesi tarzındadır. Şöyleki; 
83 üncü maddede deniyor ki «Kanunun 44 üncü 
maddesine veya 45 inci maddenin birinci veya ikinci 
fıkralarına aykırı hareket edenler...» Bu hal müey
yideye bağlanıyor. 

Şimdi 45 inci maddeyi tetkik buyuracak olur
sanız görülecektir ki, maddede üç tane fıkra var. 
Üçüncü fıkra müeyyideye bağlanmamıştır. Benim 
önergemde getirmek istediğim husus, üçüncü fıkraya 
müeyyide tayin etmektir. 

Üçüncü fıkrada şunlar söyleniyor: «Bildiri, be
yanname ve benzeri yayımlar, kanunla yasaklanmış 
herhangi bir dille ve yazı ile yazıldığı, Devletin iç ve 
dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü bozucu veya suç işlemeye ya da ayaklanma
ya veya isyana teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya 
Devletin gizli belgelerini açıklamak...» Buraya ka
dar olan kısımlara Sayın Komisyon müeyyide getir
memekte tamamiyle haklıdır ve Komisyona tama-
miyle katılıyoruz. Çünkü bu saydığım fiiller, Türk 
Ceza Kanununda makes bulmuş, her birisine müey
yide tayin ve tertip edilmiş olan fiillerdir; onlara 
müeyyide getirmeye lüzum yok. Ancak, bu 3 üncü 
fıkrada devam,eden bir ibare var değerli arkadaşla-
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rım, o ibare de şudur: Müeyyide dışı bırakılmış olan 
kısım işte budur: «...yahut başkalarının şöhret ve 
haklarına, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek 
amacına yönelik bulunduğu takdirde...» 

Şimdi, başkalarının özel ve aile hayatına, şeref 
veya şöhretine yönelik bir bildiri veya beyannameyi 
yayınlıyorsa dernek, biz burada Devleti devreye so
kuyoruz. Yani Cumhurbaşkanının olmadığı yerde 
Devleti temsil etmek durumunda olan vali, dıirdu-
rabiliyor, toplatabiliyor. Mademki Devleti devreye 
sokuyoruz, o halde bu harekette, yani başkalarının 
özel hayatlarına, şeref veya şöhretlerine vaki taarruzî 
bildirilerde demek ki kamu menfaati görüyoruz. Şa
yet amme intizamıyla alakalı görmüyor idiyse Sayın 
Komisyon, o takdirde Devleti devreye sokmamalıy-
dı. Yani yukarıda okuduğum kısımlarla madde bı
rakılmalıydı ve başkalarının şöhret ve haklarına, özel 
ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik 
bildirilerde Devlet faaliyete geçmemeliydi. Mademki 
Devleti faaliyete geçirdik o halde orada kamu men
faati görüyoruz. Mademki kamu menfaati görüyor
sunuz, o takdirde buna muhalefeti de müeyyideye 
bağlamanız gerekir. Bu çok açık bir realitedir, tabiî 
bana göre. 

İşte bu sebeplerle bendeniz verdiğim önergede 
«Bu Kanunun 44 üncü veya 45 inci maddesine ay
kırı hareket edenler» demekle beraber, yukarıdaki 
açıklamamı, yani üçüncü fıkradaki bazı hareketlerin, 
Devletin iç ve dış güvenliğiyle alakalı vesaire olan 
kısımlarını böyle hafif bir müeyyideye bağlamış• ol
mamak için, Türk Ceza Kanununda vardır bunun 
müeyyidesi, «Fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde» diye elastikiyet getirdim maddeye. Böyle 
olunca, fiil daha ağır bir cezayı gerektiriyorsa, yani 
Devletin iç ve dış güvenliğiyle alakalı vesair bura
da sayılan fiiller işlenmiş ise, onlar Türk Ceza Ka
nununda ait bulunduğu maddeye göre tecziye edile
ceklerdir; ama bunun dışında kalan, yani Türk Ce
za Kanununda resen savcılığın hareketini gerektir
meyen, başkalarının şöhret ve haklarına, özel ve aile 
hayatlarına tecavüz meselesi işte burada müeyyide 
altına alınmış oluyor. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Komis
yon diyebilirler ki, «Bu husus şahsî dava ikâmesine 
bağlıdır.» Doğrudur. Bir manada öyledir. Neşren 
hakarette Devlet devreye girmez, savcılık kamu da
vası açmaz. Şahsî dava ikâmesine bağlıdır; ama eğer 
Komisyon bu espri ile hareket ediyor idiyse, bu iba
reyi bu fıkraya almamalılardı. Mademki bu fıkraya 
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aldılar, Devleti devreye soktular, o halde kamu men
faati görmüşlerdir. 'Kamu menfaati görülen ahval
de de, o fiil müeyyidesiz bırakılamaz, mümkün de
ğildir. 

İşte benim söylemek istediklerim bunlardan iba
rettir. Öyle zannediyorum ki Yüksek Heyetinizi ten
vir ettim. Şimdilik söyleyeceklerim bunlardan iba
rettir. Benim arz ettiğim şekilde 45 inci maddenin 
tamamı alınır ve «Fiil daha ağır bir cezayı gerek
tirmediği takdirde» tarzında müeyyideye bağlanırsa 
o zaman başkalarının şöhret ve haklarına, özel ve 
aile hayatlarına tecavüz halinde bildiri yayımlanma
sında da fail tecziye edilebilecektir. Aksi halde tec
ziyesi mümkün değildir. Maddenin noksan tarafı 
kanaatimce bunlardan ibarettir. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Muratoğlu'nun önergesinin lehinde, aley

hinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Getirilen ceza hükmü, 45 inci maddenin bir ve 
ikinci fıkralarını kapsamına almaktadır. Burada, bu 
45 inci maddenin bir ve ikinci fıkralarıyla dernek 
yöneticilerine bir görev yüklenmektedir ve bu göre
ve uymayanlar ilgili madde ile cezalandırılmaktadır. 

Üçüncü fıkrada ise, bu aslında verilen bildiri ve 
beyannameler suç unsuru teşkil etmektedir, Türk Ce
za Kanununa göre cezalandırılmaktadır, ancak bu
nun dağıtılmasının veya milletin elinde kalmasının 
sakıncalı gören mülkî idare amiri bu belgeleri top
latma gibi bir yükümlülük yüklenmektedir ve bu 
toplatma kararı da hâkim huzuruna çıkarılmaktadır. 
Dolayısıyla bu maddede belirtilen konuların hepsi 
Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmektedir. Sa
dece burada düzenlenen konu, suç teşkil eden bildiri 
ve beyannamelerin bir mahkeme kararına gerek kal
madan mülkî idare amiri tarafından toplayabilme
sine imkân sağlamaktır. O nedenle, bu maddenin 
ilgili ceza maddesi içine alınması Komisyonumuzca 
uygun görülmemiştir. Burada belirtilen özel ve aile 
hayatına tecavüz, şöhret ve haklara tecavüz Türk 
Ceza Kanununda hepsinin tek tek müeyyidesi var
dır. O nedenle burada yeniden ceza tayinine gerek 
olmadığı kanaatindeyiz, önergeye katılamıyoruz. 

Arz ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Muratoğlu'nun 

önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını 
beyan etmektedirler. Önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

83 üncü madde üzerinde düzeltme istemi var mı 
efendim?.. Yok. 

83 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

84 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 84. — Kanunun 57 nci maddesinde 

yasaklanan durumları bilerek kabul edenlere veya 
bu görevlerin verildiğini öğrendiği halde, bir hafta 
içinde istifa etmeyenlere, beş bin liradan onbin liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 

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

Komisyon ve hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 84 üncü madde kabul edilmiştir. 
85 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 85. — Kanunun 62 nci maddesine ay

kırı olarak derneklere yardım eden tüzelkişi veya 
kuruluşların yönetici veya yetkilileri ile yardım ka
bul eden dernek yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Eğer yardım alınmamışsa, mahkemece yapılan yar
dımların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verilir. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, bu «alınmamışsa» kelimesi «alınmışsa» ola
cak, hatadır. Fıkranın «Eğer yardım alınmışsa, mah
kemece yapılan yardımların Hazineye gelir kaydedil
mesine karar verilir» şeklinde olması lazım. 

BAŞKAN — Hükümet teklifinde de zaten öyle. 
«Bir tapaş hatası» diyorsunuz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz var mı 
efendim?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin başka bir diyeceği?.. 
Yok. 
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Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

Mafdde ile ilgili önergeler var, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Dernekler Kanunu Tasarısı
nın 85 inci maddesinin son fıkrasının (yapılan veya 
yapılmak istenen yardımların mahkemece Hazineye 
gelir kaydedilmesine karar verilir) şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Enis MURATOĞLU 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 85 inci maddesinin 
son satırında geçen «bir yıla kadar» ibaresinin «altı 
aya kadar» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu bir açıklamanız 
olacak mı efendim? Buyurun. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, saygı
değer üyeler; 

85 inci maddede değiştirilmesini istediğimiz husus 
ikinci fıkra tarzında yer alan : «Eğer yardım alın
mışsa, mahkemece yapılan yardımların Hazineye ge
lir kaydedilmesine karar verilir.» kısmıdır. 

Şimdi burada müsaade buyurulursa kısa bir açık
lama yapmak istiyorum; bizim ceza sistemimizde 
suçlar ikiye ayrılır, cürüm, kabahat. Kabahatlarda 
hafif hapis vardır, hafif para cezası. Burada ise ba
kınız üç aydan bir yıla kadar hapis deniyor. Demek 
ki, bu madde bir cürümdür. Birincisi bu. 

ikinci nokta, eğer yardım alınmışsa Hazineye 
gelir kaydedilmesine deniyor. Ben ise, yapılan veya 
yapılmak istenen yardımların mahkemece Hazineye 
gelir kaydedilmesine karar verilir densin diyorum. 

Bunun sebebi şudur : Cürümlerde teşebbüs de
nen bir müessese vardır, yani bu failin kastettiği cü
rümü işlemek için birtakım icraî hareketlere başla
ması ve fakat bazı sebeplerden dolayı da kastettiği 
neticeyi alamadan hareketlerinin, arzusunun akamete 
uğramasıdır. Burada da teşebbüs tam veya nakıs ol
mak üzere ikiye ayrılır ve ona göre ceza tertip edilir. 

