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I. — GEÇEN 1 

27 Eylül 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşkilat- I 
lanması, Mıodern, Silah Araç ve Gereçlerle Dona- I 
tılması ve Konut Yapımı Amacıyla İçişleri Bakanlığı I 
Emniyet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara Geçici I 
Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında I 
Kanun Tasarısı (1/571) (S. Sayısı : 641) yeniden gö- I 
rüşülmek üzere, Komisyona iade edildi. I 

Danışma Meclisince de reddolunan : i 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 ne i I 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair (2/138) (S. 
Sayısı : .647) I 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa I 
20.5,1976 Tarihli ve 30(12 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 
Maddenin (a) Fıkrasın n Değiştirilmesi Hakkında I 
(2/144) (S. Sayısı : 652), 

Kanun teklifleri ile, I 

Danışma Meclisince kabul olunan : I 
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuri

yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine I 
Bir Fıkra ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Ek 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin 
(1/139) (S, Sayısı : 648), 

5434 Sayılı Türküye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddecine Bir Fıkra Eklenmesine I 
Dair (2/142) (S. Sayısı : 653), 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında. (2/145) 
(S. Sayısı : 654), 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 6311 
Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Maddesinin Değişti-
rilmesÜ Hakkında (2/136) (S. Sayısı : 645), 

Sağlık Personeli Hakkında. (2/133) (S. Sayısı: 640), 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 2595 Sa

yılı Kanunla Eklenen Geçici 9 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesine Da'ir (2/141) (S. Sayısı : 672) 

Kanun tekliflerih'in beriimstenmemes'ine ve 
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 39 un

cu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine DaHr Kanun 
Teklifinin (2/ 140) (S. Sayısı : 65Öı) uygun görülme
diğine iföşk'in Bütçe - Plan Komisyonu raporları ile, 

Tababet ve Şualbatı Sanatlarının Tarz-ı icrasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/134) 
(S. Sayısı : 663) 
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UTANAK ÖZETİ 
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Kaöser ilaçları ile Insulin'ın ithal ve dağıtımının 
Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne Verilmesi Hak
kında (2/143) (S. Sayısı : 665), 

Kanun tekliflerinin reddine dair Danışma Meclisi 
kararlarının benimsenmesi hakkında İhtisas Komis
yonu raporları kaibul edilerek, tekliflerin düştüğü 
açıklandı. 

'8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli Fıkrasına 
(o) Bendinin Eklenmesine Dair (1/6011) (S. Sayı
sı : 6!6Q), 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973 ve 1974 Bütçe Yılları Kesin-
hesap (1/543, 17544, 1/545- 1/546, 1/547, 1/548, 1/549) 
(S, Sayısı : 628), 

,14,7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 13(27 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1897 Sayılı 
Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nd Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında (1/598) (S. Sa
yısı : 658), 

ılû.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık Ba
sımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
(1/595) (S. Sayısı : 656), 

2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli 
Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek ve De
ğişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
(1/596) (S. Sayısı : 657), 

Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinme
si Hakkında (1/597, 1/600) (S. Sayısı : 667) 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kal
dırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin (1/603) (S. Sayısı : 673), 

4.1.19,61 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen-
lendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö
ner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında (1/565) (S. Sayısı : 664), 
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Devlet Haya Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 
ve 1977 Bütçe Yılları Kesirihesap (1/550, 1/551, 
1/552, 1/55(3, 1/554, 1/555, 1/556, 1/557, 1/558) (S. Sa
yısı : 626) 

Kanun tasarıları kabul oluridu. 

1. — Dernekler Kanunu Tasarısının Danışma < 
Meclisince kabul olunan metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/696; M. G. Konseyi : 1/564) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 500; M. G. Konseyi S .Sayısı : 679) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Dernekler Ka
nunu Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Tasarının Danışma Meclisince kabul olunan met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu Ra
poru 679 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi
liler yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum ve ilk 
sözü Komisyon Sözcüsüne veriyorum. 

Buyurun, 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yüksek bilgileri olduğu üzere 
9.11.1982 gün ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının İkinci Kısım, İkinci Bölümünde yer alan; 
«Kişinin Hakları ve ödevleri» ile ilgili 33 üncü mad-

(1) 679 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

' Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 17.41' 
de son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
MiDî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

-» 

< desi, dernek kurma hürriyetini temel haklardan say
mış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, önceden izin almaksızın medenî hak
ları kullanma hakkına sahip 18 yaşını bitirmiş en 
az yedi kişinin kazanç amacı dışında, belirli ve ortak 
bir gayeyi gerçekleştirmek için dernek kurabilecekleri, 
kanunun öngördüğü bilgi ve belgelerin yetkili mer
cilere verilmesiyle derneğin tüzelkişilik kazanacağı 
malumlarıdır. 

Ancak, kurulacak derneklerin Anayasamızın 13 ve 
14 üncü maddelerindeki genel sınırlamalara tabi tutu
lacağı; binnetice, Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin 
ve millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayiş ve 
kamu yararının korunması; ayrıca, Anayasanın 14 
üncü maddesindeki temel hak ve hürriyetlerin kötü
ye kullanılmasını önlemek maksadıyla derneklere ge
rekli kanunî sınırlamaların getirilebileceği Anayasa
mızla hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu ilkeler içerisinde hazırlanmış bulunan 92 asıl 
ve 6 geçici maddeden ibaret bulunan tasarı, Danışma 
Meclisinin ilgili ihtisas komisyonları ve genel kuru
lunda görüşülerek kabul edilmiş bulunmaktadır. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.20 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİN KAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

'BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 167 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

— 197 — 
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Millî Güvenlik Konseyinin İçişleri Komisyonunca 
konu incelenmeye tabi tutulmuş ve tasarıda yukarıda 
arz ettiğim ana ilkeler doğrultusunda gerekli düzen
lemeler yapılmış bulunmaktadır. 

Özellikle kurulacak dernekler; siyasî partiler, sen
dikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları ve vakıflarla herhangi bir ilişki içerisinde bu
lunamayacaklardır. Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuv
vetleri mensuplarının dernek kuramayacakları ve bir 
kısım kamu görevlilerinin de bu yasaklamaya ıtabi tu
tulması gerektiği tasarıda yer almış bulunmaktadır. 

Derneklerin faaliyetlerinin Anayasa açısından özel
likle mülkî idare amirlerince denetleneceği, gerekti
ğinde faaliyetten men edilecekleri ve kapatılmaları 
yönünde mahkemelerde dava açabilecekleri de yasada 
belirtilmiştir. 

Ayrıca, derneklerin bazı istisnalar dışında federas
yon ve konfederasyon kuramayacakları, dış ilişkiler
de bulunamayacakları ve bu ilişkilerinde müsaadeye 
tabi olacakları da bu tasarıda yer almış bulunmak
tadır. 

Derneklerin gelir ve giderleriyle, taşınmaz mal edin
melerinin özel denetime tabi tutulacağı da tasarıda hük
me bağlanmış bulunmaktadır. 

Kısaca ana hatlarıyla ifade ettiğim kanun tasarısı
nı, yüksek takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Maddelere geçildiğinde, eğer gerekirse daha ayrın
tılı bilgi sunacağımızı da ayrıca arz ederim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, biz genelde Komisyon 
olarak, Anayasanın 13 ve 14 üncü maddeleriyle 33 
üncü maddesinde zikredildiği üzere, Anayasamızın ruh 
ve maksadına uygun nitelikte bazı düzenlemeler ve 
yasaklamalar getirmiş bulunuyoruz. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is

teyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Dernekler Kanunu Tasarısı 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kazanç pay

laşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve 
prtak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere, en az yedi 
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gerçek kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak bir
leştirmeleri suretiyle oluşturdukları derneklerle ilgili 
esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Kazanç 

paylaşma» tabiri, bir tuhaf geliyor insana. 
BAŞKAN — Yani, «kazanç olmama kaydıyla» de

mek o, değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kazanç 
paylaşma koşuluyla olduğu takdirde şirket olma du
rumuna düşer, dernek olmaktan çıkar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kelime 
bir tuhaf; paylaşma... 

BAŞKAN — «Kazanç gayesi gütmeme» demek 
istenmiş. 

«Paylaşma» deyince, sanki kazancı olacak da, ara
larında paylaşmayacaklar falan giıbi anlaşılıyor. 

Buyurun. 

BAHATTİN ABLUM (İçişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, dernekler faaliyetlerini sürdürürken bazen ka
zanç getirici faaliyetlerde bulunabilirler, örneğin, ki
tap bastırır satar, yani kitap satışından kazanç elde 
eder. 

Burada kanun vazunın temin etmek istediği hu
sus, kazancın dernek mensuplarına dağıtılmamasıdır. 
O nedenle, «kazanç, paylaşma dışında» tabirini kul
landık. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Danışma Meclisi metninde, «Bu Ka
nunun amacı, dernek kurma hürriyetinin kullanıl
masında uygulanacak. şekil, şart ve usulleri belirle
mektir» denilmiş. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 3 üncü 
maddede bu tabir vardı, biz onu 1 inci maddeye aldık. 

Dernek kurmanın şekil ve şartlarıyla, en az yedi 
gerçek kişi tarafından kurulabileceği, medenî hakları 
kullanma yetkisinde olmaları gibi esasları ve 3 üncü 
maddesinde de özellikle... 

BAŞKAN — Zaten yasaklar kısmında belki gele
cektir bu husus. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Gelecek 
efendim. 
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Sayın Genelkurmay Başkanım, «3 üncü maddede
ki bu ters deyimi olumlu olarak kullanmak koşuluyla 
bir başka maddeye aktarır mısınız?» demişlerdi; o ne
denle 1 inci maddeye aktarmıştık. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bizim Bakanlığın hazırladığı 
metinde, «tanım» ile «amaç» başkaydı. «Amaç» Da
nışma Meclisinin kabul ettiği şekildeydi. Komisyonun 
hazırladığı metinde ise, «tanım» ile «amaç» bir madde 
haline getirilmiş durumdadır. 

Eğer kabul buyurulur, «amaç» ve «tanımlar» ayrı-
lırsa metin daha anlaşılır hale gelecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Geçen seferki konuşmamızda 3 üncü 
ımaddede mevzubahis oldu bu; «Kazanç paylaşma dı
şında belirli» falan diye geçiyordu, bunu «amaç» 1ar 
içerisine alalım dendi; onun için oraya aldı Komis
yon. Yani ilk konuşmamızda öyle demiştik. Hatta si
zin bir önerinizdi, değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Başka var mı efendim 1 inci madde 
üzerinde söz almak isteyen? Yok. 

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

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

derneklerin kuruluşu, işleyişi, örgütlenmeleri, organ
ları ile görev ve yetkileri, denetlenmeleri, tüzelkişi
liğin sona ermesi, üyelik ve üyelerin hakları ve gö
revleri, yasak ve izne tabi faaliyetler, cezalar ile der
neklere ilişkin diğer konuları düzenleyen hükümleri 
kapsar. » 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : ; 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
1. Dernek Merkezi : Derneğin yönetim yerini, 
2. Dernek İkametgâhı : Yönetim faaliyetlerinin 

yürütüldüğü yeri, 
3. Mahallin En Büyük Mülkî Amiri : Vali veya 

kaymakamı, 
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4. Üst Kuruluş : Derneklerin oluşturduğu fede
rasyon ve konfederasyonları, 

5. Kamu Hizmeti Görevlileri : Kamu kurum ve 
kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yap
tıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer 
kamu görevlilerini, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Bölge valilerinin bu konuda bir gö

revi var mı? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim bu yasada yok; ama bölge valileriyle ilgili 
kanun hükmündeki kararnamede var. 

BAŞKAN — Varsa, o zaman burada «Mahallin 
En Büyük Mülkî Amiri» demekle, bölge valisini, 
vali veya kaymakamı ifade ediyoruz demektir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kapatma 
ile ilgili konuda var; ama o husus kendi yasasında 
var. 

BAŞKAN — Kendi yasasında var?.. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, 
ama emrediyorsanız buraya da koyalım efendim. 

BAŞKAN — Hayır; buradaki münasebetlerde 
daima vali veya kaymakamı kastediyorsak mesele yok. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Onu mu
rat ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — »Tamam. O zaman buraya koymak 
olmaz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bu ya
sanın içinde bölge valilerine verilm'iş bir görev yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Konulabi
lir mi buraya? 

BAŞKAN — Orada var, Bölge Valileri Kanununa 
koyduk bunu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kendi 
yasasında var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kendi ya
sasında olmakla beraber buraya da konulsa bir 
mahzuru olur mu? 

BAŞKAN — Hayır, şimdi mesela ileride, «en bü
yük mülkî amire müracaat eder» diyecek. «Müracaat 
eder» deyince, ikime eder? Bölge valisine mi, valiye mi, 
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kaymakama mı? Burada, eğer ilse valiye, ilçe ise | 
kaymakama müracaat edileceğimi belirtiyor. I 

Şimdi. buraya da koyarsak, o zaman bu tabiri 
en iyisi silmek lazım gelecek. Yani, «Mahallin En 
Büyük Mülkî Amiri» tabirini silip, o ifade geçtiği 
zaman vali ise valiye, bölge valisi ise bölge valisine, 
kaymakam ise kaymakama müracaat eder, demek 
doğru olur. Fakat bunları 'ilerideki maddeleri tetkik 
etmeye başladığımız zaman konuşuruz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkam) — Hiç yok I 
Sayın Cumhurbaşkanım. İleride düşünürsek koyarız. [ 

BAŞKAN — Evet, böyle bir şey geçerse. I 

3. üncü madde üzerinde -söz almak isteyen var mı? I 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilm ştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: I 

İKİNCİ BÖLÜM 
Dernek Kurma Hakkı ve Kurulması Yasak Dernekler 

Dernek kurma hakkı 
MADE 4. — Medenî hakları kullanma ehliyetine 

sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş olan herkes, önceden 
izin almaksızın dernek kurabilir. 

Ancak; 

1. Yüksek Mahkeme üyeleri, hâkim ve savcılar, 
Sayıştay Meslek Mensupları ile savcı ve yardımcıları, 
mülkî idare amirliği hizmetlerine dahil kadrolarda ça
lışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk 
kuvvetleri mensupları, resmî ve özel ilkokul, ortaokul, I 
lise veya dengi okullar öğretmen ve yöneticileri, Millî 
Eğitim Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışan 
öğretmenler ile diğer personeli ve özel kanunların
da dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti 
görevlileri ile resmî ve özel ortaokul ve ortaöğretim 
öğrencileri, 

2. Affa uğramış olsalar bile; 
a) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolan

dırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak 
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmî 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarndan 
biriyle mahkûm olanlar, 

b) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci I 
babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini 
alenî olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkûm 
olanlar, j 
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c) Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep, ve
ya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça 
tahrik etme suçlarıyla, aynı Kanunun 316 ncı, 317 ve 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından' 
biriyle mahkûm olanlar, 

d) Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin 
birinci, ikinöi ve üçüncü fıkralarında yazılı fiillerle aym 
Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı fiilleri siyasî 
ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar, 

3. Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya 
taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis 
cezasına mahkûm olanlar, 

Sürekli olarak, 
4. Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve 

yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde 
bulunmaları sebebiyle mahkemece kapatılmasına karar 
verilen derneklerin yöneticileri, kapatma kararının 
kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasî Partiler Krıu-
ınunun 101 inci rnaddesıinin (d) bendi gereğince bir 
sjyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle 
bir siyasî partinin kapatılmasına sebep olan parti üye
leri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin 
kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş 
yıl süre ile, 

Dernek kuramazlar. 
BAŞKAN — «Dernek kuramazlar», yani «üye 

olamazlar» değil?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, bu kuruculukla ilgilidir. 

Yüksek malumları olduğu üzere, tabiî, dernekle
rin toplum içerisinde bir saygınlığı var; kuran kişile
rin de inandırıcı olması, özellikle de ma'yûb (ayıplı) 
kişilerden bulunmaması lazım. O nedenle, özellikle 
suç işleyen kişilere bir yasak getirilmiştir. 

Bir de, bunun dışında, dernek faaliyetleriyle işti
gal etmemesi lazım gelen Silahlı Kuvvetler ve kol
luk kuvvetleri mensuplarına kesin; onun dışında da 
dernek faaliyetleriyle iştigal etmemesi lazım gelen, 
özellikle Millî Eğitim teşkilatına yine yasak getirili
yor. Ortaöğretim öğrencilerinin de dernek faaliyetle
rinde bulunmamaları için, hem yaşları, hem de öğ
renim durumları gereği olarak bir yasak getiriliyor. 

BAŞKAN — Kuramıyor; ama girmek, derneğe 
üye olmak konusu?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O bila-
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nununun 11 inci maddesinden aynen alınan bir ko
nudur. Burada düzenleme yapsak bile, o zaman iki 
konuda iki ayrı düzenleme yapmış olacağız. Sanmı
yorum benim değerli meslektaşlarım böyle bir dü
şünce içerisinde kendilerini üzüntüye soksunlar efen
dim. 

hara gelecek 16 ncı madde ile efendim; orada bu 
yasağı getirdik. 

BAŞKAN - - Ama bazılarına getirdik. 
Şimdi bize, «Siz bizi hep suçlularla bir hizaya 

soktunuz» demesinler. «Şunu yapamaz, bunu yapa
maz; hâkimleri, savcıları, emniyet mensuplarını, as
kerî personeli de bunun içine soktunuz; siz kuramaz
sınız» diyorsunuz gibi; gerçi 1 ve 2 olarak ayrılmış 
ama... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Siyasî 
Partiler Kanununda, parti kuramayacak kişiler için 
de bu düzenlemeyi getirmiştik. Siyasî partiler de der
nek niteliğinde olduğu için, aynı prensipler içinde 
Hükümet bu konuyu hazırlayarak getirmiştir. 

Şimdi, 16 ncı maddede, yaşı 18'i geçmiş olması
na rağmen, ortaöğretim kurumlarında öğrenci olan 
kişilere yine yasağımız vardır. O, üye olmamayı sağ
lar; bu, parti kurmamayı sağlar. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu en
dişenize katılıyorum; emrederseniz şöyle yapalım 
efendim; sıfatlarından doğanları bir bölüme, nitelik
lerinden doğanları da bir bölüme alır ve böylece hâ
kimler ve ordu mensuplarıyla sakıncalı kişileri bir 
araya sokmamış oluruz. 

BAŞKAN — Sakatlar Kanunu görüşülürken, ora
da, sakatlarla mahkûmlar bir madde içerisinde idi; 
alınmışlar, «Ne olur bizi ayırın» demişler. Onun için 
biz onu 2 madde halinde yaptık. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) —- Olabilir efendim, madde tesel
sülü bozulabilir; ama mümkündür, değiştirilebilir. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Yüksek dikkatlerinizi çektiği 
gibi, evvela görevlerinin saygınlığı veya etkinliği ne
deniyle dernek kurmaları yasaklanan kişiler 1 numa
ralı bentte belirtilmiş oluyor. Burada sadece ve sa
dece... 

BAŞKAN — «Görevlerinin saygınlığı» der isek, 
sanki başka görevler saygın değilmiş gibi, bu sefer 
de başkaları alınır; o da olmaz. «Ancak; taşıdıkları 
sıfatları itibariyle» der isek, yüksek mahkeme üye
leri falan buraya girerdi. Ama, ayrı ayrı olduğu için 
maddede «1» ve «2» diye ayrılmış ve «2» de «Affa 
uğramış olsalar bile» demişiz. 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın • Cumhurbaşkanım, Sayın 
Paşamın da ifade ettiği gibi, bu, Siyasî Partiler Ka-

BAŞKAN — Zaten eskiden de Silahlı Kuvvetler 
mensupları dernek kuramazlardı; hayır dernekleri 
hariç, izin almadan giremezlerdi. İç hizmette yazılı
dır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bu ko
nu, İç Hizmet Yasamızın 43 üncü maddesinde var
dır efendim. 

BAŞKAN — Büyük bir mahzur değil, alınma 
bakımından söyledim. 

4 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Kurulması yasak olan dernekler 

MADDE 5. — Anayasanın başlangıç 'kısmında 'be
lirtilen temel ilkelere aykırı olarak dernek kurula
maz; 

1. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü ıbozmak, 

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

3. Anayasadaki temel hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırmak, 

4. (Kanunlara, millî egemenliğe, millî güvenliğe, 
kamu düzen'ine ve genel asayişe, kamu yararına, ge
nel ahlaka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faa
liyette bulunmak, 

5. ıBölıge, ırk, sosyal sınıf, din ve mezhep esa
sına veya adına dayanarak faaliyette bulunmak, 

6. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde, ırk, 
din, mezhep, kültür veya dil farklılığına dayanan 
azınlıklar bulunduğunu ileri sürmek veya Türk Di-
lin'den veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri koru
mak, geliştirmek veya yaymak suretiyle azınlık ya
ratmak veya herhangi bir bölgenin veya ırkın yahut 
sınıfın ya da belli bir din veya mezhepten olanla
rın diğerlerine hâkim veya diğerlerinden imtiyazlı ol
masını sağlamak, 
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7. (Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzenin
de tahakkümünü tesis ötmek veya sosyal bir sınıfı 
ortadan kaldırmak Devletin bir kişi veya zümre ta
rafından yönetiflmesim' sağlamak yahut memleket 
içinde kurulu ekonomik veya sosyal temel düzenler
den herhangi birini devirmek veya Devletin siyasî 
ve hukukî düzenlerini yok etmek, 

8/ Devletin sosyal, ekonomik veya hukukî te
mel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayan
dırmak veya siyasî yahult kişisel çıkar ve nüfuz sağ
lamak amacıyla her ne suretle olursa olsun dini ve 
din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri 
istismar etmek veya kötüye kullanmak, 

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

İ1;Q(. Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmaları
nı veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek, 

11; (Belli bir siyasî partiyi desteklemek veya 
aleyhinde çalışmak, siyasî partiler arasında işbirliği 
sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, ma
hallî idareler veya mahalle muhtarlığı yahut ihtiyar 
heyeti seçimlerinde bir siyasî partiyi veya adayla
rından birini veya birkaçını yahut bağımsız bir adayı 
veya adayları desteklemek veya kazanmalarını* ön
lemek yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak dahil 
olmak üzere, her türlü siyasî faaliyette bulunmak ve 
sendikalarla kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşları veya vakıflarla bu amaçla ortak hareket et
mek, 

12. Türkiye Devletinin manevî şahsiyetini kötü
lemek veya küçültmek, 

1İ3.' Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik yahut 
telkin etmek, 

Amacıyla dernek kurulması yasaktır. 
Yükseköğretim kurumlarında birden fazla öğren

ci derneği kurulamaz. 
BAŞKAN — 6 ,ncı fıkrada «ya da» kelimesi geç

ti; «ırkın, yahut sınıfın, ya da belli bir din veya» 
diye; buradaki «ya da» kelimesini «veya» diye dü-' 
zeltelim. 

£ inci fıkranın ikinci satırında «veya siyasî yahut» 
denmiş; iburadaki «yahut» kelimesini de «veya» ola
rak düzeltelim. 

Üçüncü satırda «yahut dirice» denmiş; onu da 
«veya dince» şeklinde! düzeltelim. 

9 uncu fıkranın ikinci satırında «yahut» kelime
si var; orayı, «yahut bu Kanunlarla yasaklanan» de-
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ğil, «veya bu Kanunlarla yasaklanan hususları yeni
den canlandırmak» şeklinde düzeltelim. 

1(1 inci fıkranın son satırında, «yahut ihtiyar he
yeti» denmiş; onu da «veya ihtiyar heyeti» şeklinde 
düzeltelim. 

45 inci sayfada, «veya birkaçını yahut bağımsız 
hir adayı» ibaresi var; oradaki «yahut» kelimesini 
«veya» olarak düzeltelim. 

11 inci fıkranın dördüncü satırında yine «yahut» 
kelimesi var; onu da «veya» olarak düzeltelim. 

13 üncü fıkrada «teşvik yahut» deyimi var; onu 
da «teşvik veya» şeklinde düzeltelim. Yani, «yahut» 
ve «ya da» kelimeleri «veya» şeklinde yazılacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O 6 nu
maralı fıkrada ı«ya da» dan evvel bir «yahut» keli
mesi var; o «yahut» kelimesini kaldırıp, virgül koy
makta' yarar var. 

BAŞKAN — «veya ırkın yahut sınıfın» değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
«yahut» kelimesi var; onu da «veya ırkın, sınıfın» 
şeklinde düzenleyebilir miyiz efendim? 

BAŞKAN — «veya» kelimesi de olabilir Herhal
de. «veya ırkın veya sınıfın» şeklinde iki defa geç
mesin diye «yahut» kelimesi kullanılmış; ama «ya
hut» kelimesini kullanmayalım diye karar almıştık; , 
onun için oradaki «yahut» kelimesini de «veya» ola
rak düzeltelim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Birkaç 
defa tekrarladığımız için daktiloda gözümüzden kaç
mış. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu madde, Anayasanın 
temel ilkelerine ve özellikle 13 üncü ve 14 üncü mad
delerine bağlı kalarak düzenlenmiş bir maddedir. Baş
ka bir değişiklik yoktur. 

Hükümet ile bir yerde ayrıldık; Hükümet, özel
likle son fıkrasında şu ifadeyi kullanmıştı : «Üniver
site, fakülte ve yüksekokullar ile her türlü resmî ve 
özel yükseköğnetim kurumları...» 

Yükseköğretim Kanununda bu deyimler kalktı; 
topuna 'birden «Yükseköğretim Kurumları» dendiği 
için sadece o cümleyi değiştirdik, başka değişiklik 
yapmadık. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Bir nokta daha vardı, 4 üncü 
fıkrada «kamu yararı» deyimi vardı; «kamu yararı» 
deyimi benimsenmemişti, geçen sunuşumuzda be
nimsendi ve buraya «kamu yararı» şeklinde girdi, 
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Metinden' «kamu yararı» deyimi çıkartılmıştı, 4 ün- I 
cü fıkradaki «kamu yararı» deyimi bir değişiklik ola- I 
rak buraya kondu. I 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tabiî I 
«kamu yararı» deyimi Anayasanın 13 ve 14 üncü I 
maddesi yök idi, geçen müzakerelerde «koyalım» I 
denince konmuştu. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — «Genel asayişe, kamu yararına, ge- I 

nel aihlaka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faa- I 
llydtte bulunamazlar.» Çünkü, kamu yararına aykırı I 
faaliyette bulunmak talbiî olamaz. I 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, ta- I 
'biî ki düşünülemez. I 

'BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde başka söz I 
almak isteyen var mı? Yok. I 

5 inci maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etme- I 
yenler... Kabul edilmiştir. I 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Bazı ad, işaret ve dilleri kullanma yasağı I 
MADDE 6. — Derneklerin; 
1 .• Bir siyasî partinin veya kapatılmış siyasî par

tilerin veya sendikanın veya konfederasyonun veya I 
bu Kanunun 76 ncı maddesi gereğince mahkemece 
kapatılmasına karar verilen bir dernek veya üst ku
ruluşun adını, amblemlerini, rumuzlarını, rozetlerini I 
ve benzeri işaretleri ile daha önce kurulmuş Türk 
Devletlerine ait topluma malolmuş bayrak, amblem 
ve flamaları, 

2. Komünist, anarşist, faşist, nasyonal - sosya
list, teokratik veya aynı anlama gelen adları ve bun
lara ait işaret, sembol veya bunları hatırlatan ben-
zlerlerinİ, 

3. Tüzük ve diğer dernek mevzuatının yazımın
da ve yayınlanmasında, genel kurullarında, özel veya 
resmî, açık veya kapalı yer toplantılarında kanunla 
yasaklanmış dilleri, 

4. Dernekçe düzenlenen veya dernek adına işti
rak edilen açık veya kapalı yer toplantılarında kanun
la yasaklanmış dillerle yazılmış pankart, levha, plak, 
ses ve görüntü bandı, broşür, el ilanı, beyanname ve I 
(benzerlerini, I 

5: Mühür ve başlıklı kâğıtlarda dernek isminden 
ve varsa işaretinden başka isim ve işaretleri, I 

Kullanmaları yasaktır. I 
Dernek üyelerinin, derneklerin her türlü toplantı I 

ve faaliyetleri sırasında, ikinci bent ile yasaklanan J 
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işaret, semlbol ve bunları hatırlatan benzerlerini kul
lanmaları yasaktır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin ikinci parag
rafında; «bunları hatırlatan benzerlerini» ifadesi var. 
Tatbikatta yaratacağı zorluk ve çeşitli şekilde yorum
lanmaya müsait olmasının yaratacağı sakınca dikka
te alınarak, «bunları hatırlatan» kelimelerinin çıkar
tılmasını teklif ediyorum. Zaten «benzerleri» ifâdesi 
öndeki iki kelimeyi de kapsıyor. Bu tasarının diğer 
maddelerinde de çok yerde «benzerleri» kelimesiyle 
iktifa edilmiş durumda. Fazladan bir-kelime olduğu 
kanısındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu konuda Komisyonun görüşü 

nedir? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, aslında 1630 sayılı Dernekler Ka
nununda böyle bir ifade kullanıldığı için almış idik, 
orada da telmih kerimesini kullanmıştık; ama katı
lıyoruz. 

•BAŞKAN — Yani, «sembol veya benzerlerini» 
'değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
©fendim; zaten geniş bir yoruma gidilirse, «benzer
leri» kelimesi hatırlatma anlamını getirir. 

Dernekler Kanununda; «adını veya bunları telmih 
eden adları» deyimi vardı; «telmih» kelıimesini bu
raya alalım mı diye düşündük ve konu biraz daha 
çerçeveli olsun diye «bunları hatırlatan» deyimini 
kullanmıştık. 

Sayın Bakanın teklifine katılıyoruz. 