Bu açıklamayı yapmaktan kastımız şudur : Şa
yet bir kimse, bir teşekkül, bir şirket herhangi bir 
derneğe yardım yapmak isterse ve bu yolda birta
kım icraî hareketlerde bulunursa mesela, ilgili ada
mını gönderse şu kadar bin lira para getirdim senin 
derneğine ben, benim lehime şu tarzda faaliyetlerde 
bulun dese ve fakat dernek bunu kabul etmese ve 
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bu husus tespit edilse ki, çok mümkün bu, olabilir 
o takdirde suçu işlemek durumunda olan kimse ve
ya kimselerin hareketi teşebbüs safhasında akamete 
uğramış olacaktır, ama yine suç vardır. Tıpkı bir 
insanın bir fiili işlemeyi kastedip icra hareketlerine 
başladıktan sonra muvaffak olamaması gibi, tıpkı 
bir hırsızlığa başlayıp muvaffak olamaması veya. 
adam öldürmeye teşebbüs edip muvaffak olamaması 
gibi. Madem ki cürümdür bu, o halde bunda teşeb
büsü kabul etmeye mecburuz. 

Şimdi, teşebbüs hallerinde ceza verilir ve ceza
nın bir ferî kısmı olmak üzere, para var ise veya 
bir alet kullanılmış ise o cürümde o da müsadere 
edilir. Mesela, bir rüşvet olayında teşebbüs safha
sında kalmış olsa bile verilmek istenen para müsa
dere edilir. Şimdi biz bu maddeyi bu haliyle kabul 
edersek değerli arkadaşlarım; eğer yardım alınmışsa 
mahkemece Hazineye gelir kaydına karar verilecek. 
Peki, bir teşekkül veya şahıs derneğe bu tarzda ka
nun dışı yardım yapmak istedi, gitti teklif etti, pa
rayı da verdi; ama almadılar. Ne oldu? Cürüm te
şebbüs safhasında akamete uğradı, ama dernek tara
fından para alınmadı diye mahkeme o paranın Ha
zineye irat kaydına karar veremeyecektir. Bizim na
çiz anlayışımıza göre büyük bir çelişki vardır, nok
sanlık vardır. 

Tasavvur buyurunuz ki, suç tekemmül etmiş ise, 
para verilmiş ise Hazineye irat kaydediyorsunuz, 
ama bir cürüm olduğu halde ve teşebbüs safhasında 
akamete uğraması mümkün olduğu halde para elde 
edilecek ve fakat Hazineye irat kaydına karar ve
remeyeceksiniz; çünkü madde amir bir hüküm sevk-
ediyor diyor ki; «Eğer yardım alınmışsa, mahkeme
ce yapılan yardımların Hazineye gelir kaydedilme
sine karar verilir.» boşluk yaratıyor ve çelişki tevlit 
ediyor. 

O itibarla, bendeniz diyorum ki; yapılan veya 
yapılmak istenen yardımların mahkemece Hazineye 
gelir kaydedilmesine karar verilir. Kanaatimize göre 
doğrusu da budur. Kanunsuz bir teşebbüse giriliyor, 
yardım yapılmak isteniyor, ama herhangi bir sebep
le akamete uğruyor bu, yardım yapılamadı diye o 
parayı müsadere edemiyorsunuz, ama yardım yap
mak isteyen kimseye cürüm olduğu için mahkûmiyet 
dahi vereceksiniz, fakat parayı müsadere edemeye
ceksiniz, çünkü amir hüküm getirmiş yardım alın
mışsa diyor, ama alınmamışsa müsadere edemeye
ceksiniz. 
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Bir rüşvette böyle değildir ki, para verilmek is
tenmiş ise teşebbüs safhasında da akamete uğrasa 
o para müsadere edilir, faile hapis cezası verilir, du
rum aynen buna benzemektedir. 

Fazla bir ilaveye lüzum görmüyorum, takdir Yük
sek Heyetinize aittir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Muratoğlu'nun önergesinin lehinde, aley

hinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, burada bahis konusu olan derneklere si
yasî partilerin, bağlı kuruluşların, vakıfların, işçi ve 
işveren sendikalarının, meslekî kuruluşların yardım 
etmesi. Diğerlerinde de, belediyelerin, özel idarele
rin, genel ve katma bütçeli dairelerin yardım etmesi. 
Burada bir paranın bir derneğe verilmesine teşebbüs 
edilmesinin cezalandırılması ayrı şey, bu parayı dev
lete irat kaydetmek ayrı şeydir. 

Bir kere bu paranın ilgili derneğin kasasına gir
mesi, makbuzunun kesilmesi ve oraya artık masra
fın yapılmış olması lazım devlete irat kaydedilmesi 
için. Burada ben vereceğim sözü üzerine parayı mü
sadere etmek ve devlete gelir kaydetmeyi Komisyon 
olarak mümkün görmüyoruz. 

Önergeye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Muratoğlu'nun 

önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan etmektedir. Önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursun 
efendim?.. Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir efendim. 

Sayın Tutum bir açıklamanız olacak mı efen
dim? Buyurun. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; bu önergem
de eski yasada kabul edilmiş olan azamî haddi bir 
veri olarak kabul etmiş ve Komisyonun ve Hükümet 
Tasarısında azamî haddin bir yıla çıkarılmasına iliş
kin bu düzenlemesinin amacı aşan bir ağırlık taşıdığı 
kanaatma varmış bulunuyorum. 

Şimdi, tabiî soruna bakış açısının ceza psikolojisi 
açısından kişilere göre değiştiğini anlıyorum. Bazı 
arkadaşlarımız en ağır durumları ve fiilleri düşüne-

— W 
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rek bu müeyyidenin onlar için vazedildiği gibi bir 
varsayımdan hareket ediyorlar. Ben ise, en ağır müey
yidelerin bazan en masum hareketlere veya ihmal
lere uygulanması halinden çekindiğim içindir ki, ce
zada bir orta ve makul bir çerçeve tutturmak gerek
tiğine inanıyor ve o yolda savunma yapıyorum. 

Demin tabiî soru sorma imkânı kalktığı için so-
ramamıştım, ama bir teşbih yaparak yahut bir kı
yaslama yaparak önergemi savunmam gerekirse; de
min Saygıdeğer Muratoğlu'nun okuduğu 45 inci mad
denin-ilk fıkrasında bildirideki bir imza noksanının 
kendisini en azından üç ay hapse mahkûm ettirecek 
bir olgudan bahsediyor, ben bundan çekinirim; ama 
kasten o işi, orada söylenen şekilde yapmışsa tamam 
ona verin o cezayı, ama bir imza noksanının kendi
sini üç aydan aşağı olmamak üzere bir mahkûmi
yete, mahkûmiyet kararıyla karşı karşıya bırakacak 
olan bir ceza düzenlemesinin ne ölçüde hakkaniyete 
uygun olduğunu sormak istiyordum? 

Burada da sanıyorum ki, diyelim bir vakıf veya 
bir meslekî kuruluş kendi faaliyet alanıyla ilgili bir 
derneğe maddî bir yardım sağlamış. Şimdi sağlamış 
da ne olmuş? Ortaya bir şey çıkmış değil, bunun so
nucunda birtakım şeyler ortaya çıkmış değil, bu tes
pit edilmiş değil, ama salt bu amir hükme muhale
fet dolayısıyla bir ceza hükmü götürüyoruz. Gerek
lidir, amir hüküm ihlal edilmiştir, ama bunun azamî 
haddini bir yıla çıkarmak bana oldukça ağır geldi. 

Eğer Komisyon çok fazla ısrarlı değilse, bunun 3 
aydan 6 aya kadar, eskisinde olduğu gibi hapis ce
zasıyla cezalandırılması şeklinde bir düzenlemenin 
daha makul olacağını düşünüyorum. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lehinde aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Sayın Akkılıç, lehinde lehinde. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Gerçekten Sayın Tutum'un da konuşmasında açık

ladıkları gibi, bu maddede çok ağır cezalar getiril
mektedir. Tahmin ediyorum ki, aramızda çok arka
daş vardır, çeşitli derneklerde çalışmıştır, yönetici ol
muştur, üye olmuştur ve bundan böyle de olabilecek
tir. 

Sayın Başkanım; 
Bildiğiniz gibi Türkiye'de dernekçilik bir ara ma

alesef suiistimal edildi; ama biz meşhur atasözü ge-
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reği sütten ağzımız yandı diye yoğurdu üfleyerek 
yemeye kalkarsak o zaman işi iyice çıkmaza sok
muş oluruz gibi geliyor bana. 

Bakın, şu paragrafı okumak istiyorum : 
«Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olu

nan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, 
senet veya sair mallan kendisinin veya başkasının 
menfaatine olarak sarf ve istihlak veya rehneden...» 
Şimdi gayet lta<biî derneğim herhangi ;b'iır parasını, mal
lını veya başka varlığını bir başkasına ya da kendi 
menfaatine kullanan kimse muhakkak suç işlemiştir. 
Ancak farkında olmadan birçok kimse amatör ola
rak dernekçilik yapar, farkında olmadan sadece iyi 
niyetle herhangi bir imzayı noksan yapar veya her
hangi bir evrakı noksan yaparsa, bu takdirde bıra
kın bir seneyi, üç ayı bir gün daha hapsedilmesi ben
ce büyük cezadır bunlar için. O nedenle, ben Ko
misyondan bu cezaların mutlaka indirilmesi ve Sayın 
Tutum'un hatta önergesinin de ilerisine giderek «Her 
ne suretle olursa olsun» cümlesinin mutlaka değişti
rilmesini istiyorum. Bence bunun kasta çevrilmesin
de büyük yarar vardır. Aksi takdirde çok büyük 
komplikasyonlar doğurur. 

Saygılar sunarım efendim, teşekkür ederim. 

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

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, bu ceza miktarları bir takdir meselesidir. Ko
misyonumuzun takdiri bu yönde, yani maddedeki şe
kilde tecelli etmiştir. Aslında bu madde Anayasa ile 
yasaklanan bir konuya ceza hükmü getirmektedir. 
Biz önergeye katılamıyoruz. 

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

TİN ABLUM — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Sayın Tutum'un önergesine Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılmadığını beyan etmektedir, öner
genin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler lütfen işaret buyursun efendim... önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

85 inci maddede düzeltme istemi var mı efen
dim?... 

Sayın Cebeci, buyurun efendim. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkanım; 
Son fıkra, «Eğer yardım alınmışsa, mahkemece 

yapılan yardımların Hazineye gelir kaydedilmesine 
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karar verilir» demektedir. Cümlenin birinci bölü
münde «yardım» tekildir, ikinci bölümünde çoğul
dur. «Eğer yardım alınmışsa, mahkemece yapılan 
yardımın Hazineye gelir kaydedilmesine karar veri
lir» şeklinde olması daha uygun olur. 

Ayrıca, «mahkemece» dedikten sonra da bir vir
gül koymak gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Komisyona soralım efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, «mahkemece» kelimesinden sonra virgül konul
ması gerekiyor; diğerine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — «... yapılacak yardımın» «yardım
ların» olarak mı kalmasını istiyorsunuz efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇtŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Evet, 
«yapılan yardımların». Bu bir yardım olur, iki yardım 
olur yani, 

BAŞKAN — Evet. 
Başka düzeltme istemi?.. Yok. 
Sayın üyeler; 
«Mahkemece» den sonra virgül koyuyoruz ve 

maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 85 inci madde kabul edilmiştir. 

86 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 86. — Genel Kurul ve diğer dernek or

ganlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların 
sayım ve dökümüne hile karıştıranlar veya defter ve
ya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyen
ler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdir
de bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. Derneğe ait dernek veya kayıtları tutmayan
lar üç aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olu
nan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, 
senet veya sair malları kendisinin veya başkasının 
menfaatine olarak sarf veya istihlak veya rehneden 
veya satan, saklayan, imha, inkar, tahrif veya tağyir 
eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denet
çiler ile derneğin sair hizmetlileri, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yı
la kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üze
re para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiillerden dolayı kovuşturma ya
pılması şikâyete bağlı değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyle ilgili Sayın Tutum'un iki önergesi var; 

okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 86 ncı maddesinin 
üçüncü satırında yer alan «1 yıldan» ibaresinin «6 
aydan» ve dördüncü satırında yer alan «3 aydan aşa
ğı olmamak üzere» ibaresinin «3 aya kadar» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 86 ncı maddesinin 

ikinci satırının sonunda yer alan «1 yıldan» ibaresi
nin «6 aydan» olarak değiştirilmesini ,arz ve teklif 
ederim. 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Sayın Tutum, sonunda her iki öner

ge de mevcut maddedeki sürelerin azaltılmasına iliş
kin, değil mi efendim?.. Birisi «1 yıldan» ibaresi için 
«6 aydan», öbürü de yine «6 aydan» diyorsunuz. İki
sini birlikte mütalaa ediyorum ve lütfen buyurun 
efendim bir açıklamanız olacaksa. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Aslında Türkiye'de dernekçiliği ciddî bir zemine 

oturtma teşebbüsü olarak gördüğümüz bu Dernekler 
Kanunu bu açıdan belki değerlendirmek mümkün; 
ama galiba temelde bir hata da yapılıyor gibi geldi 
baha. O da şudur : 

Şimdi dernekler kamu hukuku müesseseleri de
ğil. Devletin derneklerle ilgilenmesi ancak amme ni
zamını ilgilendirdiği ölçüde ve dozda olmak duru
mundadır. Sanki bu müeyyideler bana bir kamu hu
kuku kurumlarının belirtilen normlara aykırı davran
maları halinde o kamu hukukunu yöneten kişilere 
bir tür müeyyide uygulanmasını öngörür ağırlıkta 
ve ciddiyette kaleme alınmış olduğu izlenimini ver
mektedir. Doğrusu benim korkum amatör dernek
çiliği tarihe karıştırabiliriz. Bu müeyyideleri eğer bir, 
iki, üç uygularsanız. O da şudur : 

Örnek olarak veriyorum. İki önergemde hemen 
açıklama yapacağım. 

«Derneğe ait dernek kayıtlarını tutmayanlar...» 
Şimdi kaydı tutmamak ihmalden olabilir, bilgisiz
likten olabilir. İhmalden eğer maazallah bunu gelecek 
o denetim elemanları tespit etmişse amatör bir der-
nekçiyi şimdi tasavvur ediyorum, zamanının çok az 
bir kısmını ona ayıran bir dernek yöneticisini tasav
vur ediyorum, «3 aydan aşağı olmamak üzere». Bu

nun azamî haddinin ne olduğunu cezacılar bilirler, 
hemen söyleyeceklerdir. Düşünün; kaydı tutmadı di
ye bir kimseyi mahkemelerde günlerce; aslında bu
nun çok kasıtlı bir hareket olmadığını, cürüm ola
bilmesi için kastın mevcut olması gerektiğini düşüne
rek avukatlarıyla ve kendileriyle savunmakta ola
caklar ve masum bir dernek. Hep bir çevre sorun
ları derneğini gösteriyorum saygıdeğer Bayer arka
daşıma biraz da bir konfeti atmak bakımından; 
böyle bir masum dernekte bir yönetici aylarca ken
disinin masum olduğunu ve kasıtsız olduğunu ispat 
etmek durumunda kalacak. «Üç aydan az olmamak 
üzere» çok ağır bir müeyyide gibi geldi bana. Bu
nun «Üç aya kadar hapis» şeklinde düzeltilmesinde 
yarar olduğunu düşündüm. 

Sayın Başkan, ikinci nokta; burada bir yıldan üç 
yıla kadar hapisle cezalandırılıyor belli hareketlerde 
bulunup defter ve kayıtları tahrif veya yok eden ve
ya gizleyenler. 

Şimdi burada benim hareket noktam şu oldu : 
Tabiî bir yılla altı ay arasında benim açımdan özel
likle bunun indirilmesi gerekçesi olarak şu nokta 
önemlidir : Bir kimse altı aydan fazla hapis cezası 
yer ise, aslında bu kimse bir kamu görevlisi ise ka
mu görevine son verilir, kamu görevlisi değilse, sade 
bir vatandaşsa kamu hizmetlerine giremez. Dolayı
sıyla altı aydan başlayarak eski hükümde olduğu gi
bi altı aydan fazla bir cezayla tecziyesi halinde bu 
tür görevlerden yasaklanacağına göre bunun azamî 
haddinin altı aydan bir yıla çıkarılmasının yine ceza 
adaleti açısından anlamını anlayabilmiş değilim. Bu 
bakımdan bunun da altı aydan başlatılması sanıyo
rum ki, yine ceza adaleti bakımından ve bir de bir
denbire başıboş bir dernekçilikten, çok disiplinli, aşı
rı bir şekil ve disiplin içerisine sokulmuş bir der
nekçiliğe geçişte sanıyorum ki, bu tür ağır müeyyi
deler ifrattan tefrite bizi düşürebilir, amatör dernek
çiliği sona erdirebilir. Bir an için bu müeyyidelerle 
hepinizin karşılaşacağınızı düşünün; her biriniz şu 
veya bu ölçüde bir derneğe üyesiniz ve üye olmak 
durumundasınız ve yönetici de olabilirsiniz, yani bu
nun muhatabının siz olacağını düşünün; çünkü bu 
müeyyideler illa en ağır fiilleri kasıtlı olarak işleye
cekler için kafanızda şekillendirir ve dengelendirirse-
niz, bu takdirde bu cezaların uygulanmasında yargı 
organlarını da müşkül durumda bırakırsınız. Bir yar
gıç olarak, demin söylediğim imza noksanlığı dolayı
sıyla bir kimseyi üç aya mahkûm edebilir misiniz?. 
Kendinizi yargıç yerine koyun.. Dolayısıyla bu ce-
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zalarda sanıyorum ki, biraz insaflı davranmanın ya
rarlı olacağını düşünüyorum. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un Önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Sayın Bayer, Sayın Uyguner. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Ben lehinde rica 

ediyorum Sayın Başkan. 

M. FEVZİ UYGUNER — Ben de aleyhinde isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Sayın Tutum'un belirttiği gibi derneklerin çok 
çeşitli görevleri vardır ve dernekler Türk kamuoyun
da gönüllü kuruluşlar diye hizmet verirler. Bu ba
kımdan derneklere, devletin yetişemediği bazı hiz
metleri yapmak için hevesliler girer. Bu heveslileri 
kıracak bir kanunî müeyyide dernekler bakımından 
ileride bu gönüllü kuruluşların Türkiye'de kurulma
sını önler. Bu bakımdan prensip itibariyle Sayın Tu
tum'un belirttiği gerekçelere katılıyorum ve bu gö
nüllü kuruluşların Türkiye'de daha iyi hizmet yap
ması için desteklemek bakımından cezaî müeyyidele
rin Sayın Tutum'un belirttiği gibi daha genişletil-
memesi kanaatindeyim. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Uyguner, buyurunuz. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
önerge sahibi Sayın Tutum'un da burada açıklık

la ifade ettiği gibi bu Kanun hükümleri dernekleri 
disipline etmek ve dernekleri amaçlarına hizmet eder 
hale getirmek için ele alınmış bulunmaktadır. 

Bu maddede ne diyor?. Bu maddede müeyyide al
tına alınmak istenen hususlar, «Genel Kurul ve diğer 
dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar 
ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve
ya defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya 
gizleyenler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmedi
ği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır» şeklindedir. Zaten bu fiiller, Türk Ce
za Kanununa göre suç mahiyetinde olan fiillerdir. Bu
rada derneklerin özellikleri de gözönünde tutularak 
bunlar yeniden müeyyideye bağlanmış, böyle bir 
şart konmuştur; «Fiilleri daha ağır bir cezayı gerek

tirmediği takdirde...» Yani Türk Ceza Kanununda 
bu fiilin karşılığı daha ağır bir ceza tertip edilmişse 
ona gidecektir, daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde buradaki hükümler uygulanacaktır. Zaten 
bu fiillerin Türk Ceza Kanunundaki cezaları bunlar
dan daha hafif değildir. 