BAŞKAN — «Benzerlerini» denince hepsi onun 
içine girer, ama hatırlatma olursa belki kısaltmış 
olabilir; yani hatırlatıyor mu, hatırlatmıyor mu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Mahke
meler değişik bir yorum yapabilirler. Bu nedenle bir 
dernek başka bir mahkemede kapatılmaz iken, deği
şik bir mahkemede kapatılır diye bir endişeye haklı 
olarak kapılıyorlar; biz de katılıyoruz.. 

(BAŞKAN — Hâkim, «bu hatırlatmıyor» diye
bilir. 



M. G. Konseyi B : 167 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Hatır
latan, benzer» demek suretiyle anlamını pekiştirir-
sek daha kuvvetli olur. 

'BAŞKAN — «Sembol veya benzerlerini» demek 
kâfi gelir., 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ben
zer kelimesi telmih kelimesinin yerini almaz, telmih 
benzer demek değildir. Telmih; şu veya bu yolla 
hatırlatmadır. Açık hatırlatma olur, zımnî hatırlatma 
olur, telmih her çeşit tedaviyi temin eden bir şey
dir. Benzer kelimesinde bir maddî müşabehet de 
vardır, maddî unsur da vardır. Onun için telmih ke
limesi yerine hatırlatma kelimesinin kalması uygun 
olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kanun 
ona bile cevaz vermiyor; yani hatırlatmayacak bile. 
Onun için oraya telmih kelimesini koyalım efen
dim. 

BAŞKAN — Eski kanunda ne olarak geçiyor? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — «Tel
mih» olarak geçiyor; «telmih eden benzerlerini» de
mek uygun olur efendim. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, hatırlat
ma telmihin karşılığı değil. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi-Yar
gıtay Temsilcisi) — Hatırlatma ile telmih apayrıdır. 
Telmih; akla getirme, tedavi etme anlamında. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «İlham 
etmekten» geliyor; kanun ona bile cevaz vermiyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanlığı; değişik dernek
ler değişik mahkemelerde yargılanacakları için, hatır
latma veya telmih kelimesi değişik hâkimler tarafın
dan başka başka yorumlara tabi tutulur, kapanma 
sebebi olur endişesindedirler. 

BAŞKAN — Onu hiç yazmaz, «sembol veya 
benzerlerini» dersek, o da hâkimin takdirine kalabi
lir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O za
man «sembol veya telmih eden benzerlerini» diye
lim. 

BAŞKAN — Eskiden bu konuda sıkıntı çıkma
mış. Bugüne kadar ondan dolayı bir sıkıntı oldu 
mu? 
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ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Olmadı efendim. O dairenin baş
kanı olarak ben bulunuyorum. Mahkemelerde de
ğişik bir yoruma gidilse bile, bizim görevimiz onla
rı bir sınır içine getirmektir. Uygulama birliğini sağ
lamak Yargıtaya aittir. Mahkemelerde arasıra fark
lı anlayışlar olur, bize gelir düzelir. Onun için en
dişe yok, mahkemelerin ayrı ayrı uygulaması bir yer
de sağlık alametidir, içtihatların çıkışına yol açar. 
İçtihat müessesesi de Yarigıtayda olduğuna göre hiç
bir engel yok. 

BAŞKAN — Gene eski kanunda olduğu gibi, 
«telmih eden benzerlerini» demek uygun olacak. 

«Bunları hatırlatan» ibaresi silinecek, onun yeri
ne; «sembol veya telmih eden benzerlerini» ibaresi 
yazılacak. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, «onların telmih ve benzer
lerini» desek daha doğru olmaz mı? 

BAŞKAN — Bunları telmih eden, oradan bir il
ham doğuyor, bu da buna benzer. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, zannediyorum telmih et
mek başka, benzemek başka; ikisini birbirine bağ-
daştırırsak yine bir hata oluyor. 

BAŞKAN — Ama, benzetmek daha da dardır. 
Bakar, «Bu buna benzemiyor, bununla bunun bir 
benzerliği yok» der; ama telmih dahi etse, hatırlat-
sa dahi bu, daha geniş olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sayın 
Cumhurbaşkanım, o zaman Sayın İçişleri Bakanının 
dediği doğru. Benzer kelimesi ile beraber telmih ke
limesini kullanmayalım, ayrı ayrı kullanırsak doğru 
olur. 

İÇtŞLERt BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Araya «veya» kelimesini koyarsak daha doğru 
olur; «telmih eden veya benzerlerini.» 

BAŞKAN — O zaman; «sembol veya telmih eden 
veya benzerlerini» şeklinde olacak. Bunun üzerinde 
çok durduk, ama bugüne kadar bundan dolayı bir 
sıkıntı çıkmadı, bunun nesine benzetebilir; mesela 
komünist demedi de ne diyecek; komün mü diye
cek, anarşist demeyecek de anarpist mi diyecek? 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Komünist demez de kollektivist 
der, toplumcu der; yani çeşitli benzerleri bulunabi
lir. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN A l i KÂŞİFOĞLU (İçişleri Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, sadece 
«hatırlatılır» demek yeterlidir; «benzer» zaten hatır
latandır. 

Sayın Genelkurmay Başkanımızın da ifade ettiği 
gibi, hatırlatan benzerin çok ötesinde bir husustur. 
O bakımdan, benzer ite hatırlatan kelimelerini bir 
arada ikullanmaya gerek olmadığını düşünüyorum. 
Benzer zaten hatırlatır, sadece «hatırlatanı» demek su
retiyle meseleyi çözümlemek uygun olur. 

BAŞKAN — Onun yerine telmih kelimesini kul
lanalım dedjk. 

K0MALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Çok eski bir terim. 

BAŞKAN — Olsun, bundan evvelki kanunlarda 
daha eski kelimeleri kullandık.; 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Burada zaruret yok. 

BAŞKAN — «Bunları telmih eden veya ben
zerlerini» demek daha uygun olacak. 

İkinci fıkrayı değişik şekliyle yeniden okutuyo
rum: 

«2. Komünist, anarşist, faşist, nasyonal - sos
yalist, teokratik veya aynı anlama gelen adları ve 
bunlara ait işaret, sembol veya bunları telmih eden 
veya benzerlerini.» 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başka söz is
teyen var mı? Yo!k. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Uluslararası faaliyet yasağı 

MADDE 7. — Bu Kanunun 12 ve 13 üncü mad
deleri hükümleri saklı kalmak üzere; 

1. Uluslararası faaliyette bulunmak amacıyla 
dernek kurulamaz, 

2. Türkiye'de kurulan dernekler, yurt dışında ku
rulmuş ulusal veya uluslararası dernek veya kuru
luşlara katılamaz. 

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

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun, 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Ko
misyonumuz metninde «Danışma Meclisi metninin 
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8 inci maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir» dendiği için, buradaki matbaa hatasını 
düzeltemedik. Oysa, atıf yapılan maddeler «11 ve 
12 nci» maddeler olacaktı, özür diliyorum. 

BAŞKAN — «Bu Kanunun 11 ve 12 nci mad
deleri hükümleri saklı kalmak üzere» olması gerekir; 
bu şekilde düzeltiniz. 

7 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

7 nci maddeyi bu düzeltilmiş şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ KISIM 
Kuruluş 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tüzük Ve Kuruluş Bildirisi 

Dernek tüzüğü 

MADDE 8. — Her derneğin bir tüzüğü bulu
nur, bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtil
mesi zorunludur. 

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

için, dernekçe sürdürülecek çalışma konulan ve ça
lışma biçimleri, 

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

4. Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıka
rılmanın şart ve şekilleri, 

5. Dernek genel (kurulunun kuruluş şekli, top
lanma zamanı, 

6. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kul
lanma ve karar alma usul ve şekilleri, 

7. Yönetim ve denetleme kurullarının görev ve 
yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sa-
yısı, 

8. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, 
bulunacak ise, şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve 
yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edi
leceği, 

9. Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı, 
10. Derneğin iç denetim şekilleri, 
11. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, 
12. Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfi

ye şekli. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? 
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Buyurun Sayın Şener. 
ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi-Yar

gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, birinci 
cümlede «bulunur» kelimesinden sonra noktalı virgül 
olması gerekir veya nokta koyup ondan sonra gelen 
kelimenin baş harfi büyük olacak; ikisi de olabilir; 
ama nokta olması daha iyi olur. 

BAŞKAN — Bu Ikısmı 'bu şekilde düzeltiniz. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Derneklerin tüzelkişilik kazanması, kuruluş bil

dirisi 
MADDE 9. — Dernekler, kuruluş bildirisini ve 

merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülkî 
amirliğine vermek suretiyle tüzelkişilik kazanırlar. 

Kuruluş bildirisinde, kurulacak derneğin adı, ika
metgâh adresi, Ikurucuların adı, soyadı, doğum yerî 
ve tarihi, meslek ve sanatı, tâbiiyeti ile ikametgâh
larının belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucular 
tarafından imzalanması ve bildiriye kurucuların nü
fus cüzdanı örneklerinin, adlî sicil1 belgelerinin ve 
kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri dernek kurucusu 
olalbilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyan
nameler ile kurucular tarafından imzalanmış dernek 
tüzüğünün dört adedinin eklenmesi zorunludur. 

Dernek organlarının oluşmasına kadar, dernek iş
lerini yürütmeye,ve derneği temsil etmeye yetkili ge
çici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı ve ikamet-
gâlhları lie yapılacak yazışma ve (tebligatı almaya 
yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, ve adresleri de 
belirtilir. 

Bildiri ve belgelerin alındığı anda ilgili mülkî 
amirlikçe bir alındı belgesi verilir. 

Birden çok ilde faaliyet gösterecek derneklerin 
kuruluş bildirisi ile itüzükleri, mahallin en büyük 
mülkî amirliğince bir hafta içinde içişleri Bakanlığı
na gönderilir. 

BAŞKAN — Bu maddede iki yerde, «mahallin en 
büyük mülkî amiri» tabiri geçti. 

Birinci fıkradaki, «Dernekler, kuruluş bildirisini 
ve eklerini merkezlerinin bulunduğu mahallin en bü
yük mülkî amirliğine vermek suretiyle tüzelkişilik ka
zanırlar» cümlesindeki «mahallin en büyük mülkî ami
ri» derken kaymakam da olabilir, vali de olabilir. 
Bölge valisine gerek yok. 

Aşağıdaki «mahallin en büyük mülkî amiri» ta-1 

biri de doğru. 
Her maddede bu ta'bir geçtikçe bir düşünelim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 
Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci paragrafın ikinci 
satırındaki «meslek ve sanatı» kelimelerinin «meslek 
veya sanatı» şeklinde olması Jazım gelir kanısında
yım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Olabilir. «Veya» kelimesi daha doğ
ru olur. Çünkü, ya mesleği veya sanatı vardır. Hem 
meslek hem de sanat sahibi vardır, ama o ayrıdır. 

Bu maddenin ikinci paragrafının ikinci satırında
ki «meslek ve sanatı» kısmını «meslek veya sanatı» 
olarak düzeltelim. 

,9 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Yaptığımız bu düzeftme ile birlikte maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kuruluş bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi 

MADDE 10. — Bir il'de faaliyette bulunacak 
derneklerin kuruluş bildirisi ve eklerinin doğruluğu 
ile tüzükleri valiliklerce otuz gün içinde, birden çok 
il'de faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi 
ve eklerinin doğruluğu ile tüzükleri içişleri Bakanlı
ğınca doksan gün içinde incelenir. 

Kuruluş bildirisinde, tüzükte ve kurucuların hu
kukî durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık 
tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi geçici yö
netim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğin
den itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar ta
mamlanmaz veya kanuna aykırılık giderilmezse ma
hallin en büyük mülkî amirinin ihbarı üzerine Cum
huriyet Savcılığı derneğin feshi için yetkili mahke
meye başvurur. Ayrıca derneğin faaliyetinin durdu
rulmasını da isteyebilir. 

Ancak, Kanunun 5 inci maddesiyle yasaklanmış 
bulunan amaçlarla kurulmuş ve kuruluş bildirisi ve 
tüzükleri valiliklerce incelenmiş derneklerin faaliyet
leri ilgili valinin, kuruluş bildirisi ve tüzükleri İçişler 
Bakanlığınca incelenmiş olan derneklerin faaliyetleri 
de içişleri Bakanlığının istemi üzerine, dernek mer
kezinin bulunduğu yer valisinin kararıyla durdurulur. 
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Keyfiyet üç gün içinde Cumhuriyet Savcılığına bildi
rilir. Faaliyetin durdurulması, mahkemece aksine ka
rar verilinceye kadar devam eder. 

Kuruluş bildirisinde ve tüzüklerde kanuna aykı- ı 
rılık veya noksanlık 'bulunmaz veya kanuna aykırı
lık veya noksanlıklar 2 nci fıkrada belirtilen süre için
de giderilmiş bulunursa, kuruluş bildirisini ve tü
zükleri inceleyen makam keyfiyeti derneğe yazıyla 
bildirir. 

BAŞKAN — Dernek bir ilçede de kurulsa, onu 
vali inceleyecek; kaymakam değil. Eğer derneğin faa
liyeti birkaç ili kapsıyorsa, onu bölge valisi değil İçiş
leri Bakanlığı inceleyecektir. 

Bölge valisi neden olamaz?. Çünkü derneğin faa
liyet sahası, bir bölge valisine bağlı bir veya birkaç 
vilayette olduğu gibi, diğer bir bölge valisine 'bağlı bir 
veya birkaç vilayette de olabilir. Yani iki veya daha 
fazla bölge valisini ilgilendirebilir. Bu bakımdan da, 
İçişleri Bakanlığınca incelenir, denmiş. 

İkinci fıkranın ikinci cümlesinde, «mahallin en 
büyük mülkî amirinin ihbarı üzerine Cumhuriyet 
Savcılığı derneğin feshi için yetkili mahkemeye baş
vurur»,. denmektedir. Diğerlerinde hep «vali» dedik, 
burada niye «en 'büyük mülkî amirinin» dedik?. İh
barı yapacak olan kaymakamlık mıdır, vali midir?. 
Bence validir. 

Buraya belki, «bu ihbarın bölge valilerince ya
pılması» hükmünü koyabiliriz. Yapamaz mı?. 

BAHATTİN ABLUM (İçişleri Komisyonu Üyesi 
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, dernek merkezinin bulunduğu yer ilçe ise, bu 
ihbarı kaymakamda yapabilecek, behemehal vali ya
pacak değil. 

BAŞKAN — O halde dernek bir ilçede kurulduy-
sa evrakların tetkikini valilik yapacak. Kanuna ay
kırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, gide
rilmesi için bildirildi. «Bu yazının tebliğinden itiba
ren otuz gün içinde 'belirtilen noksanlıklar tamamlan
maz veya kanuna aykırılık giderilmezse» cümlesi ile, 
tamamlanıp tamamlanmadığını kim takip edecek?. 
Yine vali takip edecektir. O halde 'bunu tamamla
madığı takdirde savcılığa ih'bar edecek olan kayma
kam olamaz, yine vali olması lazım. , 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — 'Sayın Cumhurbaşkanım, müsaa
de eder misiniz? 

O husus doğru; ama kaymakam burada otursa 
naip sıfatıyla, ona niyabeten, valinin emrini yerine 
getirip de ihbar edecek durumda olur; aksi halde 
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edemez. Çünkü, vali incelemektedir, noksanlığı tespit 
eden orasıdır. Ancak, vilayetin emri ile, işarı ile o 
ihbar edebilir; ama işlerin tam düzenli yürüyebil
mesi, mantıklı olabilmesi için 'buradaki ilçeyi kaldır
mak daha doğru olur. 

Vali yine emir versin, onun kanalıyla gelsin. 
BAŞKAN — En büyük mülkî amir demekle, za

ten valiyi kastediyoruz. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — İlçede kaymakam oluyor. 
BAŞKAN — İlçede kaymakam oluyor, evet. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK {İçişleri Komisyonu 'Başkanı) — 'Sayın 
Cumhurbaşkanım, biz Komisyon olarak «vali»yi dü
şünmüştük. Evvela tüzüğü inceleyecek, bilgi ve bel
gelerin noksanlığını tetkik edecek; otuz 'gün içinde 
bunu inceleyecek ve tebligatı yapacak olan validir. 
Noksanlar tamamlanmadığı zaman, valinin Cumhu
riyet Savcılığına gitmesi gerekir. Mahallin en büyük 
mülkî amiri olarak valiyi düşünmüştük. 

BAvŞKAN — Tariflerde öyle dedik. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bir te
reddüdümüz varsa, «vali» kelimesini koyalım. 

BAŞKAN — O zaman,'«veya kanuna aykırılık 
'giderilmezse, o ilin valisinin ihbarı üzerine» demek 
lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — «O ilin valisinin ihbarı üzerine 
Cumhuriyet Savcılığı derneğin feshi için yetkili mah
kemeye başvurur» şeklinde düzeltelim, veyahut da 
«o ilin» değil de «ilgili valinin» diyelim. Aşağıda da 
hep «ilgili valinin» diye yazılmış. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 'birkaç 
vilayeti kapsıyorsa üst kuruluş olarak İçişleri Baka
nının da ihbarı vardır. Onun için o kısmı o şekilde 
yazmayalım. Vali ya da İçişleri Bakanı olacaktır. 
Her zaman incelemeyi vali yapmayacaktır. 

BAŞKAN — Aşağıda var, gelecek. 'Bu sadece 
valinin ihbarıyla ilgili olan kısım. 

Üçüncü fıkrada ise, «Ancak, Kanunun 5 inci 
maddesiyle yasaklanmış bulunan amaçlarla kurul
muş ve kuruluş bildirisi ve tüzükleri valiliklerce ince
lenmiş derneklerin faaliyetleri ilgili valinin, (ki bu
rada virgül değil noktalı virgül olması lazım) kuru
luş bildirisi ve tüzükleri İçişleri 'Bakanlığınca incelen-
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miş olan derneklerin faaliyetleri de İçişleri Bakan
lığının istemi üzerine, dernek merkezinin bulunduğu 
yer valisinin kararıyla durdurulur» hükümleri yer 
almış. 

Burada da «valilikler» kelimeleri geçiyor, «mülkî 
amirlikler» geçmiyor. Binaenaleyh, yukarıda da «va
li» dememiz iyi oldu. En büyük mülki amir değil, 
vali olması lazımdı. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 'bu fık
ra durdurma ile ilgilidir. Yukarıdaki fıkrada ise İçiş
leri Bakanlığının mahkemeye ihbarı vardır, bunu ek
sik bırakmış oluyoruz. 

lBir de fesih isteyecek. Feshi vali istiyor; fakat 
İçişleri Bakanlığının incelediği bir tüzük dolayısıyla 
vali değil, İçişleri Bakanlığının işarı üzerine o yer
deki valinin bildirmesi lazım. 

Üçüncü fıkra durdurma ile ilgili. İkinci fıkrada 
ise diyoruz ki, «Ayrıca derneğin faaliyetinin durdu
rulmasını da isteyebilir.» Biz aşağıda durdurmayı ki
min yapacağını tespit ettik. Oysa fesih konusunda 
İçişleri Bakanına verilmiş bir görev kalmamış olu
yor. 

BAŞKAN — Evet, kalmıyor. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — «İlgili vali veya İçişleri Baka
nının ihbarı üzerine» diyelim. 

ESAT ŞENER '(İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Yukarıyı öyle yapmamız gereke
cek. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı ihbar etmez de 
ilgili valiyi ikaz eder, der ki; «Şu hususlarda eksik
lik buldum, sen bunu takip et, bunları düzeltip dü
zeltmediğini bildir.» Zaten 'bildirmek zorundadır. 

İhbarı İçişleri Bakanlığına yaptırmak biraz tuhaf 
olur. 

AHMET GÖĞÜS (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, ihbarı şekillendirmesek, bu şekilde mülkî 
amir olarak bıraksak herhalde daha iyi olur efendim. 

Vali bu işlemi bizzat yapmadı diye Cumhuriyet 
Savcısı' dava açmayacaktır. Şimdi biz «vali veya 
kaymakamlık» demekle şekle bağlıyoruz. Buradaki 
«mülkî amir» tabiri hepsini içine alır. İcabında vali 
inceleyecektir; fakat bunu kaymakama bildirecek, 
«Sen bunu feshettir» diyecektir. İlçede kaymakamın 
doğrudan doğruya savcılığa yazabilmesi için, «mülkî 
amir» tabiriyle kalması gerekir, daha kullanışlı bir 
madde olur. 

'Müsaade buyurursanız bu şekilde kalsın. 
BAŞKAN — Bunun haklı tarafı da var. Bu der

nek bir kazada kurulmuştur. Tüzüğünü valilik ince
lemiştir, eksikleri bildirmiştir; fakat dernek zama
nında eksikleri gidermemiştir. Vali de kaymakama 
emir vermiştir «'bunu takip et» diye. Sonuçta dava 
nerede açılacak? O ilçede açılacak, o mahkemede 
açılacak, ilçe kaymakamının Cumhuriyet Savcılığına 
müracaat edip işlem yapabilmesi için böyle kalması 
gerekir. 

©öyle olunca, savcı müracaatı validen bekler. 
Halbuki vali kaymakama «Şu şu kısımları giderme-
di, durdurmasını istemek üzere müracaat et» diye
bilir. Yani, «en büyük mülkî amir» tabirinin kalma
sı daha uygun olur demektedirler. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, biz de aynı kanaatteyiz. 

BAŞKAN — Kalmasında bence bir mahzur yok. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Müsaade ederseniz, «amiri» ke
limesini «amirliği» yapalım. Amir dersek, daima 
kişiye bağlı olan bir işlem oluyor, izinli olduğu za
man vekili dahi o işlemi yapamıyor efendim. 

( BAŞKAN — Niye? 
ESAT ŞENER '(İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Kanunlarda «vali, kaymakam» 
gibi isimler kullanıldığı zaman, onların bizzat baş
vurması gerekiyor. Nitekim, Danıştay Kanununda da 
öyle. 

BAŞKAN — Bence sakat bir durum. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — O yetkiyi makama atfedeceğiz. 

•BAŞKAN — Valilik dersek, o zaman şu olur : 
Valinin karargâhındaki bir kişi de bu emri verebilir, 
Valilik o1 demektir. Yoksa vekâlet eden yapamaz de
ğil, «El vekil kel asil» demişler. Vekil asilin bütün 
yetkilerine sahiptir. 

'ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — İzinde olduğu zaman olmuyor. 
Nitekim, 'Danıştay Kanunu yıllarca böyle uygulandı. 
Valilerin bizzat iptal davası açmaları gerekiyor; çün
kü orada «vali» deyimi vardır. Hatta bizim Adalet 
Bakanlığı Teşkilatı Kanununda «müsteşar» deyimi 
var diye uzun süre «'İnzibat Meclisi» çalışamadı. 

«Müsteşar, valî» gibi şahsa matuf görevler veril
diği zaman, onun' bizzat onu kullanması düşünül
mektedir. Makama verilir. Elbetteki makamda vali 
veya vekili vardır, o kullanır. Ya da «mülkî amir» 
deyiminin kullanılması gerekir, bir sakınca kalmaz. 
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BAŞKAN — «Mülkî amir» dedik. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — «Vali» deyimini kaldırırsak sa
kınca kalmaz. 

'BAŞKAN — Sizin demin dediğinize iştirak etmi
yorum. Çünkü, valilik veya komutanlık dediği zaman, 
o valilik veya komutanlık makamı içerisinde vali 
veya komutan, yetkileri devretmişse, onlar da 'bu işi 
yapabilirler; ama «Genelkurmay Başkanı» «Kara-
Kuvvetleri Komutanı» «Vali» tabirini kullanmışsak, 
ancak o yapa'bilir. Ona vekâlet eden yine kullanır. 
Çünkü, o esnada o vekil validir. 

ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Kanunî vekâletler öyledir; ama 
bazen idarî vekâletler de oluyor efendim. 

BAŞKAN — Bir yere gitmiştir, o zaman olmaz. 
Bir vali vilayetten ayrıldığında kendi yerine birisini 
vekil 'btrakmışsa, artık bırakılan kişi vali demektir. 

'HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, 'Komisyon olarak evvela birinciyi 
arz edeyim : Bir derneğin tüzüğünü ve ilgili bilgi ve 
belgelerini inceleyecek, valilik olduğuna göre, kanaa
timizce dava açması için Cumhuriyet savcılığına va
linin gitmesi gerekir; ama «mahallin en büyük mülkî 
amiri» tabiri kullanılır ise, ben zannediyorum ki bun
dan vali istihraç edilir efendim. 

BAŞKAN — İcabında kaymakam da yapa'bilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Olsun; 
fakat Sayın Başkana katılmamız olanaksız. Çünkü, 
«valilikçe» denildiği zaman veyahut da 'bir makama 
bağlandığı zaman... 

BAŞKAN — Onu konuştuk, konuyu uzatmaya
lım. 

10 uncu madde olduğu gibi kalıyor. Maddeye 
«bölge valisi» kelimesini ilave etmeye gerek yoktur. 

10 uncu madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler!.. 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki 

faaliyetleri 

MADDE 11. — Uluslarası beraberlik veya işbir
liği yapılmasında yarar görülen hallerde; 

1. Uluslararası faaliyette bulunma amacını gü
den derneklerin kurulması, 

2. Mevcut derneklerin bu yönde faaliyet göster
mesi, 

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

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

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

Türkiye'deki derneklerin katıldığı veya işbirliği 
yaptığı yabancı dernek veya kuruluşların, kanunla
rımıza ve ulusal çıkarlarımıza uymayan veya kuru
luş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulun
ması halinde, Türkiye'de kurulmuş derneğin, bu ya
bancı dernek veya kuruluşlarla olan ilişkilerine Dış
işleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri 
Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu ka
rarıyla son verilir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Çetiner. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, 11 inci maddenin üçün
cü fıkrasında «Bir ve iki» kelimeleri harf ile yazıl
mış; rakamla yazılması gerekirdi. Zira, yukarıdaki
ler rakamla yazılmıştır. 

Onu arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, «3» rakamından sonra 
«1» rakamı gelirse «3.1.» gibi bir şey olurdu, o ba
kımdan o şekilde yazılmış. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Aslı rakamda Sayın Cumhurbaşkanım o 'bakım
dan arz ettim; ama önemli değil efendim. 

BAŞKAN — O zaman da yanlış anlaşılır, nokta 
çıkmaz «...1» olur. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaa
de ederseniz, 'bu satırdakiler için, «yukarıdaki 'bent
ler» diyebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Hayır başka yok ki zaten. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Efendim, yazıdan kaçınmak için 
«yukarıdaki bentler» şeklinde yazılabilir. 
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BAŞKAN — Mühim değil efendim, böyle çok 
yapıldı. 

11 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki 

faaliyetleri1 

MADDE 12. — Yurt dışında kurulan ve uluslar
arası 'bera'berlik ve işbirliği sağlamak amacını güden 
derneklerin; 

1. Türkiye'de şube açmalarına, 
2. î l inci madde uyarınca kurulmalarına veya, 

uluslararası faaliyette 'bulunmalarına Bakanlar Ku
rulunca izin verilen kuruluşlara veya derneklere katıl
malarına veya bunlarla işbirliğinde bulunmalarına, 

İşbirliği veya müşterek faaliyetlerin yararlı ola
cağına kanaat getirilmesi halinde, karşılıklı olmak 
kaydıyla 'Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İç
işleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kuru
lunca izin verilebilir. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen dernekle
rin, kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza uyma
yan veya 'kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyet
lerde bulunması halinde, açılmış şubelerinin 'kapatıl
masına veya verilen iznin geri alınmasına, Dışişleri 
Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının 
önerisi üzerine 'Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
İlan 

MADDE 13. — 'Dernek tüzüğü ve ikametgâhı, 
kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ge
reğince yapılan bildirimden itibaren on'beş gün için
de mahallî bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde 
ise il merkezinde çıkan bir gazetede yayımlanır. Bu 
gazetenin beş nüshası, yayımı tarihinden itibaren en 
geç on'beş gün içinde, geçici yönetim kurulu tarafın
dan dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük 
mülkî amirliğine verilir. 

Tüzüklerde ve dernek ikametgâhlarında yapılan 
değişiklikler de aynı usule tabidir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almalk 
isteyen var mı? Yok. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
İlk genel kurul toplantısı 
MADDE 14. — Dernekler, tüzüklerinin gazetede 

yayımlandığı günü izleyen altı ay içinde ilk genel ku
rul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak 
zorundadırlar. 

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mahallin en 
büyük mülkî amiri derneklerin kendiliğinden dağılmış 
sayılmasına karar verir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Dernek kütüğü ve kayıt işleri 
MADDE 15. — İçişleri Bakanlığınca Emniyet Ge

nel Müdürlüğünde ve illerde emniyet müdürlüklerinde 
derneklerin kaydolunacağı Dernekler Kütüğü tesis 
olunur. 

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

İlllerdeki dernek kütüğüne, merkezleri o il sınır
ları içinde bulunan konfederasyon, federasyon ve der
nekler ile şubeleri ve merkezi başka illerde veya yurt 
dışında olan derneklerin o il sınırları içinde açılan şu
beleri kaydolunur. 

BAŞKAN — Bu konu ufak illerde bir mesele teş
kil etmez; ama İstanbul ve benzeri büyük illerde kom-
pütüre kaydedilmek suretiyle işlem yapılmazsa bu me
selenin altından kalkılamaz. İstanbul'da 44 bin dernek 
vardı. Kütükle bunun altından çıkılamaz; ama bu mad
de kompütür kurulmasına mani değildir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, sanıyorum (ki, Türkiye 
genelinde 60 bine yakın dernek var. Bunun kompütü-
rünü galiba İçişleri Bakanlığı kuracak, kayıtlarını tu
tacak. 

BAŞKAN — Evet tutacak. İstanbul'da da öyle. 
Necdet Paşa İstanbul'da Sıkıyönetim Komutanı iken 
43 bin veya 44 bin tane dernek ve şubeleri vardı. 

15 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.^. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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16 ncı maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖJ.ÜM 

Üyelik 

Üye olma hakkı 
MADDE 16. — Medenî halkları kullanma ehliye

tine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan herkes 
derneklere üye olabilir. 

Ancak, özel kanunlarında aksine hüküm bulun
mamak şartıyla; 

1. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin bir numaralı 
bendinde gösterilenlerden : 

a) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahke
mesince, 

b) Yargıtay üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık 
Kurulunca, 

c) Danıştay üyeleri, Danıştay Başkanlık Kuru
lunca, 

d) Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardım
cıları Sayıştay Daireler Kurulunca, 

e) Hakim ve savcılar, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca, 

Verilen müsaade üzerine; 
2. Bu Kanunun dördüncü maddesinde belirtilen 

diğer kamu hizmeti görevlileri ise ilgili bulundukları 
bakanlıkça tespit ve ilan edilen, 

Derneklere üye olabilirler. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
(2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer 
kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği 
kişiler, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri dernek üye
si olamazlar. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
(4) numaralı bendinde gösterilenler, bu bentte belirti
len yasak, süresince dernek üyesi olamazlar. 

Yükseköğretim öğrenci derneklerine öğrenci olma
yanlar; bu Kanunun 39 uncu maddesinde gösterilen 
derneklere, derneğin kurulduğu kamu kurum ve kuru
luşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve ka
mu hizmetlerinde çalışan meslek mensupları tarafın
dan kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar ile 
milletvekilleri üye olamazlar. 

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye ola
bilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan 
başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına 
sahip olması da gereklidir. Fahrî üyelik için ikamet 
şartı aranmaz. 

Dernek yönetim kurulu/üyelik için yapılan müra
caatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya is-
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teğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müra
caat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. 

Yükseköğretim öğrencilerinin, kurumlarından ala
cakları öğrenci belgesi ile öğrenci derneklerine yaptık
ları müracaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur. 

(BAŞKAN — Bu maddede hâkimler, savcılar ve 
yüksek yargı organllarımın mensupları sayılmış; askerî 
personelin durumunu da şu fıkra mı karşılıyor : «Bu 
Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve 
(3) numaraüı bendierimde gösterilenler ile diğer ka
nunlarım derneklere ü'ye olamayacakllaınmı bellirtbiği 'ki
şiler, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri dernek üye
si olamazlar.» Asikerî personelim durumumu karşılayan 
fıkra buram mı? ötdki (bahsi geçenler izin alacak
lardır; ama askeriler İkimden İzin alacaklar? 

'BAHATTİ'N ABLUM (İçişleri Komisyonu Üyesi -
îçişlîeri Bakanlığı TemSilcisli) — Sayım Cumhurbaşka
nım, onu 2 numaralı fıkra belirtiyor. 

ıBAŞKAN — Yani, «Bu Kanunun (dördüncü mad
desinde belirtilen diğer Ikamu hizmeti görevlileri ise 
ilgili bulundukları bakanlıkça tespit ve ilan edilen 
derneklere üye olabilirler» 'kısmına giriyor. 

HÂİKÎM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesli) — Sayın Cumhurbaşkanım, İç 
Hizmet Kanununun 43 lürtcü maddesinde yazılıdır. 

ıBAİŞKAN — Millî Savunma 'Bakanlığı, o 43 üncü 
maddeye göre askerî personel şu şu derneklere üye 
olabilir şeklinde ilanda, bulunuyor. 

HÂKtM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 
Komisyonu Üyelsli1) — Evet efendim, İç Hizmet Ka
nununda var. özel bir kanun hükmü olduğu içim eV-
leviyetle ıo uygulanacak. 

iBAŞKAN — Oma rağmen askerî personel yine ide 
müsaade almak ziorumdadır. 

KÂİKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ^İçişleri K'omlfcyonu Başkam) — Sayın 
Cum'huııJbaşkanım, İç Hizmet Kanununun, 43 üncü 
maddeisli silahlı 'kuvvetler mensuplarının dernek kura-
mayacaklarını vurgulamıştır. Sadece derneklere üye 
ölalbiıleaeklerinii. ifade etmiş ve bu ifadesinde de han
gi dermeklere üye olabîleoekleriimi de şöyle belirlemiş : 
«Spor derneklerine, Kızılay Derneğime ve şuraya, 
şuraya girebilirler. Ancak girecekleri dernekleri Millî 
Savurtma Bakanlığı tespit ve dan eder» demiş. Onum 
için bu maddeye yazılmamıştır, {Belki, şuradaki ifa
deye girer; fakat kendi yasamızın emrettiği istika
mette derneklere aıncak üye olabillirier. 

BAŞKAN — (İçişleri Bakanlığı mensupları da öy
le? 
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HÂİRÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Koırriİs'yonu Baişkaım) — Evet 
efendim., 

BALKAN — Onların üye olup olamayacakları da 
Baikanlılkça tespit 've âlân edilecek ve böyiiece ancak 
Balkanlığın göstereceği derneklere üye alabilecekler. 

ıBuyurun Sayın Çet'iner. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETlNER 

— Sayın Cumhurbaişkanıım, biz Hükümet ıtasarısıını 
hasırlarken Bakanlar Kurulunu ıbiır emniyet »supabı 
olarak düşünmüştük. 'Bu tespit ve ilan keyfiyetini ba
kanlıklara bırakmamışltıik. Sdbep? öyle dernekler var 
ki, faraza faklıma geldiği iç'in söyleyeyim) diydlJm 
Rdtary Kulüp, bir ba'kanlı'k yasa'klayabilir, bir ba
kanlık müsaade edebilir veyahut batşlka herhangi bir 
dernek İçin farklı değerlendirmeler olabilir : amla ge
ne baikanllıiklar 'tespit etsin;, fakat Bakanlar Kurulun
da 'kararlaşitırıîl'sın, hem bir emniyet supabı oillsun, hem 
de 'birlik ve beraberlik olsun diye bu şekilde düşün
müştük. Madde hazırlanırken bu haile dönüştürül
müş. 

Takdirlerinize arz ederim. 
IBA$KAN — 'Siz de 'biliyorsunuz, Bakanlar Kuru

lunun ço'k işi var. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETlNER 

— Sayın Omıhurbaşikanım, biliyorum; 'ama tereddü
dümü ifade ötmek istedim. 

İBAS/KAN — Yani, İçişleri Bakanlığı böyle bazı 
dernekleri 'tespit edecek ve haydi Bakarilar Kurutu
na, bilmem ne olacak, iBaikanlar Kuruluna.,. «Bıaikaın-
lar Kurulu sabahtan akşama kadar toplantı yapsa 
vereceği kararlan bitiremez. 

Ne dersimiz Sayın IKomüsyon? 
HAKİM ALBAY EDİP GÜLTEKÎN (İçişleri 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşk'aıniim, 4 ün
cü maddeddki «dernek kuramayacaklar» diye beılintii-
len ibare iki bakanlılk persionıeli (için bahis konusu 
İdi. Birisi 'Millî Eğitim Bakanlığı, birisi de İçişleri Ba-
'kanll'iğı personeli idi. 

'BAŞKAN — 'Bir de Millî Savunma Bakanlığı 
mensupları Vardı. 

HÂ'KÎM ALBAY EDÎP GÜLTEKtN (içimleri 
Komisyonu Üyesi) — (Millî Savunma, Türk Silahlı 
Kuvvdtleri mensupları atarak vardı. Düğer baıkainlik-
ların bu konuda herhangi bir İlgisi yok. O bakanhk-
îan ilgilendirmiyor, ancak bu iki bakanlığın kendi 
personellinin gireceği derneklere izin verme bahis ko
nusu oluyor ki, bunu doğrudan doğruya bakanlıklar 

çok daha rahat ve isabetli itespıit ederler diye dü-
şiünmüştük, 

Arz ederim, 
(BAŞKAN — Yani 'iki bakaniilk -kalıyor. 
İÇÎŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETlNER 

— Sayın Cumhurbaşkanını, aynen katılıyorum; ama 
maziye bakıp da bakanlıyarıın hangi kişiler eline düş
tüğünü de haitırikyınca içimde bir tereddüt oldu, o 
tereddüdü arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Hayır, diğer bakanlıklarıın durumu 
böyle değil. Bir İçişleri BalkanHığı var, bir de Millî 
Eğitim Balkanlığı var. Bunlara yasak koyduk; «kura
maz» dedilk. Oraya atıf yapıyor ve bu bakanlıklara 
mensup kişilerden derneklere üye olma hususunu da 
bu 1'6 inci madde düzeni yor. Buna da kim müsaade 
versin? ilgili bakanlık bunu tespit edecek ve yayınla
yacak; «ancaik şu, şu, şu derneklere üye olabilirsiniz» 
diyecek. O zaman üye olabilecekler. Diğerleri mü'sa-
ade alacalkiar ki, tıdk ıte'k sayılmış; mesela Anayasa 
Mahkemesi üyeleri Anayasa Mahkemesinden gibi. 

Bizim personel için zaten iç Hizmet Kanunumda 
hüküm var. 

HAKİM AUBAY EDİP GÜLTEKÎN (tçişlleri Ko
misyonu Üyesi) — İç Hizmet Kanununda açık ve 
seçik olarak, Millî Savunma 'Bakanlığınca tespilt ve 
ilan edilen derndklere ancak üye olabilirler. ö der
neklerin faali üyesi olamazlar ve üye kaydoldüktan 
sonra da durumlarını Millî Savunma Bakanlığına bil
dirirler diye bir hüküm var. O hüküm çok özel nite
likte ve açılk ve seçik 'olduğu İçin uygulanır. 

HÂİKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efıendiim, 
zalten 4 üncü madde hâkim ve savcı grubunu ayırmış. 
Onun dışında, Silahlı Kuvvetleri zaiten kendi rözei ya
sasına; kolluk kuVvdtlerini İçişleri Bakanlığına; Millî 
Eğitim Balkanlığını da Millî Eğitim 'Balkanına bırak
mış. Evvela iki bakanlığın müsaadesi söz konusu. 
Diğer bakanlıklar böylesine bir müsaadeye tabi de
ğiller, k!i Bakanlar Kurulu bunun için karar versin 
veya bakanlık içendi mensubunun şu veya bu derne
ğe girmesine izin versin. 

IBAŞKAN — (H6 noı madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul editoıişjtiir. 

— 212 — 



M, G. Konseyi B : 167 

17 inci «Haddeyi okutuyorum : 1 
Üyeliğin sona ermesi I 
İMADDE 17. —'• öğrenci derneği üyesi iken öğ- I 

rencilik sıfatı sona erenlerin, 39 uncu maddeye göre I 
kamu hizmeti' görevlilerince kurulan dernddıerin üyesi I 
iken o derneğin kurulduğu kamu kurum veya kuru- I 
lusundan veya kamu (hizmetinden emeklilik dışında I 
herhangi bir nedenle ayrılanların, derneklere üye ol- I 
ma haktan kaybedenlerim ve dernek tüzüğüne aykırı I 
hareketlerinden iddiayı üyelikten çıkarılanların, kayıtlı I 
bulundükliarı dernekiierdekii üyelikleri sona erer. I 

Yukarıda belirtilen durumlardan bircinin tespiti I 
hallinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurullarınca si- I 
lımin I 

'BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak I 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabull edilmiştir. I 

il 8 dncıi maddeyi okutuyorum : I 
Üyelerim hakları 

IMADDE 18. — Htç (kimse 'bir derneğe üye olma
ya ve dernekte üye kalmaya 'Zorlanamaz. Her üye is- I 
tif a hakkına sahiptir, 

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzük- I 
lerlinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din I 
ve mezhep, aiıle, ziümre 've sınıf farkı gözeten hüküm- I 
ler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı Üye
lere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 

A.ncaik; 
İL 4 üncü maddede belirtilen kamu hizmeti gö- I 

revüleri, lıö ,ncı madde gereğince üye olabilecekleri 
demeklerin, 

i2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel 
gelir kaynağı veya 'özel imkânları kanunla sağlanmış I 
olan kamu yararına çalışan dernekferiin, 

Yönetim ve denetleme kurularında görev ala
mazlar. 

Her üyenlin genel kurulda -bir oy hakkı vardır, üye 
oyunu bizzat kullanabileceği gilbi diğer bir üye aracı
lığıyla da kullanabilir. Her üye genel kurulda en çok 
bir üyeyi ıtemisi'l edebilir. 

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verelbiirler. 
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. I 

IBAİŞKAN — Sayın İçişleri Bakanımızın söyle
diği husus şimdi 'burada tahakkuk etti. Birinci fık- I 
rada «4 üncü maddede» derken rakamla yazdıik. Hal- I 
buki bunu yazı ile yazmak ılazım; çünkü karışiab'ilir. I 
Eğer böyle bırakırsak İçişleri Bakanımız o zaman hak- I 
lı olur. Demin de onu düzeltmedik. | 
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Onun için burada da «Dördüncü» diye yazı ile 
yazalım. 

18 inoi madde üzerinde söz almak isteyen yar mı? 
Yoktur. 

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

19 uncu maddeyi olkultuyoruim : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
iDernek Organları 

Dernek organları 
MADDE 19. — Her dernekte; 
1. Genel kurul, 
2. Yönetim ıkurullu, 
3. Denetleme kurulu, 
Oluşturulması zorunludur. 
Demekler, başka organlar da kurabilirler. Ancak 

bu organlara genel1 ıkurul ve demetleme kurulunun 
görev, yetki Ve ısorumlu'lukları devredilemez. 

İBAŞKİAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edeniler... 
Etmeyenler... Kabull edilmiştir. 

20 inci maddeyi okutuyorum : 
Genel kurul toplantıları 
MADDE 20. — Genel kurul; 
L Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda 

olağan; 

2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gör
düğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin 
yazılı isteği üzerime olağanüstü toplanıır. 

Olağan genel ıkurul toplantılarının en geç ikii yılda 
bir yapılması zorunludur. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağ
ırılır, 

Denetleme kurulunun veya .dernek üyelerinin beşte 
birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel ku
rulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme 
kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden bi
rinin müracaatı üzerine mahallî sulh hukuk hâkimi 
duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik 
bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görev
lendirir, 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

21 'inci maddeyi okutuyorum : 
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Çağrı usulü 
MADDE 21. — Yönetim kurulu, dernek tüzüğü

ne göre genel kurula katılma hakiki 'bulunan 'üyelerim 
llisltesinü düzenler. Genel1 kurula katılacak üyeler en 
az on 'beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi 
mahallî Ibir gazetede lilan edilmek suretiyle topHıaınltıya 
çağrılır. !Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebe
biyle toplaıritı yapılamazsa, flkinci toplantının yapıilıa-
oağı gün de 'belirtilir, ilik toplantı giüriü ile ikinci top
lantı arasında bırakıllacak zaman 'bir "haftadan az ola
maz. 

Toplantının yapılacağı 'gün, Saat Ve yer ille top
lantı gündemi, toplaırttı gününden en az onbeş gün 
örtce malhallin en 'büyük mülkî amirliğine yazı ile 
bildirilir ve 'bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri 
gösteren liste de eklenlı'r. 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, :bu du
rum, 'geri bırakma 'sebepleri de baHirtUrmak suretiyle, 
toplantı ilanının yapıldığı gazeteye iiikinci bir iflan ve
rilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bı
rakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapıl
ması zorunludur. 

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fı'kradia belirtilen 
esaısllara göre yenliden çağrılır ve (toplantı ikinci fık
ra esaslarına ıgöre mahallin en büyük mülkî amimlıiğiıne 
duyurulur. 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bı-
iraikılama'Zj 

BAŞKAN — Maddenin birinci fıkrasında geçen 
«yapılacağı gün de belirtilir» kısmı «yapılacağı günü 
de» şeklinde olursa daha uygun olur. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Oradaki «de» «dahi» anlamında 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam, «dahi» manasına geldiği 
için «gün de belirtilir» diye ayrılmış; fakat onu ayrı 
okumak çok zordur. Bunu, «ikinci toplantının yapı
lacağı günü de» şeklinde düzenlersek çok daha iyi 
olur. Böyle de kalabilir ama, muhakkak onu ayrı 
yazmak lazım. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
«İkinci toplantının hangi gün yapılacağı» şekli en gü
zelidir. 

BAŞKAN — Tabiî, daha doğru. 
. ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
«Yapılacağı» kelimesi kaldırılıp, «ikinci toplantının 
günü de belirtilir» şeklinde olursa daha iyi olur efen
dim. 

BAŞKAN — O da olur; ama «ikinci toplantının 
hangi gün yapılacağı belirtilir» şekli daha iyidir. 
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Düzeltilmiş şekliyle o kısmı okutuyorum : 
«İkinci toplantının hangi gün yapılacağı da belir

tilir». 
BAŞKAN — Orada «da» ya gerek yok. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Evet 

efendim, «da» ya lüzum yok. 
BAŞKAN — «Hangi gün yapılacağı belirtilir» de

mek kâfi. Yani diğerleri ile beraber yapılamazsa, 
«hangi gün yapılacağı belirtilir.» 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Efendim, onunla birlikte başka yapılacak özel işle
rin arasında o da yapılacak, sadece o bildirilmeye-
cek. 

BAŞKAN — Peki, «da» kısmı kalsın. 
21 inci madde üzerinde söz almak isteyen?., Yok. 
21 inci maddeyi son yapılan değişiklikle birlikte 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Toplantı yeri 
MADDE 22. — Genel kurul toplantıları dernek 

merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapı
lamaz. 

Öğrenci derneklerinin genel kurul toplantıları il
gili öğretim kurumlarında yapılır. Toplantının gün, 
saat ve toplantı gündemi ile katılacak üyeleri göste
ren liste en az onbeş gün önce ilgili öğretim kurumu
na da verilir. 

BAŞKAN — Genel kurul toplantıları, dernek 
merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde neden 
yapılamaz? 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Efendim, müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

1970 yılında bizim en çok çektiğimiz bunlardan 
dolayı gelen davalar. Diyelim ki dernek merkezi bu
rası, gidip Sakarya'da toplantı yapıyor; dernek mer
kezi Antalya, toplantı ortamını Gaziantep'te bulu
yor, Gaziantep'e gidiyor. 

Bir sirkülasyonu önlemek için bu madde gelmiş
tir. 

BAŞKAN — Tabiî iyi niyetle düşündüm; şöyle 
ki: Dernek merkezi küçük bir kazadadır, toplantı 
salonu yoktur. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Kötüye kullanılıyor efendim. 

BAŞKAN — Kötüye kullanılıyor. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 
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Yalnız burada küçük bir redaksiyon hatası var. 
Acaba, «Öğrenci derneklerinin genel kurul toplantı
ları» kısırımın sonuna bir virgül koyup, «ilgili öğre
tim kurumlarında yapılır» şeklinde devam edersek 
anlam daha iyi olmaz mı efendim? 

BAŞKAN — Tabiî, oraya bir virgül olursa daha 
iyi olur. 

Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı efendim? 

Buyurun Sayın Çetiner. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, ufak bir düzeltme ola
bilir zannediyorum; üçüncü satırdaki «ve toplantı 
gündemi ile» kısmında geçen «toplantı» kelimesi sa
nıyorum fazla, lüzumsuz. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Çok özür dilerim efendim, 
bir önceki maddede de aynı ibare «toplantı günde
mi» diye geçti. 

BAŞKAN — «Toplantının gün, saat ve, günde
mi» deyince, toplantıya da zaten atıf yapılmış olur; 
ama böyle yazılmış, böyle de kalabilir. 

22 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim? Yoktur. 

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

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Toplantı yeter sayısı 

MADDE 23. — Genel kurul, dernek tüzüğüne 
göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ya
rısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. 

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az 
olamaz. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Toplantının yapılış usulü 

MADDE 24. — Dernek genel kurul toplantıları, 
ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülkî amirli
ğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. 

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulun
ca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koya
rak toplantı yerine girerler. 
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23 üncü maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, 
durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yöne
tim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim 
kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olma
sı, toplantının ertelenmesini gerektirmez. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir 
başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile kâtip seçi
lir. 

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına ait
tir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla 
birlikte imzalarlar. 

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

'BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..* 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Toplantıda görüşülecek konular 
MADDE 25. — Genel kurul toplantısında yalnız 

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

BAŞKAN — 25 indi madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..^ 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Genel kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 26. — Aşağıda yazılı hususlar genel 
kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

1. Dernek organlarının seçilmesi, 
2. Dernek (tüzüğünün değiştirilmesi, 
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının 

görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, 
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin gö

rüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
5. Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması 

veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yö
netim kuruluna yetki verilmesi, 

6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 
7. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, 

yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katıl
ması veya ayrılması, 

8. Derneğin feshedilmesi, 
9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca 

yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 
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BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun efendim. 
İÇJŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇETİNER — 

Sayın Cumhurbaşkanım, «taşınmazların» kelimesi 
yanlış anlamalara meydan verebilir. Günlük lisanı
mızda «taşınmazlar» demiyoruz, «taşınmaz mal» di
yoruz. Sözlü ve yazılı basın da bunu daima «taşınmaz 
mal» olarak kullanıyor. Eğr kabul buyurulursa, «taşın
mazların satın alınması» ibaresi yerine, «taşınmaz 
malların satın alınması diyerek konuşulan lisana 
döndürmenin yararı olacağı kanısındayım. 

Arz ederim. 
ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi -

Yargıtay Temsilcisi) — Müsaade eder misiniz Sayın 
Cumhurbaşkanım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. . 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi -

Yargıtay Temsilcisi) Efendim, bu «taşınmaz mal» 
deyimini Medenî Kanun Komisyonunda tümüyle «ta
şınmaz» yaptık. Zaten yargı kararlarının tümünde bu, 
«taşınmaz» dır. «Taşınmaz» kelimesi zaten «gayrimen
kul mal» anlamına gelmektedir. Gazetelerde gerçekten 
yanlış olarak onun yanına bir «mal» kelimesi koyu
yorlar; o «mal» kelimesini biz tümüyle kaiİdırdık. 

Gerek Medenî Kanun Komisyonundaki görüşme
lerde, Medenî Kanun hükümlerinde ve gerekse yargı 
kararlarında «taşınmaz» biçimini getirdik. Geçen defa 
da zaten arz etmiştim; aslında «mal» olarak gelmişti, 
iki kanunda da aynı olsun diye biz onu «taşınmaz» 
şeklimde değiştirdik. 

BAŞKAN — Onunla paralellik sağlansın diye 
böyle yaptınız. 

ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Basın bize ittibâ etsin, «taşın
maz» olarak o kullansın, diyoruz. 

IÇlŞLERt BAKANI SELAHATTlN ÇETlNER — 
Tabiî ben, diğer kanunlarda da böyle mi, onu bilemi
yorum. 

BAŞKAN — Eski kanunlarda böyle değildir 
muhakkak. ' 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇETÎNER — 
«Taşınmaz mal» dır. 

BAŞKAN — «Taşınmaz mal» dır, öyledir. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇETlNER — 

Yani vatandaşın kullandığı lisanda yazsak daha iyi 
olur kanısındayım. O kanunda böyle yazılmış diye 
burada da yazılması şart mı, onu bilemiyorum. 

BAŞKAN — O kanun da yürürlüğe girmedi daha, 
yeni hazırlanıyor... 

— 216 

4 . 10 . 1983 O : 1 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Biz Ko
misyon olarak, «taşınmaz mal» deyimine taraftarız 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAHATTİN ABLUM (İçişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Danışma Meclisi de 
«taşınmaz mal» şeklinde kabul etmiş zaten. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇETlNER — 
(Hükümet tasarısı da öyle, Danışma Meclisi metni de. 

BAŞKAN — Çoğu kanunlarda geçiyor bu ifade, 
yalnız burada değil ki. 

Buyurun. 

AHMET GÖĞÜS (İçişleri Komisyonu Üye
si - Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Bu, «gayrimen
kul» ün karşılığı olarak kullanılıyor. Hiçbir zaman 
«gayrimenkul mal» demiyoruz. «Taşınmaz» kelimesi, 
«gayrimenkul» ün karşılığıdır. «Gayrimenkul mal» 
demediğimize göre, «taşınmaz» olması yerimde ola
caktır. 

BAŞKAN — Doğrudur; kelime olarak tam karşılı
ğı «taşınmaz» dır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, taşınır veya taşınmaz; 
derneğin her türlü malının satışına genel kurul karar 
verebilir. Derneğin bir traktörünü, bir otobüsünü de 
satmaya karar verebilir. Genel kurulu «taşınmaz»la 
niye bağlıyoruz? 

BAŞKAN — Taşınırlar paradır, zaten menkuldür. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Şimdi efendim, mesela Artur'da 
genel kurul karar veriyor, otobüsü veya traktörü 
satıyorlar. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Yargıtay Temsilcisi) — Efendim, derneklerin taşınmaz 
almaları sınırlandırılmıştır bu kanunda da; o itibarla 
bu ifade kullanılmıştır. Taşınırlar yönünden bir sınırlı
ma yok. Ama dernekler amaçlarını tahakkuk ettirecek, 
gerçekleştirecek miktarda taşınmaz alabilirler, onun 
dışında taşınmaz edinemezler.. Onun için bu tahdit 
getirildi, taşınırlar için bu tahdit yok. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — O zaman o, aşağıdaki maddeye 
giriyor. 

BAŞKAN — Satın alınması doğru da, «veya 
mevcut taşınmazların satılması» diyoruz?.. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yargı
tay Temsilcisi) — Tabiî fazlasını satacak; bu yeni ka
nun yürürlüğe girdikten sonra elinde fazla taşınmazı 
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olan dernekler bu taşınmazlarını satacaklardır. Satış-
da bu usule göre olacaktır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O, bu 
konuyla ilgili değil. Bu, genel kurulun yönetim ku
ruluna vereceği yetkilerdir. 

BAŞKAN — Ama, «yalnız taşınmaz mal deme
yelim, taşınır da satabilir» diyor. 

HÂKİM AUBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Müsaade buyurulursa efendim, 
dernekler, bir yönetim kurulu seçerler ve bu yöne
tim kurulu aracılığı ile de faaliyetlerini yürütürler. 
Bir taşınırın satılması pek önemli değildir, o nedenle 
yönetim kurulunun sorumluluğunda bu işlemler ya
pılır. Ama taşınmaza ilişkin olduğunda, önemi ne
deniyle, hem kıymet bakımından, hem derneğin edi
nebileceği taşınmazların kendi amaçlarıyla sınırlı ol
duğundan ve İçişleri Bakanlığının da bu konuda de
netimi bulunduğundan bu yetki genel kurula verilmiş 
bulunmaktadır. Arada böyle tür fark var. 

BAŞKAN — Yani ötekileri yönetim kurulu ka
rarıyla yapabiliyorlar. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Ötekilere yönetim kurulu karar 
verebiliyor, ama bu konuda taşınmazlara ilişkinse 'be-
hemahal karar makamı genel kurul olacaktır. Bunu 
vurgulamak bakımından maddede getirilmiştir. 

BAŞKAN — Bir kere bizde alışılmış dil «taşın
maz mabdır. Onun tam karşılığını koymak istersek 
bizdeki kelimeler bir çoklarını karşılamıyor, yalnız 
burada değil. Binaenaleyh, bunu bu kanun çıktıktan 
sonra düşünürüz; bundan evvelki birçok kanunlarda 
da «taşınmaz mal» diye geçti. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Siyasî 
Partiler Kanununda «taşınmaz mal» deyimini kullan
dık. 

BAŞKAN — Evet. 
Şimdi burada da, «Dernek için gerekli taşınmaz 

malların satın alınması veya mevcut taşınmaz mal
ların satılması» diyebiliriz. 

Onu öyle değiştirin efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten 
dışarıda da «gayrimenkuldu anlayan çok kişi yok. 

BAŞKAN — Evet, artık kimse bilmez; menkul, 
gayrimenkul nedir. Komisyon da buna taraftar; «ta
şınmaz mal» şeklinde yazalım. 

Başka söz almak isteyen var mı efendim?. Yok. 
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26 ncı maddeyi yapılan 'bu değişiklikle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim kurulu teşkili ve görevleri 
MADDE.27. — Yönetim kurulu, beş asıl ve beş 

yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli 
oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdir
de yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 

üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 
2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 

ve şube kurucularına yetki vermek, 

3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazır
layarak genel kurula sunmak, 

4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en 
büyük mülkî amirliğine bildirmek, 

5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine 
verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlana

maması 

MADDE 28. — Yönetim kurulu üye sayısı, bo
şalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden son
ra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel 
kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetle
me kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırı
lır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerin
den birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk 
hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından 
seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu topla
makla görevlendirir. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

Denetleme kurulu teşkili ve görevleri 
MADDE 29. — Denetleme kurulu, üç asıl ve üç 

yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçi
lir. 

Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde 
tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçme-
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yen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir ra
por halinde yönetim kuruluna ve toplandığında ge
nel kurula sunar. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi 
MADDE 30. — Genel kurulca yapılan seçimi iz

leyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tara
fından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin 
diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve 
soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, mes
lekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulundu
ğu" yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir. 
Öğrenci dernekleri organlarına yapılan seçimler ay
rıca ilgili yükseköğretim kurumuna da bildirilir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, burada faille fiil ara
sında oldukça mesafe var. 