Yine «Derneğe ait defter veya kayıtları tutma
yanlar» diyor ve daha sonraki fıkrada «Her ne su
retle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe 
ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya 
sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine 
olarak sarf veya istihlak veya rehneden veya satan, 
saklayan, imha eden, (inkâr, 'tahrif veya 'tağyir eden...» 
Görülüyor ki, bunların hepsi bir ahlakî redaeti be
lirten fiillerdir teker teker ele alındığında. Zaten 
bunların hiç birisi cezaî müeyyidesiz bırakılamaz ve 
burada tertip edilen cezalar da kanımızca fiillere uy
gun cezalar olarak tertip edilmiştir. 

Sayın Tutum, şayet bir dernek yöneticisi defter 
veya kayıt tutmayı ihmal ederse diyor. Zaten ihmal, 
ihmali suçlarda kasıt aranmaz; ihmal, ihmalin için
dedir zaten kasıt. Onu tutan bir dernek yöneticisi 
elbetteki bir kanunî görevini yapıyor demektir, ona 
kimse bir şey demez. Ancak bunu tutmazsa bunda 
kasıt bunun içerisindedir; o takdirde burada yazılı 
cezasını elbetteki görecektir. 

Bunların hepsini teker teker aldığımızda görece
ğiz ki, karşılıkları fazla konulmuş ceza müeyyidesi 
getirmemektedir; tam aksine fiillere denk cezalar 
konmuştur. 

Diğer yandan, bu derneklerin denetlenmesi bu
rada yazılı kayıt ve şartlara bağlıdır, yani kayıtlar 
muntazam tutulmazsa, üyeler muntazaman deftere 
kayıt edilmezse, denetim organları, bu derneğin üye
leri kimlerdir, kaç üyesi vardır ve bunlardan topla
nan gelir nedir, bu gelir nerelere sarf edilmiştir, ama
ca uygun mu sarf edilmiştir, amaca uygun olmayan 
yerlere mi sarf edilmiştir; bunları denetlemek imkâ
nı bulamayacaktır. Yani burada sayılan fiillerin bir
çoğu derneklerin denetimiyle ilgilidir. Bunlar, yani 
buradaki görevler, vecibeler yöneticilerce yerine ge
tirilmedikçe derneğin denetimi asla mümkün olma
yacaktır. Bu bakımdan işin sıkı tutulmasını Tasarı 
öngörmüştür ve bu fiilleri yeterli müeyyidelerle mü-
eyyidelendirmiştir. Buradaki cezalardan peşinen kork
makta hiç bir mana göremiyorum; bu fiilleri işleyen 
ceza görecektir, işlemeyenler için hiç bir şey yok. 
Bu temayülde olanlar belki çekinebilirler; ama bu 
temayülde olmayanlar için de çekinmek için hiç bir 
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sebep yoktur, kanuna uygun hareket hiç bir cezaî 
müeyyideyi gerektirmeyecektir. 

Arz eder, teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, önergeye katılamıyoruz. Komisyonumuz bura
daki cezaların uygun olduğu görüşündedir. 

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

TIN ABLUM — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Tutum'un önergelerine Komisyon ve Hü

kümet katılmadığını beyan etmektedir, önergelerin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum efendim. Dikkate -alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergelerin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir efendim. 

Madde ile ilgili düzeltme var mı efendim?.. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
Sayın Haznedar, birşey mi var efendim, bir düzelt

me falan mı? 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka

nım, bir konu aydınlığa kavuşmadı; bir soru sora
bilir miyim? 

BAŞKAN — Artık soru sormak mümkün değil 
Sayın Haznedar. Çünkü, maddeyle ilgili soruları da
ha evvel sordurdum efendim. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkanım; bi

rinci fıkranın son satırında «Onbin liradan aşağı ol
mamak üzere para cezası ile cezalandırılır.» deniyor, 
buradaki para cezası ağır para cezasıdır. Yani, «... 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır.» 
demek lâzımdır. Burada uygulanan para cezası ağır 
para cezadır; bu «Para» kelimesinden önce «ağır» 
kelimesinin eklenmesi lazımdır. 

Arz ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞÎŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, Hükümet metninde var o «ağır» tabiri. Biz koy
mayı unutmuşuz efendim. 

ADNAN OREL — Sayın Başkan, bir düzeltme 
yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Evet, Komisyon olarak siz bu ke
limeyi ilave ediyorsunuz, Hükümette buna katılıyor. 

Buyurun Sayın Orel. 
ADNAN OREL — Sayın Başkanım, birinci fık

ranın son satırında «...Derneğe ait dernek ve kayıt
ları..» diyor. «Derneğe ait defter veya kayıtları» ola
cak efendim. Yanlış yazılmış herhalde. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — «Der
neğe ait defter veya kayıtları tutmayanlar» olacak 
efendim. Yani, orada «defter» yerine yanlışlıkla ikinci 
defa «dernek» yazılmış, o «defter» olacak efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
86 ncı maddeyi bu düzeltilmiş haliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 87. — Başka bir hüküm bulunmayan hal

lerde, bu Kanunun amir hükümlerini yerine getirme
yen dernek yöneticileri veya dernek üyeleri ile sair 
kimseler hakkında, ayrıca bir ceza tayin edilmemiş ise 
bir aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Akkılıç, başka sayın üyemiz yok. Kayıt 
işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bir kaç maddedir dernekler için ceza ceza ceza, 

hep ceza. Evet, biraz evvel de arz ettiğim gibi, hiç 
şüphesiz, derneklerin mükemmel çalışmaları, yıkıcı 
faaliyette bulunmamaları hepimizin arzusudur. Birçok 
arkadaş da değindi; çok masum niyetli, memlekette 
birçok konunun açıklığa kavuşturulması için kurul
muş dernekler vardır; hizmet eden dernekler vardır. 
Bu derneklerin, bu Kanun çıktıktan sonra tahmin edi
yorum ki kapatılması mukadderdir. Hiç kimse sadece 
ve sadece bir hizmet olsun diye bir derneğe giriyorsa, 
bir yanlışlığa karşılık bu kadar cezaya çarptırılması 
ihtimalinde gayet tabiî bunu göze alamayacak ve bir 
daha derneğe üye olmayacak veya yönetici olmaya
caktır. 

Sayın Başkan, tahmin ediyorum ki siz de gençli
ğinizde daha talebe iken derneklere girdiniz. O der
nekler birer okuldur Sayın Başkan, hepimiz biliyoruz. 
Kişiyi topluma yetiştiren, toplumun içerisinde fert-
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lerin birbiriyle münasebetlerini artıran birer okuldur. 
Ben o şekilde niteliyorum bu dernekleri. O nedenle, 
unutulmaması için en son 86 ncı madde düzenlenmiş, 
acaba kenarda köşede ceza verilmemesi gereken bir 
yer var mıdır, orayı da kapatalım diye... Okuyorum, 
«..başka bir hüküm bulunmayan hallerde bu Kanu
nun amir hükümlerini yerine getirmeyen dernek yö
neticileri veya dernek üyeleriyle sair kimseler hak
kında, ayrıca bir ceza tayin edilmemişse bir aydan 
altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.» Değil 
efendim, bir ay, altı ay; bir gün dahi cezayı göze 
alıpta derneklere girmeyen kimseler olur, ondan son
ra bu memlekette gerçekten bir keşmekeş olur ve 
bu konuda yapılması gereken hizmetler aksar. O za
man gençler, bu gibi derneklere gireceklerine başka 
yollara tahmin ediyorum Jci giderler, o da iyi değildir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. Her 
ne kadar tabiî ceza hükümlerinin geneli üzerinde bir 
konuşma olduysa da sonundaki amir hüküme dayan
dığı için doğrudur. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyeceği 
var mı mevcut konuşmaya?.. 

Buyurun Sayın Banaz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZt BANAZ — Efen
dim, bu maddede 1630 sayılı Dernekler Kanununun 
74 üncü maddesinden aynen alınmıştır, muhafazası 
uygundur. 

Arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üyemiz 

var mı efendim?.. Sayın Tutum. Başka üyemiz yok. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, gerekçe ola

rak, eski Kanundan aktarıldığını söylüyor Komisyo
numuzun sevimli sözcüsü. Tabiî ben de onu tespit 
etmiş bulunuyorum. Keşke o gerekçeyi diğer madde
lerde de söylese idi; ama ne ise. Aslında benim sormak 
istediğim şu Sayın Başkanım: 

Şimdi, bu Kanunun amir hükümlerini yerine getir
meyen dernek yöneticileri ve dernek üyeleri hakkında 
bir aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunuyor. 
Buradaki sorum iki tane. 

Genellikle amir hükümler önemli ise zaten mü
eyyideleri bu Kanunda vardır. Eğer unutulmuş bir 
amir hüküm var ise, lütfen hep beraber inceleyelim, 
bulalım onu, müeyyidesini de koyalım; ama Sayın 
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Akkılıç'ın dediği gibi, kenarda köşede unuttuğumuz 
birşey varsa eskaza ve de o da amir hüküm nite
liğinde ise bunu da hapsen tazyik suretiyle cezalan
dıralım. 'Bu çok ağır bir genellemedir. Bu eski Kanun
da da var, doğrudur. 

Acaba Sayın Başkanım, buradaki hapis cezası 
yerine, mademki ihlalini kesinlikle arzu etmediğimiz 
ve o yüzden büyük ölçüde müeyyide getirdiğimiz 
kurallar aşağı yukarı bilinmektedir, onun dışında 
kalan amir hükümlerin ihlalinin hapis yoluyla değil 
de, belki para cezası ile tecziyesi daha isabetli ve 
insaflı olmaz mı? Benim sorduğum soru budur. 

Bir de, eğer mümkünse Sayın Komisyonun, bi
raz fazla birşey talep etmiyorsam; bu Kanunda mü
eyyideye bağlanmamış {Apaçık müeyyideye bağlan
mamış) ve ihlali de istenmeyen amir hükümlerinin 
ne olduğunu ve kaç adet olduğunu söyleyebilirler mi? 
Yoksa bu, karambolden bir genelleme yaparak her-
şeyi önleme amacında mıdır, yoksa burada altı aya 
kadar hapis cezası ile tecziyesini büyük ölçüde ön
gördüğümüz ve bu Kanunda bir başka müeyyide 
maddesiyle müeyyidelendirilmemiş olan kurallar, 
amir hükümler hangileridir; lütfederler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Tutum. 
Yani; «Bu madde bir torba madde midir, yoksa 

başka şeyler de arıyor musunuz?» demek istiyorsu
nuz kanun yapma tekniğine uygun olarak. 