Kabul buyurulursa, birinci satırdaki, «yönetim ku
rulu başkanı tarafından» ibaresinin; üçüncü satır
daki «ikametgâhları» •kelimesinin sonuna getirilme
siyle o gramer kaidesine uyum sağlanabilir, anlaşıl
ması daha 'kolay olabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Yönetim kurulu başkanı tarafın

dan yükseköğretim kurumuna bildirilir», yani çok 
uzun değil. Hani böyle 10-15 satır falan olsaydı ya
pılabilirdi; dört satır nihayet. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Benim dediğime göre de Sayın Cumhurbaşkanım 
hiçbir şey değişmiyor, sadece yeri değişiyor. Fail, fiile 
daha yaklaşmış oluyor. 

BAŞKAN — Ama failin başta olması lazım. 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 

Komisyonu Üyesi) — Noktalı virgülle ayırıyoruz Ca
yın Cumhurbaşkanım. 1630 sayılı Kanunun ibaresi 
ve Hükümetin getirdiği metnin ibaresi aynen bu iba
relerdir. O 'bakımdan madde bu şekilde tedvin edil
miştir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Şubelerin kuruluşu 
MADDE 31. — 'Dernekler, tüzüklerinde belirtil

miş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şube aça
bilirler. Kamuya yararlı dernekler hariç diğer der
nekler, il, mekez ilçe, ilçe ve köylerde birden fazla 
şube açamazlar. 

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

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az 
altı aydan 'beri ikame't etmeleri zorunludur. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
* I 

isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 
Şubelerin organları 

MADDE 32. — Her şubede; 
1. Genel kurul, 
2. Yönetim kurulu, 
3. Denetleme kurulu veya denetçi, 
Oluşturulması zorunludur. 
Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğün

de gösterilir. 
BAŞKAN — «Denetçi» denince bir kişi oluyor 

değil mi?. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK {İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

Esasında üç kişi diye kabul etmiştik, şube olun
ca bir kişi olabilir, diye düşündük. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Denet
çimi, «denetici»mi?. 

BAŞKAN — Evet, «denetç'i»mi, «denetici»mi?. 
«'Denetçi» olması lazım, «i» si fazla. 

ESAT ŞENER '(İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Cümle okunduğu zaman, «deneti
ci oluşturulması zorunludur» oluyor. 

BAŞKAN — «Her şubede...» 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — «Her şubede» deniyor da, «deneti
ci» kelimesini başa alırsak, kurul oluşturulur, deneti
ci oluşturulmaz; cümle yapısında bir aksama var. 
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BAŞKAN — «Denetçi veya denetleme kurulu». I 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — «Kurulu» der isek, «oluşturma» 
kelimesi cümleyi tamamlar. Denetçi oluşturulmaz, 
«kurulu oluşturulur» diyoruz; cümle bozuluyor. 

BAŞKAN — «Oluşturulur» kelimesi, hem genel 
kurulu, hem yönetim kurulunu kapsıyor. 

B3AT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — İşte tam «denetici» kelimesi gel
diğinde cümleyi bozuyoruz. 

»BAŞKAN — Onu başa veya sona alabilirler; 
bunların hepsi oluşturulur. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) —' !Bu kurul kaidedir efendim. 

H3AT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Elbette kurul kaidedir, «oluş
turma» kelimesi «yönetici» kelimesinin arkasına gelin
ce cümle bozuluyor. 

BAŞKAN — Hayır, bu üçünden oluşturulur; ya
ni «genel kurul, yönetim kurulu ve denetçi» hepsiy
le beraber, yalnız «denetçi» kelimesi olsa idi dediği
niz doğru, bu üç fıkradan oluşturulması zorunludur. 

B3AT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — En yakını «denetici» kelimesi 
olunca, «oluşturma» kelimesi, kulağı tırmalıyor; «de- J 
netici» kelimesi «oluşturma» kelimesine en yakın i 
oluyor, kulak tırmalaması oluyor. Yoksa, cümlede 
bir şey yok. j 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Her şu
bede bir genel kurul, bir yönetim kurulu, bir denet
leme kurulu veya denetçi; üçü bir komposizyon oluş- I 
turuyor. j 

BAŞKAN — «Denetçi» diye yazın, «denetici» de
ğil; onun ismi «denetçi» dir, «i» harfi fazla. I 

32 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 
Yok. 

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

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Şubelerin tabi olacağı hükümler I 
MADDE 33. — Dernek şubeleri hakkında da bu 

Kanun hükümleri uygulanır. I 
Ancak; 
1. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, 

gazete ile yapılabileceği gibi mahallî imkân ve araç
lardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir. | 
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2. Şube genel kurulları olağan toplantılarını mer
kez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bi
tirmek zorundadırlar. 

BAŞKAN— 33 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

Dördüncü Bölüm, 34 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Federasyon ve Konfederasyonlar 

Kuruluş 
MADDE 34. — Federasyonlar, kuruluş amaçları 

aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç deme
ğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla 
bir araya gelmeleri; konfederasyonlar, kuruluş amaç
ları aynı olan en az üç federasyonun üye sıfatıyla bir 
araya- gelmeleri suretiyle kurulur. 

Bu Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddeleri ile İkinci 
Kısmının 'Birinci ve Üçüncü bölümlerini ve Üçüncü, 
Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Kı
sımlarını oluşturan maddeler hükümleri federasyonlar 
ve konfederasyonlar hakkında da uygulanır. 

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

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

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

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar- . 

gıtay Temsilcisi).— «Dernekler Federasyon» denmiş, 
orada bir virgül olması lazım, «Dernekler, federas
yon, federasyonlar da konfederasyon biçiminden baş
ka şekilde örgütlenemezler.» 

BAŞKAN — «Dernekler, federasyon, federasyon
lar da konfederasyon biçiminde...» 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — «Dernek»ten sonra Virgül koya
cağız ki anlamı olsun. Yoksa «dernek federasyon» 
oluyor; «dernekler federasyon» denince çok değişik 
oluyor, bir ayrım yapılmadığı takdirde. 
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BAŞKAN — O zaman, «Dernekler, federasyon» 
dedikten sonra noktalı virgül koymak lazım. Ama 
doğrudan doğruyada olur : «Dernekler, federasyon, 
federasyonlar da konfederasyon biçiminden başka şe
kilde örgütlenemezler.» 

34 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var 
mı?. Yok. 

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

35 nci'maddeyi okutuyorum : 
Tüzükler 

MADDE 35. — 'Her federasyon ve konfederas
yonun bir tüzüğü bulunur. 

Bu tüzükte; 8 inci maddenin 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 
11 ve 12 numaralı bentlerinde gösterilen hususlardan 
'başka; 

• 1. Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyon
ların adlarını, merkezlerimi ve ikametgâhlarını, 

2. Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma pay
larını, 

3. Federasyon ve konfederasyonun organlarının 
oluşmasına kadar işleri yürütmeye ve temsile yetkili 
geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ika
metgâhları, yapılacak yazışma ve tebligatı almaya 
yetkili kişi veya kişilerin ad ve soyadları ile adresle
rini, 

Belirten hükümlere yer verilmesi zorunludur. 
BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Tüzülkişiliğin kazanılması 

MADDE 36. — Federasyon ve konfederasyonlar, 
tüzüklerinden dört nüshasını kuruluş bildirisine ekli 
olarak mahallin en büyük mülkî amirliğine vermekle 
tüzelkişilik kazanırlar. 

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

Tüzüklerle genel kurul karar örnekleri İçişleri Ba
kanlığına gönderilir. Bunlar üzerinde 10 uncu mad
deye göre işlem yapılır. 

IBAŞKAN — 36 ınıcı madde 'üzerinde söz ahmak 
isteyen vaır mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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37 nci maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yasak veya tzne Bağlı Faaliyetler 
Yasak faaliyetler 
MADDE 37. — Dernekler; 
1. Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı 

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

2. Bu Kanunun 5 inci maddesinde dernekler için 
yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet göstere
mezler. 

3. Türk Silahlı Kuvvetleriyle kolluk kuvvetleri
nin hizmetleri ve mensuplarının bütün hakları ile il
gili kanunî hükümlerin uygulanmasına veya yeni 
hükümler konmasına dair faaliyetlerde bulunamaz
lar. 

Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerin
de belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan 
fopiaınltı ve ıgösteri yürüyüşlerine katılamaz veya be
yanda Ibulunaim/azilar ve dernek mensuplarını bu yolda 
harekete teşvik edemezler. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Öğrenci derneklerinin amaç ve faaliyetleri 

MADDE 38. — Yükseköğretim kurumlarına ka
yıtlı öğrenciler ancak, eğitim, öğretim, çalışma, mo
ral, beslenme, dinlenme' ihtiyaçlarının karşılanması, 
beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi ve öğrencilerin 
bu konularda kurum idaresi veya diğer kuruluşlar 
nezdinde temsil edilmesi amaçlarıyla dernek kurabi
lirler. Öğrenci dernekleri hu amaçlar dışında faaliyet
te bulunamazlar. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
ıKamu hizmeti görevlilerinin kuracağı derneklerin 

amaç ve faaliyetleri 
MADDE 39. — Belli bir kurum veya kuruluşta 

çalışan kamu hizmeti görevlileri ile aynı veya ayrı 
kurum veya kuruluşta çalışsalar bile, belli bir mesleğe 
mensup olan kamu hizmeti görevlileri, ancak, üyele
rinin ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve 
meslekî ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve sadece 



M. G. Konseyi B : 167 4 , 10 . 1983 O : 1 

il ve ilçe merkezlerinde, dernek kurabilirler. Bu der
nekler yukarıda belirtilen amaçlar dışında faaliyette 
bulunamazlar. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
Millî savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetle

rine hazırlayıcı faaliyette 'bulunma yasağı 
MADDE 40. — Dernekler, askerliğe, millî savun

ma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı 
öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamazlar. Bu 
amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya talim yer
leri açamazlar. 

Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma veya kol 
bağı ve benzer işaretler kullanamazlar. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir, 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Derneklerin izinle kurabileceği tesisler 

MADDE 41. — Derneklerin, tüzüklerinde gösteri
len amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların der
nekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim 
ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve 
okuma odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk ba
kım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için 
spor salha veya saillonu ve meskûn yerler dışında kamp 
tesisleri kurmaları ve işletmeleri, izin almalarına bağ
lıdır. Hangi tesisler için hangi merciden izin alına
cağı ve izin verilme esas ve usulleri Baikanılıar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikte belir
lenir. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

42 ncü ımaiddeyli (ökultuyarum : 
Silah bulundurma yasağı 

MADDE 42. — Derneklerin merkez ve şubele
rinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentilerinde; 
-ateşli silahlarla mermilerinin, patlayıcı maddelerin, 
kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, 
kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, 
topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta 
ile salt saldın ve savunmada kullanılmak üzere özel 
nitelikteki benzeri alet veya yakıcı veya aşındırıcı ve

ya yaralayıcı ecza ve diğer her türlü zehir ve gazla
rın 'bulundurulması yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşguliyet
lerinin gerektirdiği silahların sağlanması ve bulun
durulmasına, İçişleri Bakanlığınca izin verilebilir, izin 
belgesinde, silahın cinsi, niteliği ve miktarı açıkça 
'belirtilir. 

'BAŞKAN — Zannediyorum hu avcılık ve spördlan 
başka bir de folkloru ilave etmek lazım. Folklorda da 
efeler çıkıyor, palalar, tabancalar var. Kılıç - kalkan 
ekibi çıkıyor, kılıç kullanıyor; böyle bir folklor der
neği olabilir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir de, her 
silahtan bahsedilmiş, galiba bir borrfba yok. 

BAŞKAN — «patlayıcı» dedik, geçen sefer yoktu 
da onu köydük. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Salt sal
dırı» ne demek? 

BAŞKAN — Hukukta öyledir. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Münhasıran. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — 6136 sayılı Kanunda geçiyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Münha
sıran» deyin, niçin «salt saldırı» diyorsunuz? 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — «Salt» kelimesinin karşılığı «sırf» 
tır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Yalnız 
saldırı» «sırf saldırı» özellikle saldırı için anlamına 
geliyor. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Salt, mutlak anlamındadır. 

BAŞKAN — Bunu öyle yapalım. 
Bir de, aşağıda «ancak, avcılık, spor ve folklor 

derneklerinde.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Acaba 
Bursa kılıç kalkan ekibi o zaman oynar mı, oynamaz 
mı? 

BAŞKAN — Onlar hakikî kılıç değil, ince bir kı
lıç, ama Ege Bölgesinde efeler var, Ankara'nın seğ
menleri var, bunların kılıçları var; bunları evinde bu-
lunduramaz, ancak demekte bulundurabilir. Kafkas 
ve Erzurum ekiplerinde aynı şekilde bıçak, hançer 
vesaire var. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «silah-
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ların sağlanması ve bulundurulması» deniliyor; «sağ
lanmasına ve bulundurulmasına» olması uygun olur. 

BAŞKAN — Evet» o şekilde düzeltelim, «salt» ke
limesi de «sırf» olarak değiştirilecek, 

İkinci fıkrayı yeniden okutuyorum : 
«Ancak, avcılık, spor ve folklor derneklerinde meş

guliyetlerinin gerektirdiği silahların sağlanmasına ve 
bulundurulmasına.» 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN ALt KÂŞİFOÖLU (İçişleri Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu deyim
ler 6136 sayılı Ateşli Silah ve Bıçaklarla Diğer Aletler 
Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinden olduğu gi
bi alınmıştır. Orada «salt saldırı ve savunmada kul
lanılmak üzere» olarak geçiyor. Bu ileride plastikten 
vesaire olabilir. Ceza Kanununda da öyledir, yani bi
zatihi saldırı için kullanılırsa, mesela bir kürek ağır
laştırıcı unsurdur; bir kazma, bizatihi saldırı için kul
lanılırsa 457 nci maddeye göre üçte bir nispetinde 
saldırı unsurudur. 

BAŞKAN — Orada öyle mi geçiyor? 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, orada öy
le geçiyor; Medenî Kanun ve başka yerde de «taşın
maz» deyimi vardı, biz halkın anlaması için «taşın
mazı» «taşınmaz mal» yaptık. 

Burada da «salt» kelimesi geçiyor; bazı yerlerde 
«salt çoğunluk» diyoruz, burada «mutlak» anlamına 
geliyor. Bazı yerde burada olduğu gibi «sırf» anla
mına geliyor. Yani «salt» kelimesi benim de kullan
madığım bir kelimedir, «sırf» kelimesi daha iyi olur, 
kanunda yazılmıştır. 

BAŞKAN — Medenî Kanunda «taşınmaz mal» na
sıl geçiyor? 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — «Gayrimenkul» olarak geçiyor. 

Yeni hazırlanan tasarıda «taşınmaz» olarak ge
çiyor. 

BAŞKAN — O daha hazırlanıyor. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Doktrinde tümüyle «taşınmaz mal» 
deyimini eleştirirler; ona bir şey demedik. Fakat bu
rada «salt» kelimesinin «sırf» olarak değiştirilmesi 
hiç de o kanunu etkilemez. 

BAŞKAN — Tabiî etkilemez; «salt» olmuş, «sırf» 
olmuş, bir mesele değil, onun kelime karşılığıdır; bi
risi yeni terim, öbürü eski terimdir, 

«Sırf» olarak düzeltin. 
AHMET GÖĞÜS (İçişleri Komisyonu Üyesi -

Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşka-
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nım, ikinci fıkrada folklor derneği denilen bir tür 
dernek var. Kanunun 57 nci maddesinde bu dernekler 
gençlik dernekleri ve spor dernekleri olarak tanım
lanmış. Ayrıca folklor derneği denilen bir tür yok. 
Müsaade buyurulursa, onu gençlik ve spor dernek
leri olarak düzeltelim. Folklor derneği bir teknik tabir 
olarak kanuna girmemiş. Bu dernekler, faaliyet kol
larına göre «gençlik derneği» veya «spor derneği» olur. 

BAŞKAN — Gençlik derneği başka maksatlı da 
olur. 

Buyurun Sayın Güngör. 
İSMAİL HAKKI GÜNGÖR (Gençlik ve Spor 

Bakanlığı Temsilcisi) —- Sayın Cumhurbaşkanım, der
neklerin tescili yapıldıktan sonra kulüp halinde oluş
turuluyor. Başlangıçta dernek şart oluyor, sonradan 
kulüp haline dönüşüyor. Bu nedenle bizce doğru. 

BAŞKAN — Folklor ekibi gençlerden de, yaşü 
kişilerden de oluşur. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Daha kolay 
anlaşılması için; «avcılık, folklor ve spor dernekle
rinde» diyelim; yani folklor kelimesinin avcılık ke
limesinden sonraya koyalım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOÖLU (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Muharip 
Gaziler Derneği üyeleri, resmî geçitlerde eski kılıç 
ve silahlarla geçiyorlar ve bunları dernekte tutuyor
lar. 

BAŞKAN — Onu çıkardığımız bir kanunla ya
sakladık. İçişleri Bakanlığı kıyafet düzenlemesi yapa
cak. Üzerinde piyade tüfeği, yalancı bomba, fişek, 
kalpak gibi şeylerle resmî geçitlerde geçmeyecekler; 
ama buna hâlâ mani olunamadı. Bu kıyafette olanlar
dan birini çağırıp «hangi harbe iştirak ettin» diye 
sordum; cevap alamadım. Bunlar elbiseleri giyip ge
ziyor, kimse de ses çıkarmıyor. Zannediliyor ki bun
lar eski muharipler; değil, birçoklarının alakası yok. 
Eski muharipler 85, 86 ve daha yukarı yaşlarda ve 
bu şekilde gezecek durumda değiller. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇET1NER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu görev Millî Savunma Ba
kanlığına devredildi. Bidayette bana emir buyurmuş
tunuz, sonra Millî Savunma Bakanlığına devredildi, 
bu konuyla onlar meşgul oluyor. 

BAŞKAN — Onlara bu şekilde gezmeleri için mü
saade etmiyoruz, çok çirkin oluyor. İzmir'in kurtuluş 
gününde Ege Ordu Komutanı ile orada beraberdik, 
bu kıyafette olan kişiler ateş ettiler, bilahara bunu 
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önledim. Yaşlı kişiler olmasından dolayı bir muamele 
de yapmadık. Bir-iki sene evvel de bir ikaza olmuş. 

Başka söz isteyen var mı? Yok. 
42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişki 
MADDE 43. — Derneklerin, yabancı ülkelerdeki 

dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye*ye davet et
mesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davet
lerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına 
göndermesi, Dışişleri Bakanlığının ve ilgili bakanlık
ların görüşü alınarak içişleri Bakanlığınca verilecek 
izne bağlıdır. 

'BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bildiri yayınlanması 

MADDE 44. — Dernekler, yönetim kurullarınca 
karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri ya
yınlar yapamaz ve dağıtamazlar. Yayımlanacak bildiri, 
beyanname ve benzerlerinde, bunların yayınlanması 
kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 
adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. 

Bildiri, beyanname ve benzerlerinin yayınlanması
na ilişkin yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yayın 
metninin birer örneğinin, yayımın ihbarı amacıyla, gün 
ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, mahallin en 
büyük mülkî amirliğine ve Cumhuriyet savcılığına ve
rilmesi zorunludur. Bildiri, beyanname ve benzeri ya
yınlar, mahallin en büyük mülkî amirliğine verilişin
den itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz ve bası
na verilemez. 

Bildiri, beyanname ve benzeri, yayımlar, kanunla 
yasaklanmış herhangi bir dille ve yazı ile yazıldığı, 
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozucu veya suç işlemeye veya 
ayaklanmaya veya isyana teşvik edici bir nitelik taşı
dığı veya devletin gizli belgelerini açıklamak veya baş
kalarının şöhret ve haklarına, özel ve aile hayatlarına 
tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu takdirde 
ve ancak gecikmesinde sakınca bulunması şartıyla, 
mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle dağıtımı er
telenebilir veya önlenebilir veya dağıtılmışsa toplat-
tırılabilir. Mahallin en büyük mülkî amiri bu kararını 
24 saat içerisinde asliye ceza hâkimliğine bildirir. Hâ-
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kim bu kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa, en 
büyük mülkî amirin kararı hükümsüz sayılır. 

Yukarıdaki hükümler siyasî partiler hakkında uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — «Hâkim bu kararı en geç 48 saat 
içinde onaylamazsa» deniliyor, burada bir açık kapı 
bırakılıyor. Bunu ortadan kaldırmak mı istiyor? Belki 
de bir müddet sonra onaylayacaktır. Karan vermez 
ve kendiliğinden ortadan kalkar. Hâkime bir zorlama 
getirmiyor bu, «şu kadar zaman içinde sonuçlandır
mak zorundadır» gibi bir müeyyide getirmiyor. İdare 
amirinin verdiği kararı 48 saat sonra hükümsüz sayı
yor. Bunu hiç koymasak daha iyi değil mi? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, «hâkim, 
48 saat içinde karara bağlamayla zorunludur» deni
lirse uygun olur. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yargı
tay Temsilcisi) — Bazı kanunlarda böyle süre kon
muştur, «15 gün içinde karar verilir» diye. 

BAŞKAN — Bildiri yakalanmış, elde; hâkim de 
48 saat içinde kararını versin. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Anaya
sanın 28 inci maddesinde; «gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı 
merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetki
li merci, bu kararını en geç yirmldört saat içinde yet
kili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu kanarı en geç 
kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme 
kararı hükümsüz sayılır.» deniliyor, buradan madde
ye aktarılmıştır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Burada açık olarak belirtiliyor, 
onaylamazsa karar vermez. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hâkime 
«48 saat içinde bir karara var» diye bir emir yazmayı, 
Anayasiaya ters düşer diye düşündük. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KEMALETT1N ALİ KÂŞİFOĞLU (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında başka 
türlü ifade edilmişti, orada görevden uzaklaştır
ma kararı 3 gün cinde mahkemeye bildirilir, 
mahkeme görevden uzaklaştırma kararının yerinde 
olup olmadığına en geç 10 gün içinde karar verir. 
Orada 10 gün içinde karar verme zorunluluğu getiril
miş; fakat burada Anayasa hükmüne ters düşüyor. 
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BAŞKAN — Buyurun. | 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar- I 

gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada I 
biz «hâkim şu kadar zamanda karar verir» dersek, I 
Anayasa ile çelişmez; bu çok kanunlarda mevcuttur. I 
Sözgelimi Sendikalar Kanununda var; yetki tespiti I 
davalarını hâkimin 5 gün içinde karara bağlayacağı I 
yazılıdır. Hatta Yargıtayın dâhi bunu şu kadar günde I 
incelemesi zorunluluğu Sendikalar Kanununda yer al- I 
mistir. Murafaası şu kadar gün içinde yapılmış olan I 
dosya katara bağlanacak. Yani burada «şu kadar saat I 
içinde bunu karara bağlar» dersek, Anayasaya ay- I 
kırı düşmez. I 

BAŞKAN — Doğrudur, biz burada Anayasayı da I 
teyit etmiş oluyoruz;, yani 48 saat içinde ya onaylar, I 
ya onaylamaz. Orada, «onaylamazsa kalkar» diyoruz, I 
onaylamaması karar ile olıacak. I 

SEDAT GÜNERAL ^ (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Onaylama tabirine açıklık getir- I 
mek gerekir; «48 saat içinde onaylamazsa» ifadesini I 
değiştirmek lazım. I 

BAŞKAN — «Hâkim, en geç 48 saat içinde bu ko- j 
nuyu inceleyerek karara bağlar» diyebiliriz. I 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi I 
Genel Sekreteri) — «Hâkim, bu konuyu en geç 48 I 
saat içinde karara bağlar» denirse daha uygun olur. I 

AHMET GÖĞÜS (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumlhurbaşka- I 
nım, hâkim karar vermezse ne olacak? O husus açık- I 
ta kaldı. Hâkim bu görevini yerine getirmedi ve 48 I 
saat içerisinde onaylayıp onaylamama konusunda bir I 
karar vermedi diyelim, o zaman ne olacak? O husus I 
açıkta kaldı. I 

BAŞKAN — Hâkim kararını versin diye bu hük- I 
mü koyduk. I 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Hâkim kara
rını vermek mecburiyetinde. I 

BAŞKAN — Kanunu tatbik edici olan yerine ge- I 
tirmezse ne yapalım? I 

AHMET GÖĞÜS (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Getirmezse, onun da I 
neticesinin belirtilmesi lazım. I 

BAŞKAN — O zaman yine açık kapı bırakaca- I 
ğız demektir, eski haliyle kalmasıyla aynı şey olur. j 
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HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — Burada 
maksat, 48 saat içerisinde hâkimin mutlaka karar ver
mesi ise, bunun emredici bir hüküm olması için, 
«Hâkim herhalde en geç 48 saat içinde konuyu ince
leyerek karar verir» deriz ve o zamıan hâkimi bağla
mış oluruz. 

BAŞKAN — Zor bir şey değü bu. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade 
ederseniz arz edeyim? 

Biz burada «Onaylamazsa» demek suretiyle olum
suz yapmışız. Hâkim onaylamazsıa ne olur? Karar 
kalkar. Hâkim karar verinceye kadar bu tedbir ka
rarı devam etsin. Diyelim ki araya pazar günü girdi, 
hâkim keşifte bulunuyordu, yerinde bulunamadı, şu 
oldu, bu oldu ve kararım 5Q saat sonra verebildi. Ka
rar verinceye kadar o tedbir kararı devam etsin. Mad
deyi o şekilde düzenleriz. Neticede hâkim ister iste
mez kararını verecektir. 48 saat içinde karar vermesi 
gerektiğine dair emir de var, bu tedbiri hâkimin ka
rarına kadar kaldırmayalım. Hâkim 48 saat içinde 
karar vermediği zaman tedbir kalkıyor ya, kaldırma
yalım. 

BAŞKAN — Kaldırmıyoruz. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — «Onaylamazsa kalkar» deniyor. 

BAŞKAN — «Kalkar» kısmını metinden çıkardık. 

. ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Onu şimdi bu hale getirdik. Hâ
kimi 48 saat içerisinde karar vermeye zorluyoruz. 
«Karar verinceye kadar o geçici tedbir devam eder» 
deriz. Hâkim ister istemez 48 satat içerisinde bu ka
rarı zaten verecektir. Bilemediniz 3 - 5 saat veya 10 
saat gecikmeyle de olsa kararını verebilir. 

BAŞKAN —- Toplantıya 15 dakika ara verece
ğim. Bu arada Komisyonumuz maddeyi yeniden dü
zenlesin. 

Saat 16.45 'de toplanmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 16.30 

» ••»•• 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.52 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Mülî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkam ve MüU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

H. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

J. — Dernekler Kanunu Tasarısının i Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/696; M. G. Konseyi <: 1/564) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 500; M. G. Konseyi S. Sayısı : 679) (Devam) 

IBAŞKAN — Birinci oturumda kaldığımız yer
den Dernekler Kanunu Tasarısının 44 üncü maddesi 
üzerinde, görüşmelerimize devam ediyoruz. 

Madde üzerinde yapılan değişiklikle ilgili olarak 
Komisyona söz veriyorum. 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşikanım, şöyle düşündük : İzin Verirseniz, 
maddeyi biraz yukarıdan almak suretiyle okuyayım. 

«... mülkî amirinin emriyle dağıtümı ertelenebilir 
veya önlenebilir veya dağıtılmışsa toplattırılabilir. 
Mahallin en büyük mülkî amiri bu kararını 24 saat 
içerisinde asliye ceza hâkimliğine bildirir. Hâkim 
mülkî amirin bu kararını en geç 48 saat içinde in
celeyip kararını verir.» 

'BAŞKAN — Herhalde ondan sonra da «yukarı
daki hükümler siyasî partiler hakkında uygulanmaz» 
sökünde devam ediyor, değil mi? 

,HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. 

Yalnız, hâkimin 48 saat içerisinde karar verme
mesi halinde ne olacağı muallakta kalmaktadır. 

BAŞKAN — Onun için de hâkim kararını 48 saat 
içerisinde versin. «48 saat içerisinde kararını vere
mezse...» dersek olmaz; çünkü kanunda «kararını ve
rir» diyoruz. Veremezse ne olur? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 

CumlhurbaşkanMn, iki alternatif var : Ya diyeceğiz 
ki, «48 saat içinde inceleyip karara varamazsa mül
kî amirin bu konudaki kararı hükümsüz sayılır» ve
ya «48 saat içerisinde karar verememiş ise, mülkî 
amirin idarî tasarrufu devam eder.» Böylece iki şık
tan birini tercih edeceğiz- ama o kısmı boş bırak
mak daha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kâşifoğlu. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, arz ede
yim. 

Basın Kanunu incelenmek üzere bize geldi, yakın
da da huzurlarınıza getireceğiz. Bu madde metnini 
'baştan ele alırsak, o kanunun 28 inci maddesinin bir 
yorumu şeklinde kendisini gösteriyor. 

Pozisyon şudur Sayın Cumhurbaşkanım : Bir bil
diri hakkında 24 saat içerisinde müspet veya menfî 
karar vermeyi mülkî idare amirine bırakmıyor, sa
dece ve sadece onu ceza hâkimliğine teslim ile gö
revli kılıyor; aynen, mevkutelerin Cumhuriyet Sav
cılıklarına teslim edilmesi gibi. Burada «mülkî idare 
amiri müsaade ederse bildiri yayınlanır» demiyoruz. 
Bu, basın hürriye'tÜylte doğrudan doğruya alakalı olan 
bir keyfiyet olarak karşımıza çıkıyor. 