Buyurun Sayın Banaz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bir kaç kez de belirttim; ceza miktarları bir tak
dir meselesidir. Komisyonumuzun takdiri «Bir aydan 
altı aya kadar hapis cezası» şeklinde tecelli etmiş
tir; ama gayet tabiî nihaî karar Yüce Meclisindir. 

Bu bir torba maddedir; yukarıda cezaya bağlan
mamış konulardaki amir hükümler bunun içine gire
cektir; şu anda bunun kaç tane hüküm olduğunu 
belirtmemiz, Komisyon olarak mümkün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili önergeler var; 

okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 87 nci maddesinin 

son satırında yer alan «bir aydan altı aya kadar ha
pis» ibaresinin metinden çıkarılarak yerine «bir aya 
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kadar hapis ve 10 bin liraya kadar para cezasına» 
şeklinde bir ibarenin getirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cahit TUTUM 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Dernekler Kanunu Tasarısının 87 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Muhsin Zekâi BAYER 

«Bu Kanunun 72 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
hükmüne aykırı faaliyette bulunan derneklerin veya 
federasyonların kapatılmasına karar verilir.» 

BAŞKAN — Sayın Bayer, önergenizi işleme koy
mam mümkün değil; çünkü 72 nci maddede şu anda 
kabul buyurulan bir üçüncü fıkra henüz yok. Ma
lum, Genel Kurulca önergeler dikkate alındığı için, 
Komisyon aldı, bunu yeni bir 8'8 inci madde olarak 
getirdiği için, 72 nci maddenin üçüncü fıkrası diye 
bir fıkra da elimizde bulunmayacaktır. Bir ceza 
hükmü olacaksa, 88 inci maddede bu önergeyi ye
niden işleme koyalım efendim. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Peki efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, bir açıklamanız ola

cak mı efendim, bir de para cezası getiriyorsunuz 
ayrıca?.. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, saygıde
ğer Komisyonumuzun Genel havasından, cezaların 
indirilmesine ilişkin önerilerime katılmadıkları ve ka
tılmayacaklarını anlamış bulunuyorum. Bu nedenle, 
yüksek müsaadelerinizle, çok sayıda bir önergeyi 
reddettirmemiş olmak için bu önergemi geri alıyorum 
efendim. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

önergeniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 
Diğer önerge de 88 inci maddeden sonra görü

şülecektir. 
Madde ile ilgili bir düzenleme istemi var mı 

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

Kabul etmeyenler... 87 nci madde kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler, Komisyondan yeni bir 88 inci mad

de ilavesine ilişkin bir tezkere var. Okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Dernekler Kanunu Tasarısının 72 nci maddesine 

üçüncü fıkra olarak eklenmesi Genel Kurulca dik
kate alınan önergeler, Komisyonumuzca incelendi. 
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin 

özel durumunu düzenleyen 72 nci maddenin aynen 
muhafazası ile önergelerde belirtilen hususların aşa
ğıdaki biçimde bağımsız bir madde olarak 88 inci 
madde halinde Tasarıya Sekizinci Kısım sonuna ek
lenmesi uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Eşref AKINCI 

Komisyon Başkanı 

«Madde 88. — Sakatlara hizmet amacı ile ku
rulan derneklerin, Körler Federasyonu, Sağırlar Fe
derasyonu, Ortopedik özürlüler Federasyonu, Zi
hinsel Özürlüler Federasyonu olmak üzere dört fe
derasyon teşkil etmeleri ve bu federasyonların, kon
federasyon şeklinde birleşerek Türkiye Sakatlar Kon
federasyonunun teşkili zorunludur.» 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, «Sekizinci Kısmın başına» olacak efendim. 

BAŞKAN — Efendim «Sekizinci Kısım» olacak, 
altına «Son hükümler»i koyacağız; ondan sonra oku
yacağız bunu; yani Sekizinci Kısmın başına olacak?.. 

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

BAŞKAN — Sonu olunca, zaten 88 inci madde 
olmaz tabiî. 

Efendim, önerge sahipleri Sayın Çakmakçı, Sa
yın Erginay; Komisyon önergelerinize uymuş mu 
efendim? 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, maksat hasıl 
olmuştur; 72 nci maddede olması ile yeni bir madde 
olması arasında bir fark yoktur. Maksat, bu sakat
lar dernekleri derlitoplu bir hale getirmektir. O da 
sağlanmıştır. 

Teşekkür ederim. ' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akdemir?.. 
MEHMET AKDEMİR — Aynı kanıdayım, te

şekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bayer?.. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Katılmışlar, te

şekkür ederim. 
BAŞKAN — önergelerinize katıımış ve yeni bir 

madde oluşturulmuştur. 
Madde üzerinde bir düzeltme istemi var mı efen

dim?.. Yok. 
Maddeyi bu biçimi ile yeni 88 inci madde olarak 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 88 inci madde kabul edilmiştir. 



Danışma Meclisi B : 145 15 , 8 . 1983 O : 2 

Yalnız, 72 nei maddede kapatılmasına karar ve
rilmesine ilişkin Sayın Bayer'in bir önergesi vardı, 
bunu ne yapacağız? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, bu mevcut derneklerin federasyon haline 
dönüşmesi ve bu federasyona katılmayanların tas
fiyesi ile ilgili bir hükümdür. Bunu «Geçiri Madde 
6» olarak arz edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, eski 88 şimdi 89 olan maddeyi okutu

yorum. 

Derneklerin sandık kurması 
MADDE 89. — Dernekler, tüzüklerinde öngö

rülmek ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, 
risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarma
mak şartıyla üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zarurî 
ihtiyaç maddeleri ve diğer mal ve hizmetlerle kısa 
vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sın 
dik kurabilirler. 

Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Eski 88, şimdiki 89 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

Eski 89, yeni 90 inci maddeyi okutuyorum. 
Lokal açma 
MADDE 90. — Derneklerin lokal açmaları ve 

işletmeleri mahallin en büyük mülkî amirinden izin 
almalarına bağlıdır. Dernekler ilçelerde ancak bir 
lokal açabilirler. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Yeni 90 inci madde kabul edil
miştir. 

Eski 90, yeni 91 inci maddeyi okutuyorum. 
Cemiyetler ve dernekler kanununa yapılan atıf

lar 
MADDE 91. — Diğer kanunlarda, 3512 sayılı 

Cemiyetler Kanunu veya 1630 sayılı Dernekler Ka
nunu ile bunların ek ve değişikliklerine yapılan atıf
lar bu Kanuna, keza diğer kanunlarda 3512 veya 
1630 sayılı Kanun ve bunların ek ve değişikliklerine 
madde numarası gösterilmek suretiyle yapılan atıf
lar bu Kanunun aynı konuları düzenleyen madde 
veya maddelerine yapılmış sayılır. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili Sayın Bİlge'nin bir önergesi 

vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 91 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

yazılmasını arz ve teklif ederim. 
Necip BİLGE 

«Diğer Kanunlarda 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nu veya 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile bunların 
ek ve değişikliklerini veya belli maddelerine yapılan 
atıflar, bu Kanuna veya bu Kanunun aynı konulan 
düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış sa
yılır.» 

BAŞKAN — Sayın Bilge bir açıklamanız olacak 
mı efendim? 

NECİP BİLGE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka 

daşlarım; 

Vermiş olduğum değişiklik önergesi, yazımla il
gili bulunmaktadır. Maddenin içerisinde; yani mev
cut Tasarının maddesi içerisinde aynı konu iki defa 
tekrar edilmektedir. Birisi, «3512 sayılı Cemiyetler 
Kanunu veya 1630 sayılı Dernekler Kanunu veya 
bunların değişiklikleri.» Aynı konu üçüncü satırda 
bir daha tekrar edilmektedir. Bu tekrardan kaçın
mak için, «değişikliklerine» den sonra «veya belirli 
maddelerine» demek suretiyle işi kısaltmış oluyoruz. 

Bu şekilde bir düzeltme yapmak suretiyle mad
de daha sade bir şekle girmiş olur. Kabulünü rica 
edeceğim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. j 
Sayın Bilge'nin önergesi lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Olabi
lir efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TIN ABLUM — Katılıyoruz. 
'BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Bilge'nin önergesine Komis

yon ve Hükümet katıldığından kesin olarak oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kesin olarak 'kabul edilmiştir. 

Maddeyi de bu biçimi ile oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Eski 91, yeni 92 nci maddeyi okutuyorum : 
Bu Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak 

hükümleri 

MADDE 92. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin 
ikinci fıkrası, 31, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 65, 
66, 67, 68, 69, 70 ve 71 inci maddeleri özel kanun
larında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu 
niteliğinde Meslek Kuruluşları ile işçi ve işveren Sen
dikaları ve üst kuruluşları için de uygulanır. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sorum olacak 

Sayın Başkan. 

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

biraz evvel okunan madde mefhumunda da açıkça 
belirtildiği üzere «...özel kanunlarında hüküm bu
lunmamak kaydıyla kamu kurumu niteliğinde Mes
lek Kuruluşları ile işçi ve işveren Sendikaları ve üst 
kuruluşları için de uygulanır.» amir hükmüdür. 

Ancak, bu sayılan 10'un üstündeki maddeye iliş
kin hükümler hemen hemen benzeri tüm sendikalar 
ve konfederasyon kanunlarında mevcut. Şimdi han
gisi uygulanacak?.. Bu konuyu zabıtlara geçirmek 
üzere açıklama bekliyoruz, Sayın Hükümetten, de
ğerli sözcü arkadaşımdan. 

Aynı konu; ilanlar, bildiriler, ceza hükümleri, 
denetimler her iki kanunda da var. «Olmayan hü-
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kümler» diyor, var. Bazı farklılıklarla var. Bu Ka
nunun da çıkması halinde hangi hükümler uygula
nacaktır? Bu konunun açıklığa kavuşturulmasını is
tiyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZt BANAZ — Efen
dim, kendi kanununda bir hüküm varsa, o uygula
nacaktır. Kendi kanununda bir hüküm yoksa, bu 
hükümler uygulanacaktır. Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde ile ilgili düzeltme istemi var mı efen

dim?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 92 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum efendim. 