BAŞKAN — Basını buraya karıştırmayalım; ba
sın ayrı bir iş, bu ayrı bir iş. Bir dernek beyanname 
basmış, bildiri basmış ve dağıtıyor; bunun basınla 
bir alakası yok. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOÖLU (İçişleri Kos 
misyonu Üyesi) — Efendim, mülkî idare amirinin 
kararı 24 saat içlinde asliye ceza hâkimliğine geldi. 
Asliye ceza hâkimi, elbette ki, kanunun bu hükmüne 
göre bir karar verecektir Devlet bir bütündür efen
dim; mülkî idare amirinin verdiği bir karar nedeniy-
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te bir adliyeci, o amiri müşkül vaziyette bırakamaz; 
o da mutlaka kararını en geç 48 saat içinde verecek
tir, Ama, maddede deniliyor ki : «Hâkim en geç iki 
gün içinde karar vermez ve mülkî idare amirinin 
kararım onaylamazsa, o karar hükümsüz sayılır» Bu, 
28 inci maddenin gerekçesinde de vurgulanmıştır. 
Yoksa, karar vermeme diye bir şey olamaz efen'dim. 
Hiçlb'ir kimse, hiçbir şekilde kendini sorumluluğa 
Atmaz. Yani, hâkim buradu 48 sat içinde kararı onay
lamadığı tak'dirde sorumlu olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, inanın, netice aynı ola
caktır. 

BAŞKAN — Efen'dim, bunu şöyle diyebiliriz : 
48 saat içinde karara bağlar. Fakat, bu karar ver
meyi geciktirecek sebepler zuhur eder de kararını ve
remezse, o takdirde mülkî idare amirinin kararını 
hükümsüz sayalım. Kararın 48 saat içerisin'de veril
mesi gerektiğini vurgulayalım bir kere. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, zaten , biraz önce buyurduğunuz 
gibi konu, hâkime emredici bir hüküm getirilip ge-
•Dirilmemesii meselesi idi; emredici bir hükmü getir
dik. Tensip buyurursanız altına şöyle devam ede
lim : «48 saat içinde herhangi bir karar verilememe
si halinde mülkî amirin kararı hükümsüz sayılır.» 

BAŞKAN — Evet, işte o zaman Anayasaya da 
uygun oMuı Kanunda, evvela hâkimin 48 saat içeri
sinde karar vereceğini belirtiyoruz. Ondan sonra da 
olur ya, bazı şahitlerin dinlenmesi gerekebilir; sanık, 
«Ben bunu basmadım, bu benim değildi» der, itiraz 
edebilir, bir şeyler olur, konu uzar. O zaman hâkim, 
kararını 48 saat içinde veremem'iştir. işte o zaman 
mülkî idare amirinin karan hükümsüz sayılır, hük
münü getiriyoruz. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, biraz önce, tabiî mülkî amirin bu 
konudaki kararını hâkim onaylamaz ise, ya o karar 
devam eder veya hükümsüz sayılır diye arz etmiş
tim. Tabiî hükümsüz sayılma keyfiyeti Anayasaya 
daha uygun düşer. Çünkü, «devam eder» dediğimiz 
zaman hâkim kararı olmaksızın mülkî amirin tedbir 
kararı devam eder anlamı taşır. O zaman, onu da 
düşünerek, «karar verir» dedik ve devam ediyoruz: 
«Bu süre sonunda herhangi bir karar verilmemesi 
halinde mahallî mülkî amirin kararı hükümsüz sayı
lır.» 
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İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, «verilememesi» şeklinde 
olması gerekir. 

BAŞKAN — Evet, «verilememesi», yani birta
kım sebepler çıktığı için karar verilemiyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Tabiî, 
«verilememesi»; «Bu süre sonunda herhangi bir ka
rarın verilememesi halinde mahallî mülkî amirin ka
rarı hükümsüz sayılır.» 

O zaman Anayasaya da uygun düşer. 
BAŞKAN — Evet Anayasaya da uygun oldu. 
ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Efendim, 

acaba bu husus istismar edilemez mi? 

BAŞKAN — Bir kere hâkimi vazifelendirdiğimiz 
için istismar edilemez. Kaldıki, müeyyide koysak da 
koymasak da hâkimin bu kararı vermemesi hali bir 
cezayı müstelzim değildir. Yani, «sen bu kararı ver
medin» diye hâkime bir ceza veremeyiz. O halde hâ
kim, eğer bu konuyu ihmal edecekse ikinci gün bir 
rapor alarak «ben hastalandım» der ve görevine gel
mez. Yerine bakacak kimse de yoksa iş olur biter, 
kararını da 48 saat içerisinde vermemiş olur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Efen
dim, zaten hâkime bunun içerisinde zımnen bir gö
rev vermişiz ve «48 saat içerisinde kararını verecek
sin» demişiz. Eğer bu kararı onaylamazsa zaten öbür 
türlü de onaylamaz, buyurduğunuz gibi, mazeret be
yan eder, görevine gelmez, sebepler serdeder, kara
rını vermez; dolayısıyla mülkî amirin kararı da ken
diliğinden ortadan kalkar. 

Bence şuradaki birinci yazılış daha iyi efendim 
ve Anayasaya da uygun. 

BAŞKAN — 44 üncü maddenin üçüncü fıkrası
nın sonunu yeni şekliyle okutuyorum efendim : 

«Hâkim, mülkî amirin bu kararını en geç 48 saat 
içinde inceleyerek karara bağlar. Bu süre içinde bir 
karar verilememesi halinde mahallî mülkî amirin ka
rarı hükümsüz sayılır.» 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Komisyonun eski metni hâkime 
bir görev tahmil etmiyor, sadece dolaylı olarak «48 
saat içinde onaylar» diyor. 

BAŞKAN — Zımnî var, ama şimdi bizim yazdı
ğım daha açık oldu. 

KBMALETTIN ALI KÂŞIFOĞLU (içişleri Ko
misyonu Üyesi) — Hâkim şimdi kesin görev aldı 
efendim. 
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HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- I 
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Burada, 
«48 saat içinde onaylamazsa» deniyordu. Yani hâ
kim, «Ben bu davaya bakmaya mecbur değilim; ba
karsam ve 48 saat içinde onaylarsam onaylarım; 
ama 48 saat içinde onaylamazsam, bu 48 saat beni I 
bağlayıcı değil; neticede hükümsüz sayılır diyor» di- ! 
yebilirdi. 

Şimdi ise hâkimi bağladı, 48 saat içinde kararını 
verecek. 

BAŞKAN — Hiçbir şey demesek bile, zaten Ana
yasanın ilgili maddesine göre hükümsüz sayılır. 

Aslında bu mühim değil, bildiri yayınlanmış, da
ha evvel 24 saat içinde mülkî amire verecek; mülkî 
amir buna karar verecek. Ondan sonra 48 saat az bir 
zaman değil. 

KEMALETTIN ALİ KÂŞIFOĞLU (içişleri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bunun 
yayınlanmış olması o bildiride suç unsuru olmayı da 
ortadan kaldırmaz. Bildiri yayınlandı diyelim, eğer 
suç varsa, bir komünizm propagandası varsa, 10 se
nelik bir müruru zaman müddeti vardır. 

BAŞKAN — Tabiî suçtur. 
44 üncü maddenin son okunan şekli üzerinde, ya

ni sonran bir evvelki fıkranın son cümlesi üzerinde 
söz almak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi son okunan şekli ile oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Derneklerin Denetimi 

Genel denetim 
MADDE 45. — Derneklerin yönetim yerleri, mü

esseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve 
işlemleri, içişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin 
en büyük mülkî amiri tarafından her zaman denet
lenebilir. içişleri Bakanlığı bu denetlemeyi, Bakanlık 
Teftiş Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Ku
rulu, Dernekler Özel Denetleme Grubu elemanları 
veya Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez 
teşkilatında görevli diğer memurlar aracılığıyla, en 
büyük mülkî amirler bizzat veya görevlendirecekleri 
memur veya memurlar aracılığıyla yaptırır. 

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili bulunan 
Bakanlıklar tarafından ve ayrıca öğrenci dernekleri 
ilgili yükseköğretim kurumunca; dinî konulu dernek
ler, Diyanet işleri Başkanlığınca; spor dernek ve ku-

- 2 2 7 

4 « 10 s 1983 O : 2 

lüpleri de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce de
netlenir. 

Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından 
istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, 
dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya veril
mesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine 
girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur. 

Vali ve kaymakamlar veya Bakanlıklar veya ge
nel müdürlük veya Başkanlık müfettişleri, içişleri Ba
kanlığı Dernekler Özel Denetleme Grubu elemanları 
ile ilgili yükseköğretim kurumu görevlileri denetleme
leri sırasında; 

1. Kasasını veya veznesini kontrol ettirmekten, 
para ve para hükmündeki evrakı, ayniyatı ve bunla
rın hesaplarını ve defterlerini göstermekten ve soru
lan sorulara cevap vermekten; merkez, müessese ve
ya eklentilerine girilmek istemini yerine getirmekten 
kaçınan, 

2. işlemlerinde önemli yolsuzluk görülen hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma 
veya kaçakçılık suçlarını işleyen, 

3. Ağır hapis cezası verilmesini gerektirir suç iş
leyen, 

4. Evrakta sahtekârlık yapan, 
Yönetim kurulları başkan veya üyelerini veya il

gili personelini geçici olarak görevden uzaklaştırabi-
lir. 

Denetleme, vali ve kaymakamların görevlendirdi
ği memur veya memurlar aracılığı ile yapıldığı tak
dirde görevden uzaklaştırma, memurun veya memur
ların önerisi üzerine vali ve kaymakamın onayı ile 
olur. 

Görevden uzaklaştırma kararı ve gerekçesi, ilgili 
valilikçe, Cumhuriyet savcılığına en geç üç gün için
de bildirilir. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Dernekler özel Denetleme Grubu oluşturulması 
MADDE 46. — Derneklerin tüzüklerinde göste

rilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdü
rüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda 
faaliyet gösterip göstermediklerini, işlemlerini, def
terlerini ve hesaplarını mevzuata ve tüzüklerine uy
gun olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek üze
re içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bün
yesinde bir Dernekler özel Denetleme Grubu oluştu-
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rulur. Dernekler Özel Denetleme Grubunun kurulu
şu, çalışma şekli ve denetleme esas ve usulleri bir yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

47 nci maddeyi okutuyorum : 
Kamu yararına çalışan derneklerin malî deneti

mi 
MADDE 47. — Kamu yararına çalışan dernek

lerin hesaplan ve bu hesaplarla ilgili belge ve defter
leri, gerekli görülen hallerde, Maliye Bakanlığınca 
da denetlenir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

48 inci maddeyi okutuyorum : 
îdare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi 

MADDE 48. — Kolluk kuvvetleri, derneklerin 
yönetim yerleri, müesseseleri ve tesisleri ile her çeşit 
eklentilerine, mahallin en büyük mülkî amirinin ya
zılı emriyle her zaman girebilirler. 

Bu şekilde girilen yerlerde; 
1. Yanında veli veya vasisi olmadan 18 yaşın

dan küçüklerin veya ortaokul ve ortaöğretim öğren
cilerinin kabul edildiği, 

2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya genel 
ahlaka aykırı harekette bulunulduğu, 

3. Uyuşturucu maddelerden herhangi birinin kul
lanıldığı, 

4. Kanunların bulundurulmasını yasakladığı si
lah, alet veya maddelerin veya kanunların yasak et
tiği her türlü rejim, doktrin veya ideolojileri temsil 
eden resim, afiş, pankart ve yazıların veya mahkeme
lerce yasaklanmış yayınların bulundurulduğu veya 
kanunlara göre suç sayılan faaliyetlerde bulunuldu
ğu, 

5. Suçlulara yataklık edildiği, 
6. izin alınmaksızın alkollü içki kullanıldığı, 
Tespit edildiği takdirde, o yer ve eklentileri hak

kında 4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanununun 8 inci maddesi hükümleri uy
gulanır. 

Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri, tesisleri 
ve her çeşit eklentilerine, 18 yaşından küçükler ile 
ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin yanlarında 
veli veya vasileri olmadan kabul edilmelerine ve der

nek lokallerinde alkollü içki kullanılmasına dernek 
yöneticilerinin başvurması üzerine, mahallin en bü
yük mülkî amirince izin verilebilir. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

49 uncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM 
Tüzelkişiliğin Sona Ermesi 

Genel kurul kararıyla fesih 
MADDE 49. — Dernek genel kurulu her zaman 

derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun der
neğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre ge
nel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek 
üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulun
ması şarttır, ilk toplantıda bu çoğunluğun sağlana
maması halinde, üyeler 21 inci maddeye göre ikinci 
toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sa
yısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fes
he ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün 
içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine yazıyla 
bildirilir. 

Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan son
ra, derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih 
kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve ka
patma kararı verilmesi halinde doğacak hukukî so
nuçlara engel olmaz. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur, 

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

50 nci maddeyi okutuyorum : 
Mahkeme kararı ile fesih 
MADDE 50. — Dernekler; 
1. Yetkili mercilerce 10 uncu madde gereğince 

yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve ek
lerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz 
gün içinde giderilmezse, 

2. Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirti
len süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorun
lu organlar oluşturulmaz ve mahallin en büyük mül
kî amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk 
üç ay içinde yerine getirilmezse, 

Dernek merkezinin bulunduğu yerin en , büyük 
mülkî amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılı
ğının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkeme-
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sinin kararıyla feshedilir. Cumhuriyet Savcısı duruş
mada bulunur. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

51 inci maddeyi okutuyorum : 
Kendiliğinden dağılmış sayılma 
MADDE 51. — Dernekler, kuruluş amaç ve şart

larını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim 
kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kal
madığı veya 23 üncü maddede belirtilen yeter sayı
nın bulunmaması sebebiyle üstüste iki olağan genel 
kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğin
den dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin 
tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük 
mülkî amirinin kararıyla olur. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması 
MADDE 52. — Bu Kanunda ve diğer kanunlar

da öngörülen hallerde dernekler, ancak mahkeme ka
rarıyla temelli olarak kapatılabilir. 

Mahkeme, davanın her safhasında istem üzerine 
veya kendiliğinden, derneklerin her türlü faaliyetini 
yasaklayabilir. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

53 üncü maddeyi okutuyorum : 
Suç kaynağı haline gelen derneklerin kapatılması 

MADDE 53. — Dernekler; 
1. Ülkenin başka başka yerlerinde olsa bile, 
a) Dernek yöneticileri tarafından veya dernek 

yöneticileri ile dernek üyelerinin iştirak ile, siyasî ve
ya ideolojik amaçla suç işlenmiş olduğunun, 

b) Dernek üyesi tarafından işlenen siyasî veya 
ideolojik amaçlı suçların, dernek yöneticilerinin az
mettirmesi, teşviki, zorlaması, yardımı veya kolaylık 
sağlanması suretiyle, işlendiğini, 

2. Derneğin suç sayılan eylemlerinin kaynağı ha
line geldiğinin kesinleşen mahkeme kararı ile belir
lenmesi halinde dernek bir ilde faaliyet gösteren der
neklerden ise ilgili valiliğin veya Cumhuriyet Savcı
lığının, birden çok ilde faaliyet gösteren dernekler
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den ise İçişleri Bakanlığının veya dernek merkezinin 
bulunduğu il valiliğinin veya Cumhuriyet Savcılığı
nın istemi üzerine mahkemece temelli olarak kapatı
lır. 

BAŞKAN — Maddenin 1 inci kısmının (b) fık
rasının sonundaki «işlendiğini» kelimesinin «işlendi
ğinin» olması lazım. Çünkü (a) fıkrasının sonu da 
«işlenmiş olduğunun» şeklinde bitiyor. Onun için bu 
kısım, «veya kolaylık sağlaması suretiyle işlendiği
nin,» şeklinde düzeltilecek. 

Maddenin ikinci kısmında, «Derneğin suç sayılan 
eylemlerin kaynağı haline geldiğinin» ibaresinden 
sonra gelen «kesinleşen mahkeme kararı ile belirlen
mesi» ibaresinin satırbaşı olarak devam etmesi lazım. 
Çünkü «kesinleşen mahkeme kararı ile belirlenmesi» 
hususu maddenin hem birinci kısmına, hem de ikin
ci kısmına şamildir. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Onu öyle, satırbaşı olarak düzelte
lim ki hepsine birden şamil olsun. 

53 üncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

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

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması 

MADDE 54. — Devletin ülkesi ve milleti ile bö
lünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemen
liğin, kamu düzeninin, genel ahlakın veya başkaları
nın hak ve hürriyetlerinin korunması veya suçların 
önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulun
ması şartı ile ilgili Valiliğin gerekçeli kararı ile Der
nekler faaliyetten alıkonulabilir. Bu karar dernekle
rin şubeleri için de geçerlidir. Bir derneğin yalnız şu
besi için alınan faaliyetten alıkonulma kararı sadece 
bu şube için uygulanır. Şubenin bağlı olduğu derne
ği etkilemez. 

Faaliyetten alıkonulmak kararı suç teşkil eden 
filler sebebiyle alınmış ise ilgili Valilikçe düzenlenen 
dosyanın bir sureti en kısa zamanda Cumhuriyet Sav
cılığına verilir. 

Faaliyetten alıkonulmak suçlular hakkında takip
sizlik veya beraat kararı verilinceye veya idarî yargı 
tarafından aksine karar verilinceye veya valilikçe 
faaliyetten alıkonulma kararı geri alınıncaya kadar 
geçerlidir. Ancak yargı yoluna başvurulmaması ha
linde bu süre üç ayı geçemez. 
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Faaliyetten alıkonulan dernek şubesi yerine faa
liyetten alıkonulma kararının geçerliliği süresinde o 
yerde derneğin başka bir şubesi açılamaz. 

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

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Küçük bir redaksiyon olacak Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

Üçüncü fıkranın başında, «faaliyetten alıkonul
mak» ibaresinden sonra bir virgül koymak gereki
yor. 

BAŞKAN — Evet, oraya bir virgül koyalım. 
54 üncü madde üzerinde başka söz almak iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum : 
Tasfiye 

MADDE 55. — Feshedilen veya kendiliğinden 
dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının 
tasfiyesi, tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapı
lır. Tüzüklerinde, mal, para ve hakların tasfiyesinin 
esaslarını tespit; genel kurulun kararına bırakıldığı 
halde, genel kurulca bir karar alınmamış veya genel 
kurul toplanmamışsa, derneklerin bütün para, mal ve 
hakları Hazineye intikal eder. 

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, 
mal ve hakları Hazineye intikal eder. Bu şekilde ka
patılan dernekler ile birinci fıkra uyarınca mal, para 
ve hakları Hazineye intikal edecek derneklerin tasfi
ye ve intikalleri hükümet komiseri veya maliye tem
silcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih, ken
diliğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği 
tarihten itibaren başlanır. 

Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya 
kapatılmasına karar verilen derneklerin, para, mal 
ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamam
lanmasını müteakip, bunların «Dernekler Kütüğü» 
ndeki kayıtları, faaliyetleri bir il sınırı içinde bulu
nanlar için mahallin en büyük mülkî amirinin, bir
den ziyade ilde faaliyette bulunanlar için içişleri Ba
kanlığının onayı ile silinir. 
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Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava 
açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak 
dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı tak
dirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar de
vir işlemi yapılmaz. 

BAŞKAN — Mahkemece kapatılan derneklerin 
bütün mal, para ve hakları Hazineye intikal ediyor. 
Borçları varsa ne olacak? 

ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — O da geçecek tabiî. Tüm varlığı 
geçecek. Tabiî burada «mal varlığı» deyimini kul
lanmak daha iyi olur ama, bu da olabilir. 

BAŞKAN — Yani borçlar da geçecek?.. 
ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Tabiî hepsi geçecek, tasfiye edi
lecek; bakiye kalırsa Hazinenin, bakiye olmazsa 
gitti.. 

BAŞKAN — Devletin ne kabahati var bunda? 
ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Devlet, zaten kendisine ,intikal 
edenden sorumludur, borçlardan sorumlu değil. 

BAŞKAN — Yani, para ve malın karşılığı neyse 
onları alacak. 

ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Tabiî onlarla sınırlı, o kadar ala
cak. 

Medenî Kanunun 571 inci maddesindeki miras
çılarda olduğu gibi Hazineye bir şey gitmişse ola
cak; yoksa, gitmemişse sorumlu olmayacak. 

Bir de Sayın Cumhurbaşkanım, burada iki ufak 
redaksiyon var. 

Birincisi; birinci fıkrada; «Tüzüklerine, mal, pa
ra ve hakların tasfiyesinin esaslarını tespit; genel ku
rulun kararına bırakıldığı halde» denilmiş; bunu «hal
lerde» şeklinde düzeltirsek cümle daha doğru ola
cak. 

İkincisi de; ikinci fıkrada, <<bu işlemlere fesih, 
kendiliğinden» denilmiş. Burada da «bu işlemlere» 
ibaresinden sonra bir virgül, koymak gerekiyor. O 
zaman cümle, «bu işlemlere, fesih, kendiliğinden da
ğılma» şeklinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Evet doğru, oralara virgülleri ko
yun. 

55 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

— 230 — 
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56 ncı maddeyi okutuyorum: I 
öğrenci dernekleri organlarında görev alma ya

sağı 
MADDE 56. — Ayrı öğretim kurumlarında olsa 

bile iki yıl, sömestr usulü uygulanan yükseköğretim 
kurumlarında bu süreyi dolduran, sömestr sayısı ka
dar sınıfta kalan veya bulundukları öğretim kurum
larını normal bitirme senesinden iki sene sonrasına 
kadar bitirmemiş olan öğrenciler; öğrenci dernekleri
ne başkan olamaz, yönetim, denetleme kurullarında 
ve diğer organlarda görev alamaz, dernek adına öğ
renci temsilciliğine seçilemezler. Seçildikten sonra, yu
karıda belirtilen hallere düşenler, daha önce kazan
dıkları sıfatları kaybederler. 

BAŞKAN — 516 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

57 nci maddeyi okutuyorum: 
Gençlik ve spor kulüpleri ' 
MADDE 57. — Kamu kurum ve kuruluşlarında, 

yükseköğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda, 
kendi mensupları tarafından, spor faaliyetlerini yön
lendirmek ve boş zamanları değerlendirmek için bu 
kurum ve kuruluşlar bünyesinde dernekler kurulabi
lir. 

Bu dernekler ile aynı amaçla kurulan ve gençlik 
faaliyetlerine katılacak dernekler Gençlik ve Spor 
Bakanlığının, spor faaliyetlerine katılacak dernekler 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kütüklerine I 
kayı ve tescil edilir. Gençlik ve spor kulüplerinin ka
yıt ve tesciline ilişkin şekil ve şartlar Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile 'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 
hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. 

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

Kulüplerde faaliyete katılacak veya tesislerden 
yararlanacak kişilerin derneğe üye olmaları zorunlu 
değildir. 18 yaşından küçük olanların ve orta derece
li okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları 
için veli veya vasilerden yazılı izin almaları şarttır. 

Kayıt ve tescil olunmak sureti ile kulüp adını alan 
derneklerin organları, organların görev ve yetkileri, 
uymak zorunda oldukları esaslar, denetlemeleri, bu 
derneklere yapılacak her türlü yardımın şekil ve şart
ları Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konula
cak yönetmeliklerle belirlenir. | 

4 , 10 s 1983 O : 2 

Gençlik faaliyetlerine ilişkin idarî ve teknik yö
neticiler, mensupları ile bu faaliyetlere katılacak olan
lara uygulanacak disiplin işlemleri Gençlik ve Spor 
Bakanlığınca, spor faaliyetlerine ilişkin olanlar ise 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak 
yönetmeliklerde belirlenir. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETtNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, 73 üncü sayfanın ikinci 
safında «18 yaşından küçük olanların ve orta de
receli okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katıl
maları için veli veya vasilerden yazılı izin almaları 
şarttır» deniliyor. 

Buraya «okul yönetimini» de katmak suretiyle, 
cümlenin, «kulüplerde faaliyete katılmaları için okul 
yönetiminden ve veli veya vasilerden yazılı izin al
maları şarttır» şeklinde olmasını daha uygun görü
yoruz. v 

BAŞKAN — Yani, bir de okuldan izin alsın di
yorsunuz?.... 

ÎÇtŞLERt BAKANI SELAHATTtN ÇETÎNER 
— Millî Eğitim Bakanımızla da koordine yaptık, 
onun görüşü de bu şekildedir; 18 yaşından küçük 
çocuktur, okulca bazı sakıncaları olabilir; okuldan 
da izin almasında yarar umuyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, olabilir, 
iBuyurun. 
fSMAÎL HAKKI GÜNGÖR (Gençlik ve Spor 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre, ki 1938' 
den bu yana uygulanıyor, illerde valilerimiz, ilçeler
de kaymakamlarımız, beden terbiyesi bölge başkan
larına salt izin verme durumundadırlar. Kanunumu
za uygun olarak Bakanlığımızın en yüksek. organı il
lerde valilerdir ve valiler spor danışma kurullarının 
başkanlarıdır. Millî Eğitim müdürleri, varsa lise 
müdürleri ve yine üç adet beden eğitimi öğretmeni 
bir danışma kurulu kurarlar ve valilerin emrinde gö
rev yaparlar. 

Böylece bütün kulüpler, valiye bağlı ve valinin 
denetiminde bir kurul dururken ayrıca ilçelerdeki bir 
ortaokul müdüründen izin belgesi istenmesi bürok
rasi işlemlerini duraklatacaktır. Çünkü biz, aynen 
burada belirtildiği gibi, valilerden ve vasîlerden no
terden tasdikli izin belgesi almak suretiyle öğrenci
leri kulüplerde faaliyette bulunduruyoruz. Aynı iş-
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lemleri okul müdürleri ve öğretmenleri için, ki köy
lere kadar bunu yaparsak, bu hizmet çok aksayacak
tır. 

öğrenci sinemaya, diskoteğe, tiyatroya hiçbir 
izin almadan kontrolsuz olarak gidiyor; fakat spor 
faaliyetlerine geldiği zaman mektebinden belge iste
niyor, müsaade isteniyor. Oysa ki bu öğrenci spor 
yaparken o kadar mekanizma vardır ki, ceza kurul
larından ta merkeze kadar, öğrencilerin hele hele 
ortaokul ve lise öğrencilerinin birtakım sapık ideolo
jik olaylara sapması olanaksızdır. Geçmiş dönem
lerdeki olaylar bu sporculardan değil, spor yapma
yan gençlerden kaynaklanmıştır. 

Bu durum ileride hizmeti çok aksatacak, sürtüş
melere fırsat verecektir. Çünkü bir çocuğun okulu 
Kars'da, spor yaptığı yer ise Malatya'dadır; nereden 
belge alıp getirebilecek? O zaman da faaliyet zama
nını aşacak ve faaliyet bitecektir. 

Bu nedenle Komisyon metninin yüksek Konsey
ce aynen benimsenmesini Bakanlık olarak uygun gö
rüyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim bu belki şundan dolayı 

olabilir; çocuk derste zayıftır, derslerine zaten doğ
ru dürüst çalışmıyordur; bir de spor yapabilmesi 
için okuldan izin alınsın denilecektir. Ama velisinden 
aldığımıza göre, yelisidir esas birinci derecede sorum
lu olan. Veliyi, veli ise eğer, daha müsaadeyi verme
den evvel okul müdürüyle, okul idarecileriyle gidip 
bir konuşur; «çocuğum bu spora gidecek, acaba bu
na kabiliyeti var mı, dersleri nasıldır, siz uygun görü
yor musunuz» falan diye sorar. 

Velisi izin verdi, okul vermedi; ne olacak? Orta
da kaldı. Girecek mi girmeyecek mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 
— Giremeyecek. 

BAŞKAN — Niye? Esas sorumlu olan velidir, 
okul değil ki. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 
.-— Okul müsaade etmemiş olacak o zaman. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Mesai 
dışında efendim. 

BAŞKAN — Mesai dışında bu, okulla hiçbir 
alakası yok. 

ÎÇtŞLERÎ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, Millî Eğitim Bakanımı
zın da görüşü şöyle: Bir kere 18 yaşından küçük ço
cuklar diskoteğe, gece kulüplerine girdiği vakit, po-
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lis müdahale ediyor, onu oradan çıkartıyor, alıyor 
götürüyor, velisine haber veriyor, velisi de karakol
dan çocuklarını alıyor. 

Bu spor kulüplerinde spor yapan 18 yaşından kü
çük çocukların sayıları öyle büyük miktarda değil. 
Yani köylerden falan kalkıp da spor kulüplerine git
sin, sahada futbol oynasın; böyle bir şeyin olduğunu 
zannetmiyorum. Bunlar sayıca azdır, okuldan da mü
saade alınmasında bazı yararlar vardır. Ben, alınırsa 
da büyük bir mahzur teşkil edeceğini sanmıyorum. 

Millî Eğitim Bakanımız da bu konuda arzulu. 
Ben Yüksek Konseyin ıttılaına arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bazı spor dallan vardır ki, bu spora 
küçük yaştan başlamak gerekir; paten gibi, yer jim
nastiği gibi, yüzme gibi sporları insan kartlaştıktan 
sonra mümkün değil yapamaz, yapsa da bu sahada 
ilerleyemez. Bu sporları, ortaöğretim çağlarından, 
hatta ilköğretim çağlarından başlatmak ve o çağda
ki çocuklara yaptırmak gerekir. 

öyle olunca bu çağdaki çocukların kulüplere üye 
olmadan da orada spor yapmaları mümkün olmaz. 
Onun için bunlar oralara kaydedilecektir. Kaydedile-
bilmeleri için de velisi «ben buna razıyım» diyecek 
ve müsaade belgesi verecek. 

Noterden mi alıyorsunuz bunu? 

İSMAİL HAKKI GÜNGÖR (Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Temsilcisi) — Noterden alıyoruz. 

BAŞKAN — Noterden alıyor ve o çocuktan so
rumlu olan o. Veli hayır derse, okul evet derse ne 
olacak? O zaman ortada kalır. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın 'Cumhurbaşkanım, ısrarlı değiliz. Sadece ko
nuyu ortaya attık. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Bunun bir de kanunî sorumlulu
ğu vardır Sayın Cumhurbaşkanım. 

Şimdi velilerin aile reisi olarak hukukî sorumlulu
ğu var. Medenî Kanunun 321 inci maddesine göre 
bu çocuk gidip kulüpte bir zarara sebebiyet verirse 
veli sorumludur. 

BAŞKAN — Tabiî veli; her şeyden veli sorum
lu, 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — O itibarla, velinin rızası olma
dan okul idaresi bunu gönderdiği takdirde, bir ta-

' raftan sorumluluk velide kalacak, diğer taraftan okul 
izin verecek; mümkün değil. Onun İçin veliden mü
saade alınması şart, 
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Bir de burada, «Vasilerin» denmiş, «vasilerinin» 
olacak. Bunu da ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN AKTUĞ (içişleri Komisyonu Üyesi 

- Millî Eğitim Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, şimdiki uygulamada öğrencileri, spor 
kulüplerinde faaliyette bulunabilmek için okuldan 
izin almaktadırlar. Öğretmenlerin derneklere gireme
diği veya öğretmenlerin derneklere izinle girdikleri 
bir ortamda, orta dereceli okul öğrencilerinin okul 
yönetiminden izin almadan ve onların haberi olma
dan derneklerde faaliyet göstermelerini biz sakıncalı 
görüyoruz. Çünkü, bu dernekler her ne kadar Spor 
Bakanlığının tetkikine tabi tutulmuş iseler de, iste
yen dernek kurabilir spor faaliyetleri konusunda; so
nunda «'Spor Bakanlığınca tescil edilir» diyor. Di
siplin yönünden de, zatıâlinizin değindiği gibi, eği
tim ve öğretim ve derslerindeki başarısı yönünden de 
sakıncalı oluyor. Emir buyurulursa bu öğrencilerin 
velilerinin yanında okul yöneticilerinden de izin al
ma hususunda... 

BA§KAN '— Güzel de, şuna cevap veremediniz: 
Velisi izin verdi, siz izin vermediniz; o zaman ne ola
cak? Haber verme olur, haber verilir; o zaman okul, 
öğrencinin velisini çağırır. Okul idaresi velileri her 
zaman çağırabilir, «Sen çocuğunu buraya gönderdin 
ama durumu böyle» diyebilir. Veli derse ki, «Oku
mazsa okumasın, dönerse dönsün, ben bunun spor
cu olmasına razıyım» okulun buna bir şey demeye 
hakkı var mı? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — İleride profes
yonel olacak. 

BAŞKAN — öyle kimseler çok; «okumasın, bir 
fubolcu olsun, 1 milyon, 5 milyon para kazanacak» 
diyor. O zaman okul idaresinin ne demeye hakkı var? 
«illa okutacaksınız» diyemezsiniz ki, 18 yaşından 
küçük olduğu için velisinin sorumluluğundadır. 

O bakımdan, okula haber verilir ama, bu şimdi 
buraya da yazılmaz, «haber vermek zorundadır» gi
bi. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, za
ten gençliği spora teşvik etmek için bu kadar çaba 
sarf ediliyor. Bu dönemde nekadar önleyici tedbirle
ri azaltsak, gençler o kadar rahat spor yaparlar, O 
bakımdan, mümkün olduğu kadar azaltmakta yarar 
vardır. 

BAŞKAN — Ben, Millî Eğitim Bakanlığının dü
şüncesini anlıyorum, aslında disipline etmek istiyor 
ama, esasında bu anne ve babaya düşer. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ger
çi okulun da bu hususta bilgisi olması çok faydalı
dır. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı bir yönerge 
yapar, «Bu gibi hususlar okul idaresine haber verile
cektir, çünkü ben onu takip etmekte zorunluyum» 
diyebilir. Belki okulda da bu tür çalışmalar vardır, 
bu çalışmalara sokacaktır. Ama kanunen mecbur 
tutamayız. . 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
bazı haylaz çocuklar dersten kurtulmak için gidip 
yazılırlar. 

BAŞKAN — Ama anne ve babasından müsaade 
alacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bazen 
alır, bazen almaz. 

(BAŞKAN — İzin almaz ise kulübe giremez. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Binaena

leyh, annesi ve babası onun öğreniminden sorumlu 
ise istemeyebilir. Mutlaka okul ile veli birleşmelidir. 

ıBAŞKAN — Okul aile birlikleri her ay yahut da 
üç ayda bir toplanıyor, orada onlar konuşulur, ama 
kanunen mecbur tutamayız, hukuken tutamayız. Ai
lesi «hayır» dedi. okul «peki» dedi ve çocuk gittiği 
kulüpte de kaza geçirip öldü. Siz şimdi öldüğünden 
dolayı mesuliyete katlanacak mısınız? 

HÜSEYİN AKTUĞ (İçişleri Komisyonu Üyesi 
- Millî Eğitim Bakanlığı Temsilcisi) — İkisinden bi
rinden izin alması lazımdır. 

BAŞKAN — Hangisi esastır? 
HÜSEYİN AKTUĞ (İçişleri Komisyonu Üyesi 

- Millî Eğitim 'Bakanlığı Temsilcisi) — Hem ailesi, 
hem okuldan. 

BAŞKAN — Olmaz, birisinden birisi kanunî ba
kımdan esas olacak, buna katlanacak olan velidir, 
ana ve babadır, öğretmeni, okul müdürü mesul tutu
lamaz. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Müsaade eder misiniz?... 

Bu şekilde de olsa velinin hakkını elinden ala
maz ki, Dava açsa, velisi «gitsin» dedi, okul idaresi 
«gitmesin» dedi, mahkemeye geldiği takdirde velinin 
sözü geçecektir. Çünkü, velinin mutlak hakkı vardır 
çocuk üzerinde efendim, 

BAŞKAN — Okuldan çekme hakkı bile vardır, 
«okutmuyorum» deyip çekti aldı, gitti, ilkokuldan 
sonraki okullar için ne yaparsınız, illa «okuyacak» 
der misiniz? Binaenaleyh, bence doğrudur. Madem
ki teşvik etmek istiyoruz, birçok engel koymayalım. 
Spor yapmak fena bir hareket imi? 
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HÜSEYÎN AKTUĞ (içişleri Komisyonu Üyesi I 
- Millî Eğitim Bakanlığı Temsilcisi) — Yine aynı şe
kilde müsaade ediyoruz, çocuklar kulüplerde çalışı
yorlar. I 

BAŞKAN — Kaç kişi var zaten kulüplere kayıtlı ı 
olan? 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Velinin 
müsaadesi olması lazım. 

BAŞKAN — Esas o, ama hem ondan, hem on
dan der isek ikisinin b rleşmesi lazım. İkisi birleşe-
mez ise çocuk ortada kalır. 

Buyurun. 
HÂKtM ALBAY EDtP GÜLTEKİN (İçişleri 

Komisyonu Üyesi) — Efendim başka bir konu hak
kında bir açıklama yapacağım. 

Bu husus Komisyonumuzda da münakaşa edildi, 
bakanlıklar arasında da ihtilaf mevcut. Şimdi bu 
maddenin sondan ikinci fıkrasında «Bakanlar Kuru
lu kararıyla yürürlüğe konacak yönetmelikte uyula
cak hususlara ilişkin bölümde, «zorunlu oldukları 
esaslardan» sonra Danışma Meclisi, «üst kuruluş 
oluşturmada uyulacak esas ve usûller» şeklinde bir 
ibare eklemiştir, özellikle amatör spor kulüplerinin 
teşkilatlanmalarının bu genel hükümler dışında bir 
yönetmelikle düzenlenmesi, böylece de amatör spor 
kulüplerinin kalkınması bakımından böyle bir deyim 
eklenmiştir. 

Komisyonumuzda bu husus müzakere edildi. Geç-
lik ve Spor Bakanlığı özellikle buna karşı çıkarla!. 
«Üst kuruluş oluşturma» ibaresiyle bizim kanunla 
kurulmuş bulunan federasyonlarımız da, çalışma ko
nularına göre isimlendirilsin; Futbol Federasyonu, 
Atıcılık Federasyonu gibi. Bir kavram karışıklığına, 
bir isim karışıklıklığına meydan verilmemesi için bu
radan bu ibare çıkarılsın» demişlerdir. Bu konu Ko
misyonumuzca müzakere edildi. Bu düşünce ile met
nimize alınmamış idi. Ancak, takdirlerinize arz et
mekte de yarar görüyorum. 

BAŞKAN — «Kayıt ve tescil olunmak suretiyle 
kulüp adını alan derneklerin organları, organların gö
rev ve yetkileri, uymak zorunda oldukları esaslar, 
üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usûller, 
denetlenmeler» diye devam ediyor. 

Siz, o «üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas 
ve usuller»i kaldırdık diyorsunuz, ©unu koyar isek 
İsimler mi değişecek?. I 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır. 
«Amatör olarak kurulmuş bazı kulüpler var, bunlar j 
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Federasyonu oluşturur» diyorlar. Halbuki, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı «Biz, yasalarla federasyonlar 
oluşturduk, bizim dışımızda amatör kulüplerin fe
derasyon oluşturması bir kavram karışıklığı doğu
rur» diye karşı çıktı. Bu yüzden biz çıkardık ama, 
tabiî gene takdirlerinize bırakıyoruz. 

İSMAİL HAKKI GÜNGÖR (Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bi
zim Beden Terbiyesi Kanunumuz profesyonelliğe 
pek ceyaz vermiyor. Bütün federasyonlarımız ve 
spor kulüplerimiz amatördür. Gerçekten birtakım üc
retler dönüyor günün koşulları içerisinde, ama teşki
lat olarak ve yasa olarak onların hepsi amatör kulüp
lerdir ve 67 vilayetimiz de federasyonların birer üye-
sidirler. 

Böyle olunca, ayrıca bir «Amatör Sporcular Fede
rasyonu» diye bir Federasyon kurulmuş, ki bu ne bi
zim federasyonlarımızın, ne de bizim yasamızın temi
natı altındadır. Sırf derneklere dayanmak suretiyle 
kurulmuşlardır. Şimdi Trabzon da üç kulüp bir ara
ya gelip Federasyon oluşturmuş, üç dört tane fede
rasyon bir araya gelip Konfederasyon oluşturmuş. 

Şimdi, tabiî bu Dernekler Yasasında yer almaz 
ise, bir süre sonra kendi kendilerini feshetme duru
muna gideceklerdir. Gerçekten bizim hiçbir organik 
bağımız yok, ama geçmişte kurulmuştur diye yeri ko
runmak istenecek ise, ona da itiraz edecek durumu
muz yok. Çünkü, spora katkısı olan her kuruluşu 
muteber sayıyoruz. 

BAŞKAN — 'Bu federasyonlar halen var mı? 

İSMAİL HAKKI GÜNGÖR (Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Temsilcisi) — Var efendim, üç federasyon, 
bir konfederasyon var. 

BAŞKAN — Onun için, «üst kuruluşları» demez 
isek, o zaman feshedilmesi lazım. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, elimde bir müracaat 
mektubu var, 30 Eylülde gönderilmiş; ismi «Amatör 
Spor Kon.» Amatör Spor Kulüpleri Dernekleri 
Fonfederasyonu Genel 'Başkanlığı tarafından gönde
rilmiş bir talepname. Bu maddenin Komisyonda ve 
Danışma Meclisinde kabul edildiği şekilde geçmesini 
istiyorlar. Ama Hükümet tasarısında böyle bir hu
sus yoktur. Konsey Komisyonunun hazırladığı şekil
de idi, bizim görüşümüz de o tarzdadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani üç dört tane kulüp bir araya 

gelip federasyon kuruyorlar. Ben, böyle federasyon
ları hiç duymadım, 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- I 
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Biz de I 
duymadık. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, aca
ba sporda ileri giden devletler bu konuyu nasıl yürü
tüyorlar; yani bu şekilde üst kuruluşlar amatörler 
için de var mıdır, yoksa yalnız profesyoneller için mi 
var veya profesyoneller için de olabiliyor mu? 

tSMAÎL HAKKI GÜNGÖR (Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Temsilcisi) — Ulusal ilişkilerde yetkili mer
ci, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve federasyon
lardır. Onların yurt dışında bir bağıntıları olmadığı 
gibi, içeride de sportif faaliyetleri düzenlemeye yet- j 
kileri yoktur. Sözüm ona, sağlık kursu konularında, 
onların gelecekteki kıstaslarını belirleme konuların
da birtakım faaliyetleri var. Fakat sportif amaca yö
nelik bir faaliyeti bugün için yoktur, gerçekten dün 
de yoktu. 

IBAŞKAN — Yalnız bir o müracaat mı var? 

İÇİŞLERİ 'BAKANI SELAHATTİN ÇETÎNER 
Bir o müracaat etmiş, ama tümü namına müracaat 
etmiş. 

İSMAİL HAKKI GÜNGÖR (Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bunlar bina aldılar, güçlenmek istiyorlar. Tabiî bizle
re bağlı bir faaliyet değil. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz, işçi kuruluşlarından 
da federasyonu çıkardık, doğrudan doğruya «sendika
lar konfederasyona dönüşür» dedik. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKÎN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Efendim, şimdi yeni düzenle
mede, ancak kamuya yararlı olan dernekler federas
yon halinde oluşabilecekler. Spor kulüplerinin bir
leşerek oluşturdukları, amatör spor kulüpleri fede
rasyonu, dernek olarak, kamuya yararlı dernek hü- j 
viyetini alamayacak, dolayısıyla federasyon da ola
mayacaklardır. Bir geçici maddemizle de, «En geç 
iki yıl içerisinde bu kanuna uygun olmayanlar tasfi
ye olacaklar» diyoruz. Bunların spora katkılarını dile | 
getirip, huzurunuzda müzakere edilmesinde yarar | 
gördük. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Konu, j 

aslında spora verilen önem bakımından hakikaten üze
rinde durulmaya değer. Eğer, amatörce bir çalışma i 
arzu ediliyor ise, 'biz bunu mutlak teşvik etmeliyiz. 
Ancak, şevk ve idaresi bakımından federasyon veya ı 
konfederasyonun kurulmasında diğer kulüplerle bir 
sıkıntı var ise, bu sıkıntı halledilmelidir. Ama, ama- j 
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törler mutlaka teşvik edilmelidir. Çünkü, küçükler
den itibaren, ileri yaşlara doğru sporcuların her dal
da yetiştirilmesi buralardan yapılıyor. Yeter ki bun
lar bir disiplin altında olsun; ya doğrudan doğruya 
bugünkü mevcutlarıyla Spor Kulübüne bağlansınlar 
veya onlara paralel başka bir şey yapılmasında yarar 
vardır. 

Spor, ancak amatör sporculuk ile topluma mal 
edilebilir. Yoksa, paralı olarak yapılanlar bir yerd:-; 
kalıyor ve genişlemiyor. Bu bakımdan, Anayasamız
da da sporu teşvik maddesi vardır zannediyorum. Bu 
teşvik de her dalda mutlaka amatör kulüplere önem 
verilmesiyle olacaktır. 

BAŞKAN — Burada zaten «amatör» denmiş. 
Mesela, bunun üzerinde üst kuruluş olsun mu, ol
masın mı? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sıkıntı 
nerede ise onu giderelim, ama amatör kulüpleri mut
laka teşvik edelim.' 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(içişleri Komisyonu Başkanı) — Amatör 
kulüplerin temsilcileri, hatta federasyon ve konfede
rasyonlarının temsilcileri bize gelip müracaat ettiler, 
«Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlı yasa ile 
kurulmuş federasyonlar var, biz onların bünyesinde 
değiliz. Tabiî federasyon veya konfederasyon bünye
sinde toplandığımız zaman evvela disipline ediyoruz 
kulüpleri, aramızda yardımlaşma oluyor. Amatör 
sporda da büyük hizmet veriyoruz. Aksi olursa bu 
defa dağılırız» diye endişe ediyorlar. 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
galiba bu hususa itiraz etmiyor. 

İSMAİL HAKKI GÜNGÖR (Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır, itirazımız yok, organik 
bir bağımsız da yok. Bunlarla müşterek çalışma da 
olamıyor ama, spora katkıları olur düşüncesiyle her 
kuruluşu destekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Siz de bunu destekliyorsunuz?... 
İÇIŞLERI BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 

— Destekliyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanım, şöyle ifade ediyorlar: 

«Federasyon ve konfederasyon kurma hakkı verilme
si, 10 ilde federasyon kuran ve 30 ilde de kurma aşa
masına gelen konfederasyonumuza tarihsel bir bay
ram yaşatacaktır.» demek ki 10 ilde kurmuşlar, 30 il
de de kurma aşamasına gelmişler. 

BAŞKAN — O zaman bunu şöyle yapacağız: 
«Uymak zorunda oldukları esaslar üst kuruluş oluş
turmada uyulacak esas ve usuller, denetlenmeleri, bu 
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derneklere yapılacak her türlü yardım şekil ve şart
ların.» 

İÇİŞLERİ (BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Danışma Meclisi metninin aynısı. 

(BAŞKAN — Evet, sondan ikinci fıkrayı değişik 
şekliyle tekrar okutuyorum': 

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

IBÂŞKAN — Efendim, 'bu madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok, 

57 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: (Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum: 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kamu yararına çalışma niteliği 
ıMADDE 58. — Bir derneğin kamu yararına ça

lışan derneklerden sayılabilmesi için; 
1. Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bu

lunması, 
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek 

için giriştiği faaliyetlerin ülke çapında yararlı sonuç
lar verecek nitelik ve ölçüde olması, şarttır. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Emmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kamu yararına çalışan dernek sayılma 

MADDE 59. — Bir derneğin kamu yararına ça
lışan derneklerden sayılması, ilgili bakanlıkların gö
rüşü alınarak, tçişleri Bakanlığının önerisi, Danıştay 
tdarî İşler Daireler Kurulunun ve Bakanlar Kuru
lunun kararına bağlıdır. 

Bu konuya ilişkin dosya tçişleri (Bakanlığınca ha
zırlanır. Bunun için dernekler, aşağıdaki belgeleri İç
işleri Bakanlığına gönderilmek üzere dernek merke
zinin bulunduğu yerin valiliğine verilirler. 

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

üyelerden toplanan «Matın miktarı, 

4. Derneğin şubelerinin sayısı, bulunduğu yer
ler ve bağlı kuruluşlarının miktarı ve cinsleri, 

5. Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, 
yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen 
işler hakkında rapor, 

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

tesi, 
8. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılma

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

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

BAŞKAN — (Birinci fıkrada, «tçişleri (Bakanlığı
nın önerisi, Danıştay tdarî tşler Daireler Kurulunun 
ve Bakanlar Kurulunun kararına bağlıdır» deniliyor. 
En son karar kimin? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (tçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Bakanlar Kurulunun. 

BAŞKAN — İkisini birden yazınca, Danıştay 
Daireler Kurulunun da kararı olacak manası çıkıyor. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 2575 
sayılı Danıştay Kanununa göre, bu tür işleri incele
yen Danıştay İdarî tşler İkinci Dairesinindir; onun 
verdiği karar da tdarî İşler Genel Kurulunda tekrar 
görüşülüyor. 

BAŞKAN — tdarî tşler Genel Kurulu menfi bir 
karar verdi, Bakanlar Kurulu ona rağmen ters bir ka
rar verdi, o zaman ne olacak? Kamu yararına mıdır, 
değil midir? 

(Buyurun. 
ESAT ŞENER (tçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Danış-
tayın o dairesinin görevi danışmadır, onun için Ba
kanlar Kurulu onunla bağlı değildir. 

BAŞKAN—Olmaması lazım. 
ESAT ŞENER (tçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Yalnız burada bir redaksiyon 
hatası var; «Danıştay İdarî İşler Daireler Kurulu» de
ğil, «Danıştay İdarî İşler Kurulu» olması gerekir. 

BAŞKAN — Evet «Danıştay idarî İşler Kurulu» 
olacak. «Daireler» kelimesi kaldırılacak. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, «Kurulunun görüşü» denmesi da-

| ha uygun olur. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ı(tçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, «İçişleri Bakanlığının önerisi, Da
nıştay idarî İşler Kurulunun görüşü ve Bakanlar Ku
rulunun kararına bağlıdır.» şeklinde diyebiliriz. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞLU — (içişleri 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
konu mevcut 1630 sayılı Dernekler Kanununun 49 
uncu maddesinde de var, arz ediyorum: 

«Bir derneğin kamu yararına çalışan dernekler
den savılması, ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak, 
İçişleri 'Bakanlığının teklifi, Danıştay Genel Kurulu
nun kararı ve Bakanlar Kurulunun tasdikine bağlı
dır.» Görüş diye bir şey yok, o bir karardır; ama son 
olarak kararı veren orasıdır ve sonra da Bakanlar 
Kurulunun tasdikine kalıyor. 

BAŞKAN — 'Bakanlar Kurulunun tasdikine ka
lıyor, yani değiştirme yetkisi yok, bu kanuna göre. 

Buyurun. 

AHMET GÖĞÜS (içişleri Komisyonu Üyesi -
Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, Bakanlar Kurulunun değiştirmesi şu şekilde 
olabilir: Danıştay Genel Kurulu kamu yararına ça
lışan dernek sayılmasına karar verdikten sonra, Ba
kanlar Kurulu bunu onaydan geçiriyor; ama aksi 
olmuyor. Yani kesinlikle müspet olması lazım. Aksi 
halde o dernek Bakanlar Kurulunun onayına gide
mez. 

BAŞKAN — 'Ben biraz önce onu sordum. Böyle 
ise mesele yok, demekki her ikisinin de müspet ol
ması gerekiyor; o zaman olur. 

O zaman, «Danıştay idarî işler Kurulunun kara
rı ve Bakanlar Kurulunun tasdikine bağlıdır» demek 
gerekir. 

AHMET GÖĞÜS ((içişleri Komisyonu Üyesi -
Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu metin vardı; fakat Komisyonda bunun 
üzerinde tartıştık; bir yüksek yargı merciinin kararını 
siyasî bir mercî onaylamasın görüşüne vardık ve bu 
şekilde metni hazırladık. 

BAŞKAN — ©undan evvel de öyle imiş; bundan 
evvel niye denmedi? 

AHMET GÖĞÜS (içişleri Komisyonu Üyesi -
Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Redaksiyon bakımın
dan iyi olmayan bir durumdu, bu mahzuru giderdik. 
Şimdiki son metin lütfederseniz daha güzel. 

BAŞKAN — Buradan Bakanlar Kurulunun bu 
kararı değiştirme yetkisi varmış gibi mana çıkar. 
Diğerinde ise, esas kararı Danıştay İdarî işler Kuru

luna bırakıyor; ama bunu tasdik edip etmemeyi Ba
kanlar Kuruluna veriyor, tasdik olmazsa yürürlüğe 
girmiyor. 

Çünkü bu idarî bir dava değil, bir derneğin ka
mu yararına çalışan derneklerden sayılması. Müra
caat yapılıyor, ilgili Bakanlıkların görüşü alınıyor, 
içişleri 'Bakanlığının önerisi alınıyor, ondan sonra da 
Danıştaya gidiyor, o da karar veriyor, 'bunun tasdi
ki ise Bakanlar Kuruluna ait. Yoksa bu şekliyle Da
nıştay, Bakanlar Kuruluna tasdike göndermeyebilir. 
O takdirde dava açar, Danıştaydan geçince, «beni ne
den kamuya yararlı saymadınız» diyemez. Bugüne 
kadar öyle imiş, yeni bir şey getirmiyoruz. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (içişleri 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Da
nıştaydan uygun mütalaa almadıkça ve uygun gör
medikçe Bakanlar Kurulu hiçbir derneği kamuya ya
rarlı dernek olarak kabul etmez. Bugüne kadar uygu
lama hep böyle olmuş. 

BAŞKAN — Bugüne kadar da öyle olmuş, aksi 
tatbikatı yok. Eski haliyle kalırsa daha sağlam olur 
ve politik tercihler işin içine girmez. Yani; «'Danış
tay idarî İşler Kurulunun kararı ve Bakanlar Kuru
lunun onayına bağlıdır» şeklinde. 

Danışma Meclisi metninde de bu şekilde. 

IÇtŞLERt BAKANI SELAHATTÎN ÇETtNER 
— Hükümet tasarısında da öyle idi. 

BAŞKAN — Birinci fıkrayı bu değişik şekliyle 
yeniden okutuyorum: 

«Bir derneğin kamu yararına çalışan dernekler
den sayılması, ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak, 
içişleri Bakanlığının önerisi, Danıştay idarî İşler Ku
rulunun karan ve Bakanlar Kurulunun onayına bağ
lıdır.» 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKtN (içişleri 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, diğer 
hükümlerde «taşınmaz mal» ibaresini kullandık, 7 
nci bentte; «Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlı
ğının listesi,» demek daha uygun olacak, yani «mal» 
kelimesinin ilavesi gerekecek. 

BAŞKAN — Evet, «Derneğin taşınır ve taşınmaz 
mal varlığının listesi,» olarak düzeltelim. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanımj «Mal 
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varlığı» denince her şeyi içine alır, mal varlığı diye
meyiz. Mal varlığı bir hukukî terimdir, borcu, alaca
ğı, malı, mülkü gibi her şeyi içine alır. Mal varlığı 
mamelek karşılığıdır. 

BAŞKAN — «Taşınmaz varlığı» diyebiliriz. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Denebilir, malları dersek de olur. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Varlık 
borçları da tekabbül eder, o tehlikeli olur. 

IBAŞKAN — O zaman, «taşınır ve taşınmaz mal
larının listesi.» diyelim. 

7 nci bendi yeniden okutuyorum: 
«7. Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının lis

tesi.» 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER IBAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Danıştayın almış olduğu bir ka-
zaî karan Hükümetin onaylaması eski yasada vardı, 
ama bence isminden de anlaşılacağı üzere Danıştay 
görüş bildirecektir. 

BAŞKAN — Bu kanunlarda da var; Danıştay-
dan kanunlar hakkında da görüş alabilir. Buna gö
rüş demiyoruz, orada bir karar veriyor, yahut bir ka
rar alıyor, görüş bildirmiyor. Bir dava açılmamış. Bir 
dava açılmış olsaydı, o zaman onu değiştirme yetki
si, tasdik yetkisi olmazdı; ama bu bir idarî tasarruf
tur ve bundan evvelki kanunlarda da böyle imiş, bu
güne kadar da hiçbir hadise çıkmamış. 

ESAT ŞENER '(İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Danış
tayın iki türlü görevi var. Biri kaza mercii olarak 
görevi, ki o kararı veren dairenin adı Dava Dairesi-
dir. Onlar kazaî karardır. Bir de idarî karar var; 
mütalaa verir, imtiyaz sözleşmelerini inceler, tüzük
leri inceler. Bunlar idarî niteliktedir, fcazaî niteliği 
yoktur bunların. Hatta o dairenin adı, îstişari Daire, 
İdarî Dairedir., 

Onun için, onların verdiği bir kararın onaylanma
sında, «onaylama» deyiminin kullanılmasında bir sa
kınca yok; ama bir yüksek mahkemenin kararının 
onaylanması politik merciye bırakılmasın gibi bir dü
şünce söz konusu ise, «onay» deyimini çıkartırız 
oradan, «Bakanlar Kurulunun kararı ile» deıiz, za
ten karar da onay almak içindir. 

'BAŞKAN — Şimdiye kadar böyle imiş, b3y'e 
kalsın. Eski kanunu biz değiştirmedik, aynen koy
duk. 

Başka söz isteyen var mı? Yok. 
59 uncu maddeyi yapılan bu değişikliklerle bir

likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum': 
Derneklerin gelirleri 
MADDE 60. — Derneklerin gelir kaynaklan; 
1. Üye aidatı, 

2. Demetlerce yapılan yayınlar, tertiplenen pi
yango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması 
ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

3. Derneklerin imal varlığından elde edilen gelir
ler, 

4. Bağışlar ve yardımlar, 
5j Yardım toplama hakkındaki mevzuat hüküm

lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
dan, 

İbarettir. 
Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzelki

şilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İç
işleri Bakanlığının izni ile olur., 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi Okutuyorum: 
Derneklere yapılacak yardımın şartları 
MADDE 61. — Dernekler, siyasî partilerden iş

çi veya işveren sendikalarından ve meslekî kuruluş
lardan herhangi bir suretle maddî yardım kabul 
edemezler ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulu
namazlar. 

Genel ve ^Catma bütçeli dairelerle mahallî idare
ler, kamu iktisadî teşebbüsleri, ile bunlara bağlı mü
esseseler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete 
ait kuruluşlar, ancak kamu yararına çalışan dernek
lere; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü, 57 nci maddeye göre tescillerini 
yaptıran spor kulüpleri, gençlik kulüpleri ve gençlik 
ve spor kulüplerine; kamu kurum ve kuruluşları ile 
yükseköğretim kurumları da 57 nci maddenin birinci 
fıkrasına göre kurulan amatör kulüplere yardım ede
bilirler. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

62 nci maddeyi okutuyorum: 
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Defter ve kayıtlar I 
MADDE 62. — Dernekler aşağıda yazılı defter

leri tutarlar: 
1., Üye kayıt defteri derneğe girenlerin kimlik

leri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları 
bu deftere yazılır. 

2. Karar defteri; Yönetim kurullarının kararları 
tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karar
ların altı başkan ve üyelerce imzalanır. 

3., Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. 

Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyala
rı dosyalarında saklanır. 

4. Gelir ve gider defteri; dernek namına alınan 
bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da 
verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde 
gösterilir. I 

5. Bütçe, kesinhesap ve bilanço defteri; bütçe, 
kesinhesap ve bilançolar bu deftere işlenir. I 

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

Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdik
li olması zorunludur. I 

BAŞKAN — Sendikalar Kanununda da bu defter
lerin hepsinin noterden tasdikli olmasını mı kabul I 
etmiştik, yoksa birkaçını hariç mi tutmuştuk? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, hatırlayamıyorum. Ama önemli 
olanlarının noterden tasdikini kararlaştırmıştık. 