GEÇtCt MADDELER 
GEÇlCt MADDE 1 — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federas-> 
yon ve dernekler, en çok altı ay içinde durumlarını 
bu Kanun hükümlerine uydurmaya ve değişiklik ya
pılmasa bile, tüzüklerinden dört nüshasını merkezleri
nin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine ver
mek zorundadır. 

Konfederasyon, federasyon ve dernek yönetim 
kurulları, birinci fıkrada öngörülen süre içinde, ka
nuna uygunluk sağlamak amacı ile, tüzüklerinde de
ğişiklik yapmaya yetkilidirler. Tüzüklerinde yapılan bu 
değişiklikler yapılacak ilk olağan veya olağanüstü 
toplantıda genel kurulların tasvibine sunulur. 

Birinci fıkrada belirtilen süre içinde tüzüklerini 
merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amir
liğine vermeyen konfederasyon, federasyon ve der
nekler, en büyük mülkî amirlerin kararı ile kendili
ğinden dağılmış sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; 
Bu madde bir intibak maddesidir, yani daha ön

ce kurulmuş olan dernek, federasyon, konfederas
yon ve benzeri kuruluşların bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra, bu Kanun hükümlerine kendile
rini uydurmaları gerekecektir. Bunun için de altı ay-
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lık bir süre verilmiştir. Kanaatimce bu altı aylık sü
re kısa bir süredir. Çünkü bu süre içerisinde yöne
ticiler önce yeni çıkmış olan bu Kanunu inceleye
cekler ve bu Kanun hükümlerine uygun bir tüzük 
hazırlayacaklardır. Statü, bir hazırlık devresi olacak
tır. Önün peşinden genel kurul hazırlıkları yapılacak
tır ve bu genel kurul hazırlıkları da kademeli ola
caktır bazen. Evvela dernekler kendilerini örgütleye
cektir, ondan sonra federasyonlar, ondan sonra da 
konfederasyonlar; yani bu Kanuna uygun olarak ye
niden hazırlayacakları tüzükleri dernekler kendi ge
nel kurullarından, federasyonlar yetkili organların
dan, konfederasyonlar da yetkili organlarından ge
çirmek suretiyle kendilerini bu Kanun hükümlerine 
uydurmuş olacaklardır, ki bu işlemler çok zaman alı
cı işlemlerdir ve buradaki altı aylık süre de bu iş
lemlerin yapılmasına yetmeyecektir. 

Bu bakımdan, dernekleri kanunsuzluğa sürükle
mek veya bu Kanuna uygunluklarını sağlamakta zor
lamaya sevk etmeden bu sürenin uzatılmasında fay
da görmekteyim. Bir önergem yok; ama Komisyon
dan rica ediyorum. Bu süreyi hiç olmazsa bir yıla 
çıkarırlarsa, dernekler ve üst kuruluşları bu faaliyet
lerini daha kısa zamanlarda yapıp, bu bir yıl içeri
sinde yetiştirmeye çalışacaklardır. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Hükü
met cevap verecek Sayın Başkan. 

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

TİN ABLUM — Sayın Başkanım, Kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren derneklerin ve üst kuruluş
ların intibakını sağlamaları için altı aylık bir süre 
tanınmıştır. Bu sürenin yeterli olduğu kanısında
yız. Zira, intibakla ilgili tüzük değişiklikleri için der
neklerin ve üst kuruluşların kongrelerini toplamaya 
hacet kalmadan yönetim kurulu kararı ile bu deği
şiklikleri yapma imkânı da getirildiği için, bu süre 
kısa tutulmuştur; yani bu durumda dernek, fede
rasyon veya konfederasyonlar Kanunun neşrinden 
itibaren altı aylık süre içerisinde kendi tüzüklerini 
ve statülerini inceleyip, yönetim kurulu kararı ile ge
rekli değişiklikleri yapmak imkânına malik oldukları 
için, o süre yeterlidir kanısındayız. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Sayın üyeler, madde ile ilgili soru sormak isteyen 

sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. 
NECİP BİLGE — Bir düzeltme olacak efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, birinci fıkranın 

sonu «Zorundadır» diye bitmektedir. Buna göre iki 
durum var, birisi; kanun hükümlerine uydurmak, ikin
cisi de; en büyük mülkî amirliğine vermek. 

Bunun birisi «Uydurmaya» şeklinde bitiyor, di
ğeri de «Amirliğine vermek» le bitiyor. Bu ikisi de 
«Zorundadır» kelimesi ile birbirine bağlanıyor. 

Bu itibarla, ikinci satırdaki «Uydurmak» kelime
sinin «Hükümlerine uydurmaya» kelimesi ile «Kanun 
hükümlerine uydurmak» şekline sokmak uygun ola
caktır. Çünkü, aşağıda Mülkî amirliğine vermek zo
rundadır.» deniliyor. Yukarıdaki de «Uydurmak» 
şeklinde olmalıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Ben bu maddenin son fıkrasında «... en büyük 

mülkî amirin kararı ile...» sözcüklerinin metinden 
çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Çünkü mülkî amir birinci maddede sözü geçen 
konfederasyon, federasyon ve derneklerden mutlaka 
tüzüklerini istemek zorunda kalacaktır. Bu teşekkül
ler tüzüklerini vermezlerse ne olacaktır? Yani bu
rada mülkî amire bir mecburiyet, bir görev yüklen
mektedir. Vermek istemedikleri veya vermedikleri 
takdirde mülkî amir ne yapacaktır?.. 

Binaenaleyh en büyük mülkî amirin kararı ile 
değil, vermedikleri takdirde kendiliğinden dağılmış 
sayılmaları gerekir kanısındayım. 

Eğer Komisyon da iştirak ederse, bu sözcüklerin 
çıkarılması doğru olacaktır kanısındayım. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, Sayın Bilge'nin teklif ettikleri «Uydurmaya» 
kelimesinin «Uydurmak» olarak değiştirilmesi tekli
fine katılıyoruz. 

Sayın Gelendost'un ifade ettikleri hususa gelince; 
kendiliğinden dağılmış sayılma tasarımızın 52 nci 
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maddesinde düzenlenmiştir ve burada kendiliğinden 
dağılmış sayılmada durum tespiti o maddede mülkî 
amire verilmiştir. 

O nedenle de, burada kendiliğinden dağılmış sa
yılma halinin tespiti mülkî amire verilmektedir. Bu 
halin muhafazası uygun olacaktır. Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
SERDA KURTOĞLU — Bu izahat üzerine bir 

sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim İçtüzüğümüzde böyle bir 

işlem yok, yani verilen cevaba göre sual hakkı doğ
ma diye bir şey yok. 

SERDA KURTOĞLU — Esasında sual sorma
yacağım, büyük bir hata yapılıyor. Bunu düzeltmek 
açısından soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun verdiği ce
vap uygun olmayabilir, ters de gelebilir, belki yanlış 
da olabilir; ama burada «Ben, Komisyonun verdiği 
cevabı düzelteceğim.» diye bir soru sorma veya açık
lamada bulunma mümkün değil. Bir görüştür, bir fi
kirdir... Çok özür dilerim. O nedenle söz vermem 
mümkün değil efendim. Belki yanlış da olabilir; bir 
şey demiyorum. 

Sayın üyeler, geçici 1 inci maddeyi, ikinci satır
daki kelimeyi «uydurmak» yapmak suretiyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇlCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federas
yon ve dernekler en geç altı ay içinde sahip olduk
ları taşınmaz malları, tapu ve vergi kayıt örneklerini 
de ekleyerek, İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, 
merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amir
liğine bildirmek zorundadır. 

Bildirilecek bu taşınmaz mallardan, 65 inci mad
de hükümleri dikkate alınarak, konfederasyon, fede
rasyon ve dernekler için gerekli olmadığı İçişleri Ba
kanlığınca tespit edilenlerin belirtilecek süre içinde 
paraya çevrilmesi zorunludur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Bilge. 
Başka sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, geçici 2 nci mad

dedeki taşınmaz mallarla ilgili olarak «tapu ve vergi 
kayıt örnekleri» derken, tapu kayıt örnekleri anlaşı

lıyor; fakat vergi kayıt örneklerinden ne kastedili
yor? Vergi hesap numarası mıdır, yoksa başka bir 
şey midir; bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun, cevaplayın Sayın Komisyon veya Hü

kümet. «Vergi kayıt örneklerinden kasıt nedir?..» 
diye soruyorlar efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TİN ABLUM — Sayın Başkanım, derneklerin veya 
iş kuruluşlarının malik olduğu malların bir kısmı 
tapuda müzekkir olmayabiliyor; ama bunlar muhak
kak vergilendirilmiş gayrimenkul olduğu için, onla
rın cinsini ve miktarını öğrenme bakımından emlak 
vergisine esas olan vergi kayıtlarının celbini öngör
dük. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Madde ile ilgili düzeltme istemi var mı efendim?.. 

Yok. 
Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde 3'ü okutuyorum. 
GEÇlCl MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon ve fede
rasyonlar, üye sayısı ve kendisini oluşturan dernek 
ve federasyonların nitelikleri bakımından Kanunun 
35 inci maddesinde öngörülen şartları taşımasalar 
bile, hukukî varlıklarını korurlar. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme istemi var mı efendim?.. Yok. 
Geçici made 3'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde 4'ü okutuyorum. 
GEÇlCl MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon 
ve derneklerden, yurt, pansiyon, kitaplık, okuma oda
sı, çocuk bakım yuvası, huzurevi, aşocağı, spor saha 
veya salonu ve kamp tesisi kurup işletmekte olanlar, 
42 nci maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten başlamak üzere altı ay içinde, yönet
melikte belirlenecek bakanlıklardan izin almak zorun
dadır. Çalıştırılmasına izin verilmeyen veya izin için 
başvurulmayan tesisler bu süre sonunda kapatılır. 

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

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZl BANAZ — Sayın 
Başkan, 42 nci maddede bir değişiklik yapmıştık; 
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orada «bakanlıklar» kelimesini «merciler» olarak de
ğiştirdik. Burada da aynı şekilde «belirlenecek mer
cilerden» demek gerekiyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Buyurun 

Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, tahdidi 

şekilde bazı müesseseler sayılmış burada ve bunlar 
arasından dispanser, hastane unutulmuş gibi geliyor 
bana. Çünkü mahiyeti itibariyle bütün müesseselere 
yaklaşılmış; fakat bunlardan esirgenmiş. 

BAŞKAN — Efendim, «dispanser ve hastane 
unutulmuş» diyorlar. Sayın Komisyondan cevaplan
dırılmasını rica ediyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇİŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZt BANAZ — Efen
dim, burada 42 nci maddeye atıf yapılmaktadır. Bu
rada hastane yoktur, dispanser sayılmamıştır 42 nci 
maddede. O nedenle buraya da alınmamıştır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Madde ile ilgili düzeltme istemi var mı efendim?.. 

Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, maddenin ikin

ci satırının sonuna doğru «spor saha veya salonu» 
diye bir cümle var. Buradan öyle anlaşılıyor ki, «sa
lonu» kelimesinin sonundaki «u» harfi «saha» keli
mesine de bağlı olarak düzenlenmiştir. Bu olmaz. 
«spor sahası veya salonu» demek lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur, Sa
yın Komisyondan soralım efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Katılı
yoruz efendim. 

Sayın Hükümet?.. Katılıyorlar. 
O cümleyi «spor sahası ve salonu» olarak düzel

tiyoruz. 
Başka düzeltme istemi?.. Yok. 
Maddeyi, düzelttiğimiz bu kelimelerle birlikte oy

larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etme
yenler... Geçici madde 4 kabul edilmiştir efendim. 

Geçici madde 5'i okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun 17 nci mad

desinin ikinci fıkrası gereğince kamu hizmeti görev
lilerinin girebilecekleri dernekler belirleninceye ka
dar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 ün
cü maddede sayılan kamu hizmeti görevlilerinin üye 
oldukları derneklerle ilişkileri devam eder. 

Ancak yukarıdaki fıkrada belirtilen kamu hizmeti 
görevlilerinin, mahkeme kararı ile veya 1630 sayılı 

Dernekler Kanununun 45 inci maddesine göre vali
liklerce faaliyetten alıkonan veya sıkıyönetim komu-
tanlıklarınca faaliyetleri durdurulan derneklerle olan 
üyelik ilişkileri bu dernekler yeniden faaliyete geç
miş olsalar dahi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te sona erer. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Madde ile ilgili sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme istemi var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 
madde 5 kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler Komisyondan gelen bir tezkere var 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki metnin, tasarıya geçici 6 nci madde 

olarak ilavesini arz ederim. 
Abdullah Asım İĞNECİLER 

GEÇİCİ MADDE 6. — 88 inci maddede öngörü
len federasyonların ve konfederasyonun kurulmasını 
izleyen bir ay içinde kurulan federasyonlara katıl
mayan sakatlara, yardım amacıyla kurulmuş der
nekler kendiliğinden dağılmış sayılır ve bu Kanunun 
56 nci maddesine göre tasfiye edilirler. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 olarak, daha evvel 
kabul buyurduğunuz 88 inci maddeye göre düzenlen
miş bir madde olarak görülmektedir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 
Alpdündar, buyurun efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu son verilen tezkere ile ilgili olarak, Kanunun 
hemen hemen uygulayıcı ve takipçisi olarak bir ma
ruzatımı arz etmek istiyorum. 

Dernekler Kanunu, gerçekten Hükümet tarafın
dan çok ince elenmiş, sık dokunmuş. Arkadaşları
mın söylediği gibi, müeyyidelerle dolu bir tasan ola
rak Meclisimize gelmiş olmasına rağmen, biraz ev
vel, pek çok demokratik olan bir hüküm kabul et
tik; «Geçici Madde 3. — Bu Kanun, yürürlüğe gir
diği tarihte mevcut olan federasyon ve konfederas
yonlar üye sayısı ve kendisini oluşturan dernek ve 
federasyonların nitelikleri bakımından Kanunun 35 in
ci maddesinde öngörülen şartları taşımasalar bile hu
kukî varlıklarım devam ettirirler.» diyoruz Sayın 
Başkan. 
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Bu ne demektir?.. Bu madde şunu söylüyor : Şu 
anda Türkiye'de* adı konfederasyon olarak bir tabe
lası varsa veya federasyon diye bir tabela varsa, (35 
inci maddede bir federasyonun en az iki tane der
nekten oluşması lazım. Kamu yararına olsun veya 
olmasın konfederasyonun üç tane dernekten oluşma
sı lazım) bunlarda bu şartlar da aranmayacak, hu
kukî varlıklarını devam ettirecekler. 

Biraz evvel kabul ettiğimiz bu çok demokratik 
hukuk kuralı usulü ile bu tezkere çelişir değerli ar
kadaşlarım. Bir derneğin nasıl sona ereceği, bir der
neğin nasıl yürürlükten kaldırılacağı diğer maddeler
de düzenlenmiş hükümlerle sabittir. Bir yandan, baskı 
olmasa bile, şimdi koyduğumuz kurallara baskı ol
masa bile, hukukî varlığını sürdürecek dernekleri ka
bul ederken, öte yandan, var olan dernekleri yeni 
bir hükümle ortadan kaldırmayı doğru bulmadığtmı 
arz ediyorum ve tezkerenin, eğer başka bir ihtiyacı 
öneriyorsa, ona göre düzenlenmesini diliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir cevabınız ola
cak mı efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bu, sakatlara yardım amacıyla önergeyle getirilen 
sistem, federasyonların federasyon oluşumuyla ilgili 
maddenin bir istisnasıdır ve bu sakatlara yardım ama
cıyla kurulan derneklerin bu istisna dışında federasyon 
ve konfederasyon haline gelmesini kanunî hüküm 
altına almaktadır. Bu federasyon ve konfederasyona 
katılamayan veya katılmak istemeyen derneklerin de 
tasfiyesi bunun tabiî sonucu olmaktadır. Bu gün Tür
kiye'nin pekçok yerinde sakatlara yardım amacıyla 
pekçok korsan dernek kurulmuştur ve bunlar bu 
yolla dilencilik yapıp kendilerine menfaat sağlamak
tadırlar. Bunu biz, federasyon hailine getiriyorsak, o 
tür derneklerin de tasfiyesini bununla beraber getir
mek zorundayız. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili soru sormak iste

yen?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunmak isteyen sayın üye 

var mı efendim?.. Yok. 
Geçici madde 6'yı Komisyondan geldiği biçimiy

le oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; biraz evvel kabul buyurduğunuz 88 
inci maddeye göre gelen tezkerede, 88 inci maddeyi 
yeni bir madde olarak düzeltmiş ve bu arada 72 nci 

madde de daha evvel bu önergeler ile birlikte Komis
yona gitmiş idi. Bu durumda, 72 nci maddeden ayrı 
olarak yeni bir madde düzeltmiş olmasına göre, 72 nci 
madde Komisyondan eski biçimiyle gelmiş bulunmak
tadır. Bu nedenle, 72 nci maddeyi daha evvelki metin 
halinde, yani Komisyondan gelen metin halinde oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
72 nci madde kabul edilmiştir. 

Eski 92, yeni 93 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kaldırılan kanunlar 
MADDE 93. — 22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı 

Dernekler Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. Düzelt

me isteminde bulunmak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Yeni 93 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... 93 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

94 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 94. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 

Yok. 
Soru sormak isteminde bulunan sayın üyemiz?.. 

Yok. Düzeltme istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum ©fendim. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Eski 93, yeni 94 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

95 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 95. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir diyeceğiniz,.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen, sayın üye?.. Yok. Düzeltme 

istemi?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza 

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

Sayın üyeler; maddeler ile ilgili görüşmeler bit
miştir. Bir son söz istemi vardır Sayın Karal'ın; Sayın 
Karal, buyurun efendim. 
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HALİL İBRAHİM ICARAL — Sayın Başkan, de- ı 
ğerli arkadaşlarım; 

İki m6clisli yasama sisteminde bu son sözün diğer 
tartışmalar gibi bir fonksiyonu olduğuna inanarak 
bir iki noktayı vurgulamayı lüzumlu buldum. 

Önce, yeni Anayasamızın öngördüğü, gerekli bul- I 
duğu kanunlar birer birer gelmeye başladı. Bütün 
bu gelen kanunların hepsinde bir özellik gözlüyoruz. J 
Bu da, Anayasayı da aşan bazı sınırlamalar havası, j 
Anayasada olduğu şüpheli bulunan bazı sınırlamalara 
gitme eğilimi. Bunu görmemek, müşahade etmemek I 
mümkün değil. I 

Şimdi ben, bu son derneklerle ilgi i Kanunda vur
gulamak istediğim bir noktayı iki kategoride topla- I 
mak istiyorum. İki büyük çelişki; ki bunlardan bi
rincisine müsaadenizle, bu son zamanlarda fazla vak- I 
tinizi almadan sosyolojik çelişki diyeceğim. İkincisi de, I 
Anayasal veya siyasal çelişkiler. 

Önce, sosyolojik çelişkileri kısaca, çok kısa olarak I 
konuşmaya söz verdiğim için açıklayacağım. Bu, dev
let ve toplum ilişkileriyle ilgili. Toplumumuzda sık sık 
duyduğumuz bir şey vardır; o da, «Yahu, her şeyi 
devletten beklemeyin, bunu kendiniz yapın. Vatandaş 
bunu kendisi yapmalı, toplum bunu kendisi yapmalı, j 
toplum bunu kendisi çözmeli.» Bu, âdeta öyle bir 
inanış, anlayış haline gelmiştir ki, bizim siyasal kül
türümüzün temel unsurlarından biri olmuştur. Bir I 
de ne görüyoruz?.. Toplum, kendi meselelerini çöz- | 
mek için örgütlenmeye çalıştığı zaman; ki dernekler, 
sendikalar, partiler, diğer örgütler, toplumun bu orta I 
güçleni dediğimiz güçlerin kendi kendine örgütlen- I 
mesidir, Devletin dışında örgütlenmesidir. Devletin 
yapmayacağı, yapamayacağı, hatta devletin yükünü I 
azaltıcı şekilde örgütlenmedir. Tam burada çok ilginç 
bir sosyolojik çelişki var. Bir taraftan kültür bunu 
anlamıştır, özlemiştir; vatandaş bazı şeyleri çözme
lidir, örgütlenmelidir; çünkü çağımız bir organizasyon 
çağıdır. Kişi, birey hiçbir şey çözemez kendi başına; 
ancak örgütle, dernekle olur, organizasyonla olur. i 
Bunları yapma kanunlarıdır bunlar. 