BAŞKAN — Demirbaş defteri de dahil mi idi 
onlara? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKtN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Dernekler Kanununda ayrı bir 
hüküm var efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
62 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir ve giderlerde usul 
MADDE 63. — Dernek gelirleri, alındı belgesi ile 

toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 
beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınması da kullanılacak 
alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu 
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alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere veril
mesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, 
İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yö-
netmeikle belirlenir. 

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açjk 
kimliği ve imzası bulunur. 

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün 
içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek, özel 
olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük 
mülkî amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul 
edebilir. 

Mahallin en büyük mülkî amriliği, bu alındı belge
lerini, liste halinde, bir tutanağa bağlayarak onaylar. 

Maliye Bakanlığınca resmî alındı belgesi sağ
landıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış 
ve aidat topayacak kişi ya da kişileri, dernek yönetim 
kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük 
mülkî amirliğine tescü ettirilir. 

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

BAŞKAN — Beşinci fıkradaki «kişi ya da kişileri 
kısmı «kişi veya kişileri» olarak düzelecek. 

«İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek 
yönetmelikle belirlenir» dedik. Yönetmelik hazırlama
da esas, sorumlu hangi Bakanlıktır? 

BAHATTİN ABLUM (İçişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — İçişleri Bakanlığıdır 
efendim. 

Yönetmelik hazırlandı, eski kanunumuzda da vardı. 
BAŞKAN — İki Bakanlığı da sorumlu tutarsak, 

konu ortada kalıyor. O bakanlık onun üzerine atıyor, 
öbür bakanlık onun üzerine atıyor ki «sen nazırla» 
diye. Bu konu Orman Kanununda da başımıza geldi. 

Burada, «Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçiş
leri Bakanlığınca hazırlanır» demek en doğrusu olur. 
Konuyu bir bakanlığa vermek lazım. 

Esas hazırlayacak olan makam İçişleri Bakanlığı 
olduğuna göre, metni, «alınacak ücret, Maliye Bakan
lığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlana
cak yönetmelikle belirlenir» şeklinde düzeltebiliriz. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKtN (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ücretlerin 
tespiti de bahis konusu olacağı için, evrakı bastıracak 
olan da Maliye Bakanlığı olduğundan bu yönetmeli
ğin iki Bakanın imzasıyla çıkmasında yarar var. Çünkü, 
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iki Bakanlığın da işlemlerini ilgilendiren bir yönetmelik 
olacaktır. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı «Bu yönetmeliği 
biz hazırlıyoruz» dedi. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜUTEKİN (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Yönetmeliğin asılını hazırlıyorlar; 
fakat neşrini iki Bakanlık yapıyor. 

BAHATTİN ABLUM (İçişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu hüküm 1630 sayılı Kanunda da vardı. Ona 
dayanarak yönetmeliği biz hazırladık, Maliye Bakan
lığı yetkilileri ile bir araya geldik ve yayınladık. 

BAŞKAN — Yani, yalnız İçişleri Bakanlığı mı, 
yoksa iki Bakanlık birden mi yayınladı? 

BAHATTİN ABLUM (İçişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — İki Bakana da imza
lattık. 

BAŞKAN — O halde böyle kalsın. 
63 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64 üncü maddeyi okutuyorum: 
(Taşınmaz edinme 
MADDE 64. — Dernekler ikametgâhları ile amaç 

ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaza 
sahip olamazlar. 

Derneklerce satın alınan veya bağış ve vasiyet 
yoluyla derneklere intikal eden taşınmazların dernek 
adına tapuya tescilinden itibaren üç ay İçinde İçişleri 
Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. Bunlardan birinci 
fıkra esaslarına göre dernek ihtiyacından fazla olduğu 
tespit edilenler, İçişleri Bakanığınca beli edilen süre 
içinde dernek tarafından paraya çevrilir. 

Bakanlar Kurulu, kamu yararına çalışan dernek
lerden gerekli gördüklerine, birinci fıkraya göre tespit. 
edilecek ihtiyaçlardan fazla taşınmaza sahip olma 
yetkisi verebilir. 

BAŞKAN — Madde başlığında ve metin içinde 
geçen «taşınmaza» keMmelerinin «taşınmaz mal» veya 
«taşınmaz mala» şeklinde düzeltilmesi gerekiyor. 

64 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok . 

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

65 inci maddeyi okutuyorum: 
İzne tabi dernek adları 
MADDE 65. — Demekler adlarında; Türk, Tür

kiye, Millî, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal ke

limeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle 
teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
kullanabilirler. 

öğrenci dernekleri, kuruldukları yükseköğretim 
kurumlarının ismini alırlar. Bu adlarla her ne suretle 
olursa olsun başkaca dernek kurulamaz. 

BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler 

MADDE 66. — öğrenci derneklerinin merkez ve 
şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait idare yerleri 
öğrenci yurt binaları veya eklentilerinde açılamaz. 

Derneklerin kamu hizmeti görülen bina ve tesis
lerle, her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim ku
rumlarında veya bunların eklentilerinde yapacakları 
toplantı ve diğer faaliyetleri kurumların yetkili amiri
nin muvafakati ve mahallin en büyük mülkî amirinin 
iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

67 nci maddeyi okutuyorum : 
Hükümet komiserinin görevlendirilmesi 
MADDE 67. — Mahallin en büyük mülkî amiri, 

genel kurul toplantılarında hazır bulunmak üzere, 
hâkim ve savcılar ile adlî ve idarî yargı memurları, 
Türk Silahlı Kuvvetleri, genel ve özel kolluk kuvvet
leri mensupları dışında bir memuru hükümet komi
seri olaralk görevlendirir. Komisere lüzumu halinde 
yeteri kadar yardımcı verilebilir. 

BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

68 inci maddeyi okutuyorum : 
Hükümet komiserinin görev ve yetkileri 

MADDE 68. — Hükümet komiserinin görev ve 
yetkileri şunlardır : 

1. Genel kurul çağrısının usulüne uygun yapılıp 
yapılmadığını incelemek, 

2. Tüzüğüne göre toplantıya katılacaklara ait 
liste üzerinde işaret konularak toplantıya katılanları 
tespit etmek, 
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3. Toplantının mevzuat, dernek tüzüğü ve gün
dem esaslarına uygun cereyan edip etmediğini tespit 
etmek ve göreceği aykırı haller için kongre başkanlık 
divanını uyarmak, 

4. Toplantı güvenliğinin sağlanması ve toplantı
nın sükûnet içinde geçmesini temin için gerektiğinde 
kolluk kuvvetlerinden her türlü yardımı istemek, 

5. Gerektiğinde toplantının safahatım, teknik ses 
alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araç
larla tespitini sağlamak. 

BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

69 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kanuna ve tüzüğe aykırı hallerin Cumhuriyet Sav

cılığına intikali 

MADDE 69. — Hükümet komiseri veya mahallin 
en büyük mülkî amiri, toplantının kanuna veya, der
nek tüzüğüne aykırı şekilde yapıldığını tespit ettiği 
takdirde, durumu yirmidört saat içinde mahallî Cum
huriyet Savcılığına bildirir. 

BAŞKAN — 69 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

70 inci maddeyi okutuyorum : 
Hükümet komiserine verilecek ücret 
MADDE 70, — Hükümet komiserine ve yardım

cılarına verilecek ücretin miktarı, birinci derece kad
rolu memur için tespit olunacak yurt içi gündelik mik
tarını aşmamak üzere, İçişleri ve Maliye Bakanlıkla
rınca müştereken tespit olunur. Bu ücret, ilgili der
nek tarafından karşılanır ve genel kurul toplantıların
dan en az iki gün önce Maliye veznesine yatırılır. 

BAŞKAN — 70 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

71 inci maddeyi okutuyorum : 
özel durumlar 

MADDE 71. — Türkiye Kızılay Derneği, Ulus
lararası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve duruma 
göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunca onaylanmış 
olan tüzüğüne ve özel kanunların verdiği görev ve 
yetkilere göre teşkilatlanır ve yönetilir. 

Türk Hava Kurumu Bakanlar Kurulunca onay

lanmış tüzüğüne ve kanunların verdiği görev ve yet
kilere göre teşkilatlanır ve yönetilir. 

Türkiye Kızılay Derneği ile Türk Hava Kurumu
nun mal ve paraları Devlet malı sayılır. Bunlara kar
şı suç işleyenler Devlet memuru gibi cezalandırılır. 

BAŞKAN — 71 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

72 nci maddeyi okutuyorum : 
Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları der

nekler 

MADDE 72. — Yurt dışında Türk vatandaşları 
tarafından kurulacak derneklerin tüzüklerinin tasdikli 
iki nüshasının ve yönetim kurulu ile dernek üyeleri
nin kimliklerini gösterir bir listenin, İçişleri Bakanlı
ğına gönderilmek üzere, derneğin bulunduğu yerdeki, 
yoksa en yakındaki Türk Konsolosluğuna bir ay için
de verilmesi zorunludur. 

Bu dernekler, yönetim kurulunda vukubulıacak de
ğişiklikleri ve yeni girecek üyelerin kimliklerini de 
aynı usule göre bildirirler. 

Türk vatandaşları tarafından yurt dışında, bu Ka
nunla yasaklanmış amaçlarla dernek kurulamaz ve 
Türk vatandaşları bu türden derneklere üye olamaz
lar. 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

73 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dernek birimi 

MADDE 73. — İçişleri Bakanlığınca, derneklere 
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek 
üzere merkezde Emniyet Genel Müdürlüğünde ve her 
ilde 11 Emniyet Müdürlüklerinde dernekler birimi 
oluşturulur. 

Bu birimlerin kuruluş, görev ve yetkileri ile 16 nci 
maddeye göre tesis edilecek Dernekler Kütüğünün 
şekli, düzenleme ve kayıt esasları İçişleri Bakanlığın
ca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — İkinci fıkradaki, «16 nci maddeye» 
kısmının madde numaralarının düzenlenmesine göre 
«15 inci maddeye» olarak değişmesi lazım. 16 nci 
madde üye olma ile ilgili bir maddedir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, 
Sayın Cumhurbaşkanım, «16» numarası «15» olacak. 
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BAŞKAN — O kısmı «15 inci maddeye» olarak 
düzeltelim. 

73 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

73 üncü maddeyi bu düzeltme ile birlikte oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum : 
Muhakeme usulü 
MADDE 74. — Bu kanunla ilgili olarak hukuk 

muhakemelerinde bakılacak davalarda basit yargıla
ma usulü uygulanır. 

Bu kanunun hükümlerine aykırı davranmaktan 
cezai kovuşturmayı gerektiren hallerde, 3CDI5 sayılı 
Meşhut Suçların Muhakeme Usulüne Dair Kanunun 
1 inci maddesindeki yer ve 4 üncü maddesindeki süre 
kaydı aranmaksızın failleri hakkındaki kovuşturma 
ve soruşturma sözü edilen kanun hükümlerine göre 
yürütülür. 

Cumhuriyet savcıları 300(5 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinde yazılı süreyle bağlı kalmaksızın bütün de
lilleri toplayarak kamu davası açarlar. 

BAŞKAN — Birinci fıkradaki «hukuk muhakeme
lerinde» kısmında matbaa hatası var galiba, o kısım, 
«hukuk mahkemelerinde» olacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet; 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 74 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi bu düzeltme ile birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 75. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi ge
reğince, dernek kurma hakkına sahip olmadıkları hal
de dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları ka
nunla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile der
neklere üye olmaları kanunla yasaklanmış kişileri 
bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını sil-
meyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma 
hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen 
dernek yöneticileri beşbin liradan onbin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — 75 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

76 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 76, — Bu Kanunun 5 inci maddesinde 

belirtilen kurulması yasak demekleri kuranlar ile 37 
nci maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine 
aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve otuzbin liradan yüzbin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve her 
halde derneğin kapatılmasına karar verilir. 

72 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden
ler; Türkiye'de bulundukları takdirde, Türk Ceza Ka
nununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ceza 
hadleri nazara alınmaksızın, yukarıdaki fıkra hükmü
ne göre cezalandırılır. 

BAŞKAN — 76 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

77 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 77. — Bu Kanunun 6 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri
ne aykırı hareket eden dernek yöneticileri hakkında, 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur ve 
derneğin kapatılmasına da karar verilir. 

6 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 hükmolunur. 

Bu Kanunun 7 nci maddesine aykırı harekette bu
lunan dernek kurucuları ve yöneticileri ile 37 nci mad
denin birinci fıkrasının (1) veya (3) numaralı bentle
rine veya son fıkrasına veya 38 ve 39 uncu madde
lerine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
38 veya 39 uncu maddelere aykırılık nedeniyle ceza
landırma halinde derneğin kapatılmasına da karar ve
rilir. 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

78 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 78. — Bu Kanunun 13 üncü maddesinde 

sözü edilen ilan mecburiyetini yerine getirmeyen der-



M. G. Konseyi B : 167 

nek yöneticileri, beşbin liradan onbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Genel kurul toplantılarını kanun ve tüzüklerine 
aykırı olarak yapan dernek yöneticileri, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, onbin liradan 
yirmlbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılır. 

Bu Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen bildirimi süresi içinde vermeyenler veya 30 
uncu maddeye göre organlara seçilenleri süresi içeri
sinde idareye bildirmeyenler beşbin liradan onbin li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

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

BAŞKAN — 78 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

79 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 79. — Bu Kanunun 22 nci maddesine 
.aykırı olarak; dernek genel kurulunu dernek merke
zinin bulunduğu yerden başka bir yerde toplayan yö-, 
netim kurulu üyeleri veya buna yetkili kılman diğer 
şahıslar veya maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
yerler dışında toplantı yapanlar veya yurtlarda yapıl
masına müsaade edenler üç aydan altı aya kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

66 nci maddede yasaklanan yerlerde dernek mer
kez veya şubelerini açan veya izinsiz faaliyet gösteren 
yöneticilerle, buna müsaade eden veya bu hal ve faa
liyetlerden bilgisi olduğu halde keyfiyeti kanunî mer
cilere derhal haber vermeyen yetkililer de, yukarıdaki 
fıkra uyarınca cezalandırılır. 

BAŞKAN — 79 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

80 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 80. — Bu Kanunun 40 inci maddesine 

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

41, inci maddede gösterilen tesiskri izinsiz açan 
dernek yöneticileri onbin liradan otuzbin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır ve tesisin kapatılma
sına karar verilebilir. 
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BAŞKAN — 80 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

81 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 81. — Bu Kanunun 42 nci maddesinin 

ikinci fıkrasına aykırı harekette bulunanlar, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı ay
dan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 81 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM ALBAY EDÎP GÜLTEKİN (İçişleri 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, tu
tanaklara geçmesi bakımından arz etmek istediğim 
bir konu var, o da şu : 1630 sayılı Kanun doğrudan 
doğruya silah 'bulundurmaya ilişkin maddeye atıf 
yapmış idi. Oysa, 6136 sayılı Kanunu tadil eden 2249 
sayılı Kanunun ek birinci maddesiyle derneklerde 
sila'h bulundurmak ayrı olarak cezalandırılmış, o ne
denle maddemiz sadece ikinci fıkraya; «spor ve ben
zeri kulüplerin, derneklerin izinsiz silâh 'bulundurma
larına» atıf yapan bir madde; ceza tayin eden bir 
madde halinde düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(İçişleri Komisyonu Başkanı) Yani, 
aslında Sayın Cumhurbaşkanım, derneklerin silah 
bulundurmaları konusu 6136 sayılı Kanuna tabi; ağır 
cezayı müstelzim. Ama spor kulüpleri için istisnaî 
bir 'hüküm 'getirmiş oluyoruz. 

Tutanağa geçmesi bakımından arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — O spor kulüplerinin içine folklor 
derneklerini de ilave etmiştik. 

HÂK'IM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 81 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'8'2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 82. — Bu Kanunun 43 üncü madde

sine veya 44 üncü maddesinin birinci veya ikinci fık
ralarına aykırı 'hareket edenler veya 45 inci madde
nin üçüncü fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar, 64 
üncü maddenin ikinci fıkrasında öngörülen bildiri-
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mi yapmayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede ta- I 
şınmazlarını paraya çevirmeyenler üç aydan altı aya 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. I 

BAŞKAN — Sondan bir evvelki satırda bulunan I 
«taşınmaz» kelimesini de «taşınmaz mal» olarak dü- I 
zeltiniz. Bundan sonrakileri de o şekilde düzeltin. I 

82 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

83 üncü maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 83. — Bu Kanunun 56 ncı maddesine 

aykırı olarak görev kabul edenler veya bu görevle- I 
rin verildiğini öğrendiği halde, bir hafta içinde istifa I 
etmeyenler, beş'bin liradan onbin liraya kadar ağır I 
para cezası ile cezalandırılır. I 

BAŞKAN — 83 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'84 üncü maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 84. — Bu Kanunun 61 inci maddesine j 

aykırı olarak derneklere yardım eden tüzelkişi veya 
kuruluşların yönetici veya yetkilileri ile yardım ka- I 
'bul eden dernek yöneticileri, üç aydan bir yıla ka
dar hap'is cezasıyla cezalandırılır. 

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

BAŞKAN — 84 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'85 inci maddeyi okutuyorum : 

'MADDE 85. — Genel Kurul ve diğer dernek or
ganlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların 
sayım dökümüne hile karıştıranlar veya defter veya 
kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler; 
fiilleri daha ağır 'bir cezayı gerektirmediği takdirde 
altı aydan üç yıla kadar 'hapis ve otuzbin liradan 
yüzbin liraya kadar ağır para cezası; derneğe ait 
defter veya kayıtları tutmayanlar üç aya kadar 'ha
pis veya beştin liradan onbin liraya kadar ağır para 
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, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağ
yir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya de- \ 
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netçiler ile derneğin sair hizmetlileri fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 85 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

86 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 86. — Başka 'bir hüküm bulunmayan 

hallerde, bu Kanunun amir hükümlerini yerine ge
tirmeyen dernek yöneticileri veya dernek üyeleri ile 
sair kimseler hakkında, ayrıca bir ceza tayin edilme
miş ise üçbin liradan on'bin liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — 86 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

HÂK'IM AL'BAY EDÎP GÜLTEKÎN (İçişleri 
Komisyonu üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 1630 
sayılı Kanunun bu şekildeki torba maddesinde, tayin 
edilen ceza miktarı bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası olarak düzenlenmişti; ancak Komisyon ola
rak, alman direktif çerçevesinde, bugün için kabul 
ettiğimiz maddelerde hep mevsuflu haller zikredil
mek suretiyle cezalar özel olarak tayin edildi. Zaten 
büyük sakınca görülen hallerde hürriyeti bağlayıcı 
ceza diğer maddelerde verilmiş oluyor. 

Bunlar dışında kalıp da kanunda sayılanların dı
şındaki hafif hallerin cezalandırılmasını öngören bir 
madde olduğu için, sadece para cezasıyla cezalan
dırmanın hakkaniyete daha uygun olacağını Komis
yonumuz düşündü ve bu şekliyle maddeyi tedvin et
miş oldu. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Danışma Meclisi, maddedeki ceza 

miktarını bir aydan altı aya kadar hapis cezası şek
linde belirlemiş. 

HÂKİM ALBAY EDÎP GÜLTEKÎN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

Halen 1630 sayılı yürürlükte olan Dernekler Ka
nununda bu hüküm var. Bu husus hükümet teklifin
de de var. Danışma 'Meclisi de aynen kabul etmiş 
idi. 

Yalnız, biz şöyle bir nedenle böyle bir düzenle
me getirdik Bu kanunda öngörülen hallere aykırı ha
reket edenleri, üstteki maddelerde yazıldığı g*ibi, ağır
lık derecelerine göre hürriyeti bağlayıcı ceza veya 
para cezasıyla cezalandırmış olduk ve zaten gereken 
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bütün 'haller de, yani derneklerin fonksiyonlarını ifa 
etmemelerinde veya suiistimali önleyecek hususlar
da, hürriyeti bağlayıcı cezalar hep özel maddelerle 
tayin edildi. 

Bir bölüm maddelerde de am'ir hükümlere uy
mama halinde kendiliğinden kapanma veya fesih gi
bi idarî 'tedbirlerde getirmiş bulunuyoruz. 

Ancak, herhangi bir nedenle ve 'bir açıklık olma
ması bakımından daha önceden de bu torba madde 
düşünülmüş, özel olarak nitelenmeyen hususlarda 
para cezasıyla daha ağırdan başlayarak hafif bir ce
za verilmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Ben şunu sormak istiyorum : Eski 
1630 sayılı Dernekler Kanununda sayılmayıp da, bu 
yeni Kanunda sayılan cezalar var mı; yoksa, aynı 
cezaları içeren maddeleri 'buraya da koyduk mu? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (içişleri 
Komisyonu Üyesi) — Aynı maddeleri koyduk, bir 
de yeni ilvelerimiz var. Onlar da önemli maddeler. 

BAŞKAN — O halde, mademki aynı maddeleri 
koyduk; eskiden de «Bunların dışında kalan suçlar 
işlenirse bir aydan altı aya kadar hap'is cezasına hük-
molunur» denmiş, bizde neden «üçbin liradan onbin 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur» denil
di? Bugün için üçbin lira nedir? Bence 'bu cezalar 
çok hafifletilmiş oldu. 

Buyurun. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, cezada 
kural olarak; «kanunsuz ceza olmaz» ilkesi vardır 
ve bu da Ceza Kanununun 1 inci maddesinde ya
zılıdır. 

Bu tür maddeler, bazı milletlerin ceza kanunla
rında yoktur. Çünkü, ne olduğunu demiyor, «bu 
kanunda açıklık olmayan haller» deniyor. Bir boş
luğu doldurmak için konan maddedir ve daima 
önemli fiiller tasrih edilir ve yazılır, ona göre de ce
zası konur. 

Burada da nitekim önemli maddelerin cezası ya
zılmış. Gözden kaçan, önemsiz olduğu için akla ge
lemeyen maddeler için daima böyle düzenlemelere 
gidilmiştir. Ceza Kanununun 526 ncı maddesinde de 
'böyle düzenlemeler var; «evamiri hükümete riayet
sizlik» olur. 

Bunları birer birer saymak mümkün değil. Ora
da kabahat olarak kabul edilmiş ve bundan çok da
ha az 'bir para cezasıyla ve hafif hapisle ayrıca tec
ziye edilmiştir. 

Binaenaleyh, bugün ben 'buraya geleceğimi bil
diğim için Dokuzuncu Ceza Dairesi bölümüyle bir 
görüşme yaptım. Dedim ki, bu maddelerden bir şi
kâyetiniz var mı? Bana 'ilk şikâyetleri bu maddeden 
oldu. «Bu maddeye hapis cezasını koymak suretiyle 
genel ceza ilkesine aykırılık getirilmiştir.» dediler. 

Efendim, zaten daha evvel Komisyonda bunu 
arz etmiştik. Esas hüküm budur. 

Tor'ba madde denen bu tür maddelerde, daima 
mevsüf dediğimiz, vasıflı eylemlerden daha az ceza 
verilir, kural budur. Hapis cezası vermek 'burada 
doğru değil. Kanunsuz ceza olmaz ilkesi de bir yer
de zedelenebilir. 

BAŞKAN — Doğru, bu maddede bazı şeyleri 
yasakladık, «şu yapılmaz, bu yapılmaz, şunlara ria
yet edilir» diye yazdık; fakat hepsinin karşılarına da 
ceza miktarlarını koymak lazım. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Evet, aslında koymak lazım. 

BAŞKAN — Böyle bir torba maddede ceza mik
tarı «bir aydan altı aya kadan> yazılmış. Hangisine 
bir ay, hangisine altı ay, hangisine üç ay ceza verile
cek? Artık bu da hâkimin takdirine bağlı olacak. 

Ya hiç koymamak lazım, ki gözden kaçmış bir 
husus olabilir; ama kanun yapıcı için «gözden kaç
mak» diye bir şey olmaz. Hepsini koyunca, hemen 
cezasını da karşısına koymak lazım idi. 

Yalnız, üçbin lira para cezası bana pek az geldi. 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, o miktar 
yükseltilebilir; fakat onun da sebebi şu olmalı... 

BAŞKAN — Belki bu cezaların içinde bundan da
ha Ihaf if olanları da vardır. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Tabiî efendim. 

Defter tutmayanlar için eskiden Dernekler Kanu
nunda hapis cezası vardı. Bu defa Komisyondaki gö
rüşmelerimiz sırasında biz bu cezayı çok ağır bul
duk ve bu hapis cezasını para cezasına çevirdik ve 
nitekim yukarıda geçti o madde. 

BAŞKAN — Daha fazla konulursa tuhaf olur.: 
ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — O bakımdan bu miktarı asgarî 
düzeyde tuttuk efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET GÖĞÜS (İçişleri Komisyonu Üyesi -

Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, yakında Yüksek Konseyden İş Kanunu geçti. 
Orada da böyle bir torba madde vardı, 107 nci madde 
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BAŞKAN — Orada da para cezası yok. 
AHMET GÖĞÜS (İçişleri Komisyonu Üyesi -

Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Para cezası ve bütün 
cezalardan kaçındık. Mesela bu cezaları inceleyecek 
olursak; 45 inci madde «beşbin liradan onbin liraya 
kadar para cezası» öngörüyor. Elbette, bu koyacağı
mız torba maddedeki cezanın bundan az olması ge
rekirdi, bunları düşürdük. 

Oradaki bütün müeyyidelerden az olmasını düşün
dük ve onun için öyle yaptık. 

Bir de redaksiyonla ilgili bir husus var Sayın Cum
hurbaşkanım. Maddenin başlangıcındaki «Başka bir 
hüküm bulunmayan hallerde» ibaresi tamamen faz
la. Maddenin geri kalan kısmı, gerekli manayı veriyor. 

BAŞKAN — «Başka bir hüküm bulunmayan hal
lerde» ibaresi lazım. 

AHMET GÖĞÜS {içişleri Komisyonu Üyesi -
Adalet 'Bakanlığı Temsilcisi) — Maddede «ayrıca bir 
ceza tayin edilmemiş ise» dendiği için, orada maksat 
vurgulanıyor zaten. Hem tekrar olmamış olur, hem 
mana açık olur. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Eskiden 
de öyleydi Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Eskiden de böyle olduğu için aynen 
almışlar. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Bir hüküm 
bulunmayan hallerde» ibaresi kanuna da bağlıyor. 
«Kanunda buna dair hüküm yoksa» denilmiş. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinden de öyle gel
miş. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, izninizle biraz önceki konuşma
lara da cevap vereyim. 

Biz, Siyasî Partiler Yasasında da böyle bir torba 
madde getirdik. Şimdiki 4 üncü maddede unuttuğu
muz bazı konular olabilir; ama Danışma Meclisinden 
gelen maddede «bir aydan altı aya kadar hapis ce
zasına hükmolunur» deniliyor ama; bu hürriyeti bağ
layıcı ceza bize biraz ağır geldi, bu defa para ceza
sına çevirdik. 

BAŞKAN — Ya o parayı da ödeyemezse?.. 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Arz etti
ğim nedenden dolayı bu şekilde düşündük efendim. 

BAŞKAN — 86 ncı madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

87 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 87. — Bu Kanunun 75 - 86 ncı mad

delerinde yer alan ceza hükümleri, 57 nci madde kap
samına giren kulüpler ile federasyon ve konfederas
yon yöneticileri, görevlileri ve hizmetlileri hakkında 
da uygulanır 

BAŞKAN — 87 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

88 inci maddeyi okutuyorum : 

SEKİZİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

MADDE 88. — Sakatlara hizmet amacı ile kuru
lan derneklerin, Körler Federasyonu, Sağırlar Fede
rasyonu, Ortopedik özürlüler Federasyonu, Zihinsel 
özürlüler Federasyonu olmak üzere dört federasyon 
teşkil etmeleri ve bu federasyonların birleşerek Tür
kiye Sakatlar Konfederasyonunu oluşturmaları zo
runludur. 

BAŞKAN — Bu madde zannediyorum onların is
teklerine uygun olarak yapıldı. Çünkü bir sürü federas
yonlar kurmuşlar, bunlardan şikâyetçi idiler. Şimdi ise 
dört federasyon ve bir konfederasyondan oluşuyor, 
değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Onlar 
ibizim askerî dernekterdeki düzenlememizi görmüşler, 
(beğenmişler, ona benzettik. 

BAŞKAN — 88 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Bitmeyenler... KaJbuI edilmiştir. 

89 uncu maddeyi okutuyorum. 
Derneklerin sandık kurması 

MADDE 89. — Dernekler, tüzüklerinde öngö
rülmek ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, 
risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarma-
maJk şartıyla üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zarurî 
ihtiyaç maddeleri ve diğer mal ve hizmetlerle kısa 
vadeli kredi ihtiyaçllarını karşılamak amacıyla sandık 
kurabilirler. 

Bu san'dıkların kuruluş ve çalışma esasları içişleri 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 89 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 
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Buyurun Sayın Şener*. 
ESAT ŞENER (içişleri Komisyonu Üyesi - Yar

gıtay Temsilcisi) — Üçüncü satırdaki «maddeleri» ke
limesinin «maddelerini» olması lazım. 

BAŞKAN — Eveit, doğru. O kısmı, «maddeleri
ni» şeklinde düzeltin. 

89 uncu ma'dde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. Yok'tur. 

Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

90 inci maddeyi okutuyorum 
Lokal açma 
MADDE 90 — Derneklerin lokal açmaları ve iş

letmeleri mahallin en büyük mülkî amirinden izin 
almalarına bağlıdır. 

Kamuya yararlı dernekler hariç olmak üzere d'i-
ğer dernekler, merkez ve şulbelerinin bulunduğu yer
lerde ancak birer lokal açalbilirler. 