Daha da başka bir çelişki, bu anakategorinin içe
risinde çok ilginçtir. Aynı şeyleri ekonomide iste
mekteyiz. Ekonomide diyoruz ki, «Yahu her şeyi 
devlet mi yapsın? Bunu şirket yapar, holding yapar; 
yapar, yapar, yapar... Ekonomide istediğini toplum, 
devlette istememektedir. Bu, çok tarihî ve ilginç bir 
fikir olayıdır toplumumuzda. Buna çok kısa olarak bir 
misal ile cevap vermeye çalışacağım. Çünkü, bu ara j 
güçler orta güçler o kadar önemlidir ki, bazı sos- | 
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yologlar toplumların gelişmesini bununla ölçmektedir
ler. Ben, bir misali çok kısa olarak arz edeceğim 
müsaadelerinizle; o da şudur: Kuzey İtalya'da, İtalya' 
nın gelişmiş ve gelişmemiş bölgeleri arasında Bentilt 
diye (isteyen arkadaşa daha ayrıntılı bilgi veririm 
araştırmayla ilgili) biri bir araştırma yapmış, «Geliş
miş cemaat-gelişmemiş cemaat» diye. Aynı toplum 
içinde, aynı kültür içinde; hepsi Katolik, hepsi kiliseye 
bağlı ve diğer şartların hepsi eşit; inanılmaz bir de
recede fertle devlet arasındaki örgütlerin, derneklerin 
çok olduğu toplum, cemaat ileri, hiç olmadığı, sıfır 
olduğu, az oldukları geri; âdeta bunlar arasında doğru 
orantılı bir ilişki tespit etmiştir. Bunu da bilimsel ger
çeklere, yasamanın bazan nasıl ters düştüğünü göster
mek için çok kısa olarak arz ettim. 

Diğer ikinci kategori çelişki; Anayasal veyahut da 
siyasa çelişkiler diyebiliriz, Anayasamız çok ilginç 
bir yeni hüküm getirmiştir; geçen de bir arkadaşımız 
temas etti kısaca, «hakların ve hürriyetlerin özüne 
dokunulamamak şartıyla sınırlanabilir.» Meşhur tar
tışılan nokta. Bu sefer, onun özüne yerine, çok daha 
güzel bir kavram getirmiştir; o da, «demokratik 
toplum düzeni gereklerine aykırı düşmemek şartıyla.» 
denmiştir. Demokratik toplum düzenli gereklerine; 
sanıyorum gereklerine, yanılmıyorsam, temel hak ve 
hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demok
ratik toplum düzeni gereklerine aykırı olamaz. 

Şimdi burada, «Demokratik toplum düzeninin ge
reklerine aykırı olamaz» demek, siyasal demokrasiyi 
düzenlerken, hakları ve hürriyetleri sınırlarken, bu 
demokratik toplum düzeni şartını gözden uzak tuta
mayız. Ne demektir demokratik toplum düzeni?.. 
Çok geniş bir kavram; ailesi demokratik olacak, 
toplum kendisi demokratik olacak, sendikası 
demokratik olacak, dernekleri olacak, toplum kendi 
kendisüne örgütlenecek. Ancak o zaman demokratik 
toplum olacak. Siyasal demokrasi ancak bunun üze
rine bina edilebilir. Bu olmadıkça, bunları aşan şey
ler yapılamaz; toplumun özelliği bu. 

İkinci 'büyük, özellikle Anayasal çelişki; 33 üncü 
maddede derneklerin siyasî faaliyette bulunamayacak
ları belirlenmiştir. 

Şimdi derneklere yasak edilen veyahut da müsaa
de edilmeyen husus, siyaset yapma yasağı dediğimiz; 
yani iktidar için örgütlenemez, iktidara gelemez, ikti
darla ilgili propaganda yapamaz; siyaset iktidar kav
gası demektir, onu yapamaz demektlir. Onun dışında 
kendi iştigal sahası içinde propaganda da yapar, siya-
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setçiyi etkilemeye de çalışır, devleti etkilemeye de ça- J 
lışır. Toplum, nihayet bu çeşitli sosyal kesimlerin bir j 
sentezinden ibaret. Bunu yapamıyorsa o dernek, | 
toplum yok demektir. 

33 üncü ve 13 üncü maddeleflin sınırlarını çok 
aşan bir Dernekler Kanunu karşısındayız. Onun gibi, 
diğer kanunlar da, yeni Anayasamızın (Ana olduğuna 
göre) doğurduğu kanunlar da Anayasayı aşan, âdeta 
Anayasadan fazla Anayasacı (Tabiri bilhassa böyle 
kullanıyorum) bir üslupla gelmektedir. Bundan ciddî 
olarak endişe duyuyorum. 

Son olarak da şunu söylemek isterim: Gönül is
terdi ki, bu Dernekler Kanunu bir yasaklar kanunu, 
bir ceza kanunu gibi değil, bir dernekler teşvik ka
nunu olarak gelseydi. Yani, ey vatandaş, kendi toplu
muna sahip çık, kendi toplumunun sorunlarına sahip $ 
çık, kendi toplumunun sorunlarını sen çöz, devletin 
buna gücü yetmiyor; çünkü toplum patladı artık, 
büyüdü. Bu Devlet bu topluma yetmez. Toplum kendi 
sorunlarını çözecektir, toplumu böyle organize ede
cektir. tşte toplumu böyle organize etmenin yeri der
nekler kanunudur, örgütler kanunudur, sendikalar ka
nunudur; bu gibi kanunlardır. Gönül isterdi ki, bu 
olabilseydi ve Büyük Atatürk'ün «Heyeti İçtimaiye» 
diye sık sık kendi konteksti içinde değerlendirdiği 
güçlü sivil toplum, vatandaşın toplumu doğabilseydi. 
tşte o toplumda, o güçlü toplumda güçlü devlet olabi
lirdi. 

Çok teşekkür edenim, sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Karal, oyunuzun rengini de 

lütfen belli edin efendim. Aleyhte konuştunuz, oyu
nuzun rengini belli ediniz. 

HALÎL İBRAHİM KARAL — Oyun rengini belli 
etmek zorunluluğu var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Var efendim. 
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HALİL İBRAHİM KARAL — Çok açık bir şe
kilde, Sayın Başkanım hatırlatmasına hiç gerek yok; 
Dernekler Kanununu böyle gören bir insan, bunu bir 
teşvik kanunu olarak görmedüğini, bir yasaklar ka
nunu olarak gördüğünü çok açık bir şekilde ifade 
etmiştir. Onun için bu Kanuna «red» oyu veriyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın üyeler, Kanun Tasarısı üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. Yalnız, içtüzüğümüzün 80 inci 
maddesine göre, daha önceki birleşimlerde 24 üncü 
maddede «yeter sayı» ve «tamsayı» ibarelerimin ev
vela birlikte yazılması hususu kabul buyurulmuş, daha 
sonra da bunların ayrı ayrı yazılması hususunda 
zabıtlara bazı cümleler geçmiştir. Bu bakımdan bunlar 
ayrı ayrı yazılacaktır. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, biz bunu araştırdık, «tamsayı» Anayasamız
da bitişik olarak yazılmış, «yeter sayı» ayrı yazıl
mıştır. Anayasamızdaki düzenleme o şekildedir, arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Yani «yeter sayı»yı ayrı yazacağız, 
«tamsayı»yı bitişik yazacağız. 

ikincisi de «C. Savcılığı» yazılmış. Bunun da 
«Cumhuriyet Savcılığı» olacağı şekilde düzeltilmiş hali 
itibariyle metni oylarınıza sunuyorum efendim. Tasa
rının tümünü kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tasarı kabul edilmiştir; Devletimize ve Milletimize 
hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

Sayın üyeler, günlük çalışma süremizin bitimine 
az bir zaman kalmıştır. Yeni bir kanun tasarısının 
görüşülmesine bu nedenle başlama imkânı olmadığın
dan, 16 Ağustos 1983, Salı günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.35 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

145 inci BİRLEŞİM 

15 Ağustos 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-
f^UŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASİ 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 tşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal tşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

<3) 4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen-
leştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö
ner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Sağlık ve Sosyal tşler 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) 
<T>ağıtma 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) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, fçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(7) 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) 

(8) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak-

| kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu, 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(9) 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 
T«vrihli 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) 

(10) 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) 

(11) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu-
aun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(12) 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 İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(13) 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) 

(14) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S* Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 
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{15) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş , 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(16) 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) 

(17) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ^ 
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(18) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(19) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen ikinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

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

(21) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(22) 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, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(23) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
üe 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(24) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi • 25.5.1983) 

(25) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve is
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983> 

(26) 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) 

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

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

(29) 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) 

(30) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

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

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

(33) 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) 

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

(35) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî işler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(36) 18 Ağustos 1981 «Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(37) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim 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) 

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

(40) 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) 

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

X (43) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
I Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta-
I şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril

mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
I Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle

ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(44) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz-
I zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
I Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
j Birinci Maddesine Bir İFıkra Eklenmesi Hakkında 
I Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
j Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt

ma tarihi : 21.7.1983) 

I (45) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta-

j rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

(46) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım İG-
I NECİLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş-
I bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 

Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa-
, yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (47) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An-

I 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) 

(48) 4 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf-
I 1ar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme

sine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
I Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 

(1/581) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(49) 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine İlişirin Kanun Tasarısı ve 

I Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(1/701) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(50) 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdi-
I riyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
I Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
I (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 



(51) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

<52) 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) 

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

(54) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

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

X (56) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
islam 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) 

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

(58) 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) 
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• (59) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştir il-

I rnesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(60) 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) 

I (61) 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) 

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

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

(64) 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) 

(65) 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 (66) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(67) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(X) Açık Oylama 