BAŞKAN — 90 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

91 inci maddeyi okutuyorum. 
Cemiyetler ve Dernelkîer Kanununa yapılan atıf

lar 
MADDE 91. — Diğer kanunlarda, 3512 sayılı 

Cemiyetler Kanunu veya 1630 sayılı Dernekler Ka
nunu ile bunların ek ve değişikliklerine veya belli 
maddelerine yapılan atıflar, bu Kanuna veya bu Ka
nunun aynı konuları düzenleyen madde veya madde
lerine yapılmış sayılır. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Başka 
kanunlarda Cemiyetler Kanununa, Dernekler Kanu
nuna gönderme yapmışlar ise diye böyle düşündük. 

BAŞKAN — Bunu yazmasak olmaz mı? Onu yü
rürlükten kaldırınca onun yerine bu geçiyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ama 
uygulayıcılar ıbir tereddüde düşebilirler; «Bu yürürlük
ten kalktı, uygulanmaz» diyebilirler. 

BAŞKAN — Şirridi biz onları yürürlükten kal
dıracağız. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — «Onlar 
yürürlükten kalktı, onlara atıfta bulunuluyordu, o 
zaman uygulanmayacak» diye düşünebilirler efendim. 

BAŞKAN — Öyle düşünecek olursak, böyle çok 
kanunlarımız vardır. Birçok kanunlarda bunu koy

muyoruz biz. Şim'diye kadar beşyüz küsur kanun 
çı'kardı'k, hiçbirisinde bunu koymadık, yeni ihdas et
tik bunu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 1630 sa
yılı Kanuna koymuşlar. Geçende de Harita Genel 
Müdürlüğüne, «Harita Genel Komutanlığı» diye 
koyduk. 

BAŞKAN — İşte yeni çıktı diyorum; yani bun
dan evvel çıkan kanunlarda böyle bir şey yoktu. 

91 inci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok
tur. 

Mad'deyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir.' 

92 nci maddeyi okutuyorum. 
Bu Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak 

hükümleri 

MADDE 92. — Bu Kanunun 21 inci maddesi
nin ikinci fıkrası, 3iQ, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 65, 
66, 61, 68, 69, 70 inci maddeleri özel kanunlarında 
hü'küm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren sendi
kaları ve üst kuruluşları için de ceza hükümleriyle 
'birlikte uygulanır. 

BAŞKAN — Madde numaraları Danışma Mec
lîsinin kaibul ettiği metindekin'den biraz farklı, neden 
acalba? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Numara değişi'kliğin'den oldu 
efendim. 

KEMALETTİN ALÜKÂŞtFOĞLU (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Dahil etmediklerimiz var efen
dim. 

ESAT ŞENER (İçişleri Komisyonu Üyesi - Yar
gıtay Temsilcisi) — Onlar geçen defa buradan çı
kartıldı efendim. 

BAŞKAN — 'Evet, konuşm'U'şıtuk. 
'Bu numaralar doğru, değil mi, yani skontroiu ya

pıldı mı? 

HÂKfîM ALBAY EDİP GÜLTEKÎN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Yapıldı Sayın Cumhujıbaşka-
mm, doğru. 

YaJlnız bu Ikonu fekkıında kısa Ibir açıklamamız 
olacak* 

BAŞKAN — Buyurun, 
İHÂKİM ALBAY EDİP GÜLTBKJN (İçişleri 

Komisyonu Üyesi) — Aslımda bu hükümlerin bu 'ka
nunda olmaması gerekir. Çünkü her müesseseye, her 
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kuruma ait yapacakları 'veya yapamayacakları işlem
lerin, faaliyetlerin keridli kanunılarımda düzenüenınesi 
ama kaide ©ılmaklJadi'r. 

Ancak Dermekler (Kanununa 'bu .şekilde konulan 
hük'ümllıer dört madde halinde 1630 'sayılı Kanuna 
konulmuş ve bu 'kez tasarı ile de bu miktar 17'ye çı
karılmıştır. 

Aynı konular, bazı kamu kurum ve kuruluşları
nla ilişkin kanun veya kanun hükmündeki kararname
lerde düzenlenmiş, örneğim; yurlt dışıma çıkışlarda 'izin 
ailma keyfiye'tline ilişkin hükümler ıgi'bi. Bir bölümlün
de var, bir bölümlünde yok. 

Burada, kemdi özeli kanunlarında hüküm bulun
mayan (haillerde, 'genellikle bu hükümlere taihi alacak
lar, ki bunların da büyük (bir 'bölümü gemdi kurul 
toplantılarımın yapılması sırasında çağrılma usulle
ridir. 'Bunlar kendi kanunllarının bir kısmımda düzen
lenmiş, 'bir bölümlünde genel altıflar yapılmış. «Organ
lara seçilenlerin idareye bildirilmesi» 'bölümümde yi
ne lillgilli hakanlıkları var. 

Endişe ederim ki, her 'kuruluşun kamu 'kurumu 
•niteliğindeki kuruluşltarın ilgili hakanlıkları var, oysa 
biz burada dernekler bakımından daima tçiişleri Ba
kanlığını muhatap kalbul öttük, 'Bakanlıklar arasın
da da bir sürtüşme söz konusu olabilir. 

iBu endişeyi arz etmekte yarar gördüm.. 
'BAŞKAN — Ama 'siz koydunuz bunu, benimse

diniz. 
HÂ'KltM ALBAY EDİP GÜLTEKİN* (İçişleri 

'Komı'isyomu Üyesli) — Daha önceki toplantıda da arz 
etmiştik efendim. tasviplerim izlle 'koyduk. 

SEDAT GÜNBRAL '(MM Güveraliik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Orada bir düzenleme yoksa, o hoş
luk giderilsin diye konmuş. 

ıBAŞKAN — Yok ıtalbiiî, olmadığı için zaten koy-
miak zorunda kalmışlardır-

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Emniyet ve asayiş bakımından zarurî gördüğü
müz 'için koyduk 'Sayın Cumhurbaşkanım, 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER ıBAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 'Sayın 
Cumhurbaşkanım, Ibu konuyu Komisyonda uzun boy
lu konuştuk ve tartıştık, maddeleri izin verirseniz tek 
ıtelk salyarım ihtiyaç olduğu yargısına vardık netİce-
de-

Tabiî teknik bakımdan, meslekî kamu kurumu ni
teliğindeki kuruluşların kendi yasallarımda olması la
zım gelirdi; ama konmamış, yok. 

izlin verirseniz hu konuda kısaca maruzatta bu
lunayım, 

30 uncu madde; «Organlara seçilenlerim idareye 
biMirilmıemıesi»; Ibildirisıjnıler onlar da, bu gayet doğal 

37 noi madde; «Yasak faaliyetlerde bulunmak»; 
gayet doğal bir şey. 

40 inci madde; «iSavunma ve kalük hizmetileri-
ne hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı.» 

42 mci madde; «Silah bulundurma yasağı.» 
43 ündü madde; «Yabancı dernek ve kuruluşlarla 

ilişki.» Burada bir tereddüdümüz oldu; özellikle tica
ret odalarıyla ilgili oilarak. 

44 üncü madde, «'Bildiri yayınlaraması usulleri» 
ki, bunlara zaten uysunilar diye düşündük. 

48 imci maddede, «İdare ve kolluk kuvvetleriinin 
yetklisi»ni kullanma konusu var; o da gayet doğal 
diye düşündük. İzine bağlı dernek adlarını omlar da 
kul!Î!anım,asınlar. 

'BAŞKAN — Efendim, bunları geçen sefer de 'ko
nuştuk. Zaten o kanunlarda, «ıBurada bulunmayan 
dernekler, 1630 'sayılı Dermekler Kanununa göre 'işlem 
görür» demedik mi? İDedik. O halde, buraya koy
makta Ibir mahzur 'yok. Orada yoksa, buraya baka
cak. 1630 sayılı Kanun ana 'kanundur. 

HÂ'KİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(İçişleri Komisyonu BaŞkamı) — Hükümet 
komiserimin görevlendirilmesi, hükümet komiserinin 
yetkileri, kanuna aykırı hareketlerlim ihbarı, hükümet 
komiserline verilecek Ücretler konusunda ta'biîki mes
lekî kuruluşlarım yükümlü olmaları gerekir. 

iBASKSAN — Buyurun Sayın Çetimer. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayım Cumhurhaş'karüim, (meslekî ikurulluşlarım lo
kal açmaları ve dışlötmelleri için müsaadenlin polisten 
alınmasını, Polis Vazife ve 'Selâhiyet Kanunu tasarı
sına koymuştuk. Son defa, ıtekrar bu tasarı üzerinde 
müzakere yapılırken, Ibu müsaadenin Polis Vazife ve 
Selâhiyet Kanunumda zikredilmesi yerine, buradaki 
92 mci maddeden ve 70 mtİ maddeden sorara, «90 imci» 
maddeyi de eklersek meselemin hallolacağı kanısına 
vardık, 

Eğer uygun bulursanız, 92 nci maddenin «69 ve 
70» diye devam eden madeîerinden sonra «90 inci» 
maddesini de eklersek; ıldkal açmaları ve işletmeleri 
mahallin en büyük mlülkî amirimin iznine bağlanmış 
olur, meslekî kuruluşlar da Polis Vazife ve Selâhiyet 
Kanununda yer almaz. 

BAŞKAN — Evet, olabilir. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK '(İçişleri Komisyonu Başkamı) — Yani Hü-
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'kümet diyor ki efendim; «Derneklerdıe Mail açmaya [ 
mahaılin en. büyük mülkî idare amiri izin veriyor; 
tabiî meslekî kuruluşlarla işçi ve işveren sendikala
rında 90 inci maddeyi zikretmezsek, mahaltlin mülkî 
amliırinden dzin almadan da onlar lokal açabilirler; 
onu da 'buraya ithal edelim» 

Biz bu hususu takdirlerinize bırakıyoruz. I 
İBAŞKAN — «Polisten ailmaısın, validen alsım» di

yor. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Hükümet (tasarısında, Polis Vazife ve Selâhiyet 
Kanununa koymuştuk. Son defa müzakere yaptığı
mızda da orada öltm asında msa burada olmasıının daha 
uygun olduğu kanısına vardık. I 

BAŞKAN — «Yani, 68, 69, 70 ve 90 inci mad
deleri» şeklinde olacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Yani, 
«Polis Vazife ve Selâhiyet Yasasında yok; hazırlanan I 
tasarıda var. Oradan çıkaralım, buraya koyalım» I 
deriler. I 

Biz Komisyon olarak takdirlerin ize bırakıyoruz. 
İBAŞKAN — Oradan çıkaracağız. 

IÇfŞLERil BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
—• Çıkardılk zaten efendim. I 

'BAŞKAN — Peki, metne «ve 90 inci maddeleri 
özel kanunlarında Hüküm bulunmamak kaydıyla» di
ye ilave ettik. 

92 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

Bu dlave ile birilikte 92 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

93 üncü maddeyi okutuyorum : 
Türk Kanunu Medenîsinin uygulanması 
MAİDDE 93. — Bu Kanunda hüküm bulunma

yan tellerde Türk Kanunu Medenîsinin hükümleri, 
dernekler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Nitekim, bu madde de oraya atıf 
yaptı. 

93 üncü madde üzerimde söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

Maddeyi yolarınıza sunuyorum : Kabul edenler... j 
Etmeyenler... Kabul edilmiiışMr. 

94 üncü maddeyi okutuyorum : ı 
Yönetmelik 
MADDE 94. — Bu Kanunun öngördüğü yönet

melikler en geç altı ay içinde Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler çıka- J 
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rolııncaya 'kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanrnasına devam 
olunur., 

İBAŞKAN — 94 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddelere geldik. 
Geçici Madde 1 'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, fedsras-
yoın ve dernekler, en çok alitı ay içinde durumlarını 
bu Kanun hükümlerine uydurmak ve değişiklik ya
pılmasa bile, tüzüklerinden dört nüshasını merkez
lerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine 
vermek zorundadır. 

(Konfederasyon, federasyon ve dernek yönetim ku-' 
rulları, birindi fıkrada öngörülen süre içinde, kanu
na uygunluk sağlamak amacı ile, tüzüklerinde deıği-
ş:kTk yrvprnaya yetkilidirler. Tüzüklerinde yapılan bu 
değişiklikler yapılacak ilk olağan veya olağanüstü 
toplantıda genel kurulların tasvibine sunulur. 

Birinci fıkrada belirtiiılen süre içinde tüzüklerini 
merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amir
liğine tvermıeyen konfederasyon, federasyon ve der
nekler, en büyük mülkî amirlerin kararı ile kendi
liğinden dağılmış ısayihr. 

İBAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
almak iiısteyen?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Küçük 
bir redaksiyon değişikliği var efendim; ikinci fıkra
daki; «genel kurulların tasvibine sunulur» ibaresi, 
«genel kurullarının tasvibine sunulur» şeklinde ola
cak. 

İBAŞKAN — Evet. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. Yok

tur. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde '2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federas
yon ve dernekler en geç altı ay içinde sahip olduk
ları itaişınmaz malilarını tapu ve vergi kayıt örnekle
rini de ekleyerek ve ihtiyaçlarrni da belirterek İçiş
leri Bakanlığına gönderilmek üzere merkezlerinin bu-
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üunduğu yenin en büyük mülkî amirliğine bildirmek f 
zorundadır, I 

(Bildiirileoök bu «aşınmazlardan, 64 üncü madde hu- I 
kümleri dikkate alınarak, konfederasyon, federasyon J 
ve dernekler için gerekli ollmadıığı İçişleri Bakanlığım- J 
ca tespit edilenlerin belirtilecek süre içinde paraya I 
çevrilrmesl zorunludur. I 

IBAŞKAN — Geçici 2 nci mıadde üzerinde söz I 
almak isteyen?.. Yoktur. I 

IMaddeyi 'aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. j 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : I 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımıı ta
rihlinde mevcut olan federasyon ve komfederasyondar, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iıki yıl I 
içinde üye 'sayısı ve kendilerini oluşturan dernek ve 
federasyonların nitelikleri bakımından 34 üncü mad- I 
dede öngörülen şartları sağlayamadıkları takdirde, 
merkezlerinin bulunduğu yerin ân büyük mülkî amiri
nin kararı ile kendiliğinden dağılmış sayıdır. I 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak lisıteyen var mı? Yok. I 

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

Geçidi 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ IMADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte mevcut dan 'konfederasyon, federas
yon ve derneklerden, yurt, pamisiyon, kitaplık, okuma I 
odası, çocuk bakım yuvası, ıhuzuırevi, aşooağı, spor j 
sabası veya ısıalllonu ve kamp tesisi kurup işiletmıek'te I 
olanlar, 41 inci maddede öngörülen yönetmeliğin yü- i 
rürlüğe 'girdiği tarihten başlamak üzere altı ay içlin
de, yönetmelikte belirlenecek mercilerden izin almak 
zorundadır. Çalıştırilmasına izin verilmeyen veya izlin 
için başvurulmayan tesisler bu süre sonunda kapatı
lır-

BAŞKAN —Geçici 4 üncü madde üzerinde Söz 
ailmak isteyen var mı? Yok, I 

Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... ı 
Ötmeyenler... Kalbül edilmiştir. 

Geçici 5 linçi maddeyi okutuyorum : j 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun 16 no mad
desinin iklime! fıkrasının 1 inci bendine göre derneğe 
Üye ölm'aıları izne bağlı olanların üyelikleri, Kanunun 
yürürlüğünden Mbaren altı ay içinde gereken izni al- ! 
mamaları halinde kendiliğinden sona erer. 

'Aynı maddenin ikinci fıkrasının 2 nci bendinde ya
zılı kamu hizmeti görevlilerinin girebilecekleri dernek
ler ilgili bakanlıklarca Kanunun yayımı tarihinden j 
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başlayarak en geç üç ay içinde ilan edilir. İlgililerin 
ilan edilen dernekler dışındaki demeklerle üyelik iliş
kileri bu tarihten itibaren üç ayın bitiminde kendili
ğinden son bulur, 

Yukarıdaki 'hallerde 'üyelik kayıtları ilgililerin baş
vuruları üzerine veya resen dernek yöneticileri tara
fından silinir. 

(BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen?. 

Buyuran, 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (İçişleri Ko

misyonu Üyeisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, üç ay
lık süre seçim sırasına geliyor da, acaba Bakanlar 
Kurulu bu kararı verebilir mi diye endişemi arz et
mek istemiştim. Kasım, aralık ayfları; yani tam hükü
metin kuruluş aşamasına gelecek de o bakumdan arz 
ettim. 

(BAŞKAN — Evet, onu da «a'ltı ay» deyin efen
dim. Onu, «altı ay içinde ilan eder» şeklinde düzıel-
!tıin< 

Bakanlıklar bunu ilan mı edecek, yoksa yayınla
yacak mı? 

BAHATTİN ÂBLUM (İçişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri 'Bakanlığı Temsilcisi) — Tespit ve ilan ede
cek efendim, 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Tespit ve ilan edecek. 

BAHATTİN ABLUİM (İçişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — İlan mecburiyetinde
dir efendim. 

(BAŞKAN — Yani gazetelerle ilan edetoek öyle 
mi? 

(BAHATTİN ABLUM (İçişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Resmî Gazetede ya
yınlanacak, , 

BAŞKAN — Resmî Gazetede yayımlanacak. 'Peki. 
«Altı» 'olarak düzelttiniz mü onu? 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
Yalnız ikinci fıkranın sonundaki, «üç ayın biti

minde» ibaresi de değişecek mi efendim? 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (İçişleri Ko

misyonu Üyesi) — Altı aylık süre içerisinde Bakan
lar Kurulu ilan edecek, o ilan tarihlinden itibaren üç 
ay geçecek. 

(BAŞKAN — «!Bu tarihten itibaren üç ayın biti
minde» ibaresi ayrı; o ayrı, değişmeyecek o. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O ayrı. 
Dokuz ay oluyor o zaman. 
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BAŞKAN — Evet, altı ay içinde ilan edecek, 
onun sonunda da üç ay içinde kendiliğimden bke-
csk. 

Geçici 5 inci madde üzerine başka söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edıiıllmlişttir. 

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — 88 inci maddede öngörü

len federasyonların ve konfederasyonun kurulması
nı izleyen üç ay içinde kurulan federasyonlara ka
tılmayan sakatlara yardım amacı ile kurulmuş der
nekler, kendiliğinden dağılmış sayılır ve bu Kanunun 
55 inci maddesine göre tasfiye edilirler. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Şimdi 95 inci maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan kanunlar 

MADDE 95. — 22.1ü. 1972 tarih ve 1630 sayılı 
Dernekler Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklik
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 95 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Ydk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

ı ı « — 
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96 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 96. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 96 ncı madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
97 noi madldeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 97. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edehler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylamadan önce başka söz is
teyen var mı efendiim? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bu da yüklü bir kanundu; hayırlı olsun. 

Gündemimizde görüşülecek başka konu bulun
madığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzene 'birleşimi burada kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 18.55 

* * 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

167 NOİ BİRLEŞİM 

4 Ekim 1983 Salı 

Saat : 14.04* 

1. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Dernekler Kanunu Tasarısının Danışma 
Meelis'ince kabul olunan metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/696; M. G. Konseyi : 1/564) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 501(1; M. G. Konseyi S. Sayısı : 679) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 679 

Dernekler Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi : 1/696; M.G. Konseyi : 1/564) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 500) 

. . T.C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 17 Ağustos 1983 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06-3820 (1/696)14539 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışına Meclisi Genel Kurulunun 15 Ağustos 1983 tarihli 145 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Dernekler Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 11 Mayıs 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. : 18/101-788J01914 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Not : 

Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 8, 9, 10, 11 ve İS Ağustos 1983 tarihli 141, 142, 143, 144 ve 145 inci 
birleşimlerinde görüşülmüştür. 
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DERNEKLER KANUNU GEREKÇESİ 

I - Genel Gerekçe : " ' ' 

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

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

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

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

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

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

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

1. Dernek kurma hakkına sahip, yani 18 yaşını bitirmiş olan orta dereceli okul öğrencilerinin dernek 
kurmalarına mani olunamaması, orta dereceli okullara bazı ideolojik ve yıkıcı akımların girmesine neden ol
muştur. Bu sakıncanın giderilmesi, orta dereceli okul öğrencilerinin dernek kurma hakkını kısıtlaması ge
rekmektedir. 

2. Derneklerin, yetkileri olmasına rağmen, vali ve kaymakamlar ve içişleri Bakanlığınca yeterince denet-
lenememesi, bu amaçla kurulmuş bir denetleme organının olmayışından ileri gelmiştir. Bu boşluğun dol
durulması ve dernekleri denetleyecek bir merkezi denetleme organı vücuda getirilmesi kaçınılmaz olmuş
tur. ""* 

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

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

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

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

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

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 679) 
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6. Kamu hizmeti görevlilerinin siyasetle uğraşmamaları kanunlarımız gereğidir. Her vatandaş gibi bunların 
da hizmete ilişkin menfaatlerini korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelerek 
dernek kurabilmeleri doğaldır. Fakat bazı kötü niyetli kişi veya kişiler, kamu hizmeti görevlilerinin iyi amaç
larla kurdukları dernekleri siyasetin içine çekerek onları hem kanunlara göre suçlu duruma düşürmekte hem 
de politik düşünce ayrımı yaparak ve körükleyerek bölünmelere neden olabilmektedirler. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. — Madde gerekçeleri 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tasarının 4 üncü maddesiyle Dernek kurmaları yasaklanmış olan kamu görevlilerinden, ancak bağlı bulun
dukları kurumun yetkili organlarınca derneklere girmelerine izin verilecekler maddenin 1 numaralı bendinde 
gösterilmiştir. Bu gurupta yer alan Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve Sayıştay 
mensupları ile hâkim ve savcılar, mensup bulundukları kuruluşun kanunda gösterilen yetkili organınca izin 
verilmesi halinde dernekler üye olabileceklerdir, kanunda belirtilen yetkili kurullar mensuplarının girebilecek
leri dernekleri önceden tespit ederek ilan edebilecekleri gibi, mensuplarının girmeyi istedikleri derneği bildir
mesi üzerine bu derneğe girmelerine izin verecek veya vermeyebilecektir. Her kurumun bu konuyu nasıl uy
gulayacağı hususu kendilerince düzenlenmesi gerekir. 
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Tasarının 4 üncü maddesinde dernek kurmaları yasaklanan kamu görvlilerinden birinci grup dışında ka
lanlar ise ancak Bakanlar Kurulunca önceden tespit ve ilan edilecek derneklere üye olarak girmeleri mümkün 
olacaktır. Bu guruba dahil kişilerin girebilecekleri derneklerin Bakanlar Kurulunca, ismen veya kuruluş amaç
ları ve çalışma konuları belirlenmek suretiyle tespit ve ilanı mümkündür. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

likle genel kurula katılma hakkı olan üyelere ait listenin bir örneğinin mahallin en büyük mülkî amirliğine 
verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

Madde 23. — Dernek genel kurulunun başka kişi ve yöneticiler tarafından değişik yerlerde toplatıldığı, 
türlü oyun ve kaçamakların yapıldığı, kanunları zorlamak suretiyle bir dernekte iki yönetim kurulunun ve 
başkanın ortaya çıktığı örnekleriyle görülmüştür. Toplantının, dernek merkezinin bulunduğu yer dışında ya
pılması halinde katılacak üyelere zorluk çıkarılacağı, dernek kayıt ve defterlerinin incelenmesinin imkansız
laşacağı, idarenin de derneğin tutum ve davranışlarını izlemekle zorluklarla karşılaşacağı açıktır. Bu sakın
caları gidermek için, genel kurul toplantılarının dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılması esası vaz edil
miştir. 

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

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

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

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

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

hükümler belirtilmiş, derneklerin ancak il ve ilçe merkezlerinde şube açabileceklerini hükme bağlamıştır. 
Madde 35. — Amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç derneğin federasyon ve üç federasyo

nun da konfederasyon kurabilmeleri öngörülmüş, federasyon ve konfederasyonlara mevcut veren kuruluşların 
adedinin, üçten aşağıya düşmesi ve bu durumun üç ay içerisinde giderilmemesi halinde, kendiliğinden dağıl
ma hükmünün uygulanacağı belirlenmiştir. Federasyon ve konfederasyonun merkezleri dışında faaliyet gös
termeleri ve örgüt kurma olanakları da ortadan kaldırılmıştır. 

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

Madde 37. — Bu madde ile federasyon ve konfederasyonların tüzelkişilik kazanma usulleri düzenlenmiştir. 

Madde 38. — Derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaç çerçevesinde faaliyette bulunmaları esasken, geç
mişte bir çok derneğin, tüzüklerinde belirtilen amaçla ilgili olmayan faaliyetler içine girdikleri gerçeği unu
tulmamıştır. 

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

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

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

Madde 41. — Derneklerin, askerliğe, millî savunma» sivil savunma kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim 
ve eğitim faaliyetlerine girişemeyecekleri ayrıntılı olarak hükme bağlanmıştır. 

Madde 42. — Derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere kanunların dernekler 
tarafından yapılmasını yasaklamadığı. eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma 
odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşocağı; sportif faaliyetler için spor 
saha ve salonu ve meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurmaları ve işletmeleri ilgili bakanlıkların iznine tabi 
tutulmuştur. 

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

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

şıîıda kurulu dernek ve kuruluşları davet edebilmeleri, ülkenin genel-ve politika ve çıkarları açısından Dış
işleri ve ilgili Bakanlıkların görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığının iznine bağlanmıştır. 

Madde 45. — Bildiri veya beyanname dağıtacak derneklerin önce yönetim kurullarında karar almaları 
ve bu karar ve yayınlarını mahallin en büyük mülkî amirliğine ve Cumhuriyet Savcılığına alındı belgesi 
karşılığında vermeleri ve aradan ancak 24 saat geçtikten sonra dağıtılabilmeleri esası getirilmiştir. Bildiri, be-, 
yanname ve benzeri yayınların, kanunla yasaklanmış herhangi bir yazı ve dille yazıldığı, devletin iç ve dış 
güvenliği, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu veya suç işlemeye ya da ayaklanmaya veya isyana 
teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya devletin gizli belgelerini açıklamak, yahut başkalarının şöhret ve hakla
rına, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu takdirde gecikmesinde sakınca bulu
nan hallerde mahallin en büyük mülkî amirinin emri ile dağıtımının ertelenmesi, önlenmesi ve dağıtılmışsa top-
lattırılması hükmü getirilmiş ve ayrıca bu işlem ve tasarruflar, yargı organının denetimine tabi tutulmuştur. 
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Madde 46. — Geçmiş uygulamalarda görüldüğü üzere dernekler, tüzüklerinde gösterdikleri amaç ve bu 
amacı gerçekleştirmek üzere sürdüreceklerini belirttikleri faaliyet biçimleri dışına sık sık çıkmışlarsa da ken
dileri üzerinde idarî ve malî yönden etkin bir denetim şekli oluşturulamadığı için, yeniden tüzüklerinin belir
lediği amaç çizgisine çekilememişlerdir. Bu madde ile etkin bir idarî ve malî denetim şekli getirilmiş, ilgili 
bakanlıkların, vali* ve kaymakamların, genel müdürlüklerin, Diyanet işleri Başkanlığının teftiş ve denetimine 
ilaveten Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bir denetleme grubunun oluşturulması öngörülmüştür. 
Böylece büyük sakıncalar yaratan denetim boşluğu giderilmek istenmiştir. Bu boşluk giderilirken de 4 nu
maralı fıkrada belirlenen unsurların tespiti halinde, ilgili yönetim kurulu başkan veya üyeleri ile personele geçici 
olarak görevden uzaklaştırma müeyyidesi getirilerek denetimin etkinliği iyice perçinlenrniştir. 

Madde 47. — Denetimde etkinlik sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bün
yesinde özel bir Denetleme Grubu oluşturulması hükme bağlanmıştır. 

Madde 48. — Bu madde ile 61 inci madde hükümlerine göre devletten ve devletin iştiraki olan kuruluş
lardan yardım alabilecek olan kamuya yararlı derneklerin hesaplarının, gerekli görüldüğünde Devlet Denet
leme Kurulu ve Maliye Bakanlığınca denetlenebileceği esası getirilmiştir. 

Madde 49. — 1630 sayılı Kanunun 42 nci maddesindeki hüküm büyük ölçüde muhafaza edilmiş ve der
nek merkezlerine ve eklentilerine orta dereceli okul öğrencilerinin girmesinin sakıncaları göz önünde tutularak 
maddenin bir numaralı bendi buna göre düzenlenmiştir. 

Dört numaralı bent ile kanunların yasakladığı her türlü basılmış yayınların, resim, afiş, pankart ve ben
zeri yayınların derneklerde bulundurulması yasaklanmıştır. Maddede belirtilen durumların tespiti halinde, yer ve 
eklentileri hakkında, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesi hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir. 

Derneklerin yönetim yerleri müesseseleri ve her çeşit eklentilerine 18 yaşından küçüklerin yanlarında veli 
veya vasisi olmadan kabul edilmeleri ile dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması izne bağlanmıştır. 

Madde 50. — Özel hukuk tüzelkişisi olan derneklerin amaçlarının tahakkuku için süre kaydı olmaksızın 
faaliyette bulunmaları ve yaşamaları tabiîdir. Ancak, amaca ulaşmak için ciddî ve sürekli çalışma yanında 
da, sonu gelmez ihmalkârlıklar gösterilirse ya da üyesi ve fonksiyonu kalmazsa, tüzelkişiliklerinin sona erdi
rilmesi de o nispette tabiî ve zorunlu olur, Madde, bu hallerin tahakkukunda yapılacak işlemleri belirlemiştir. 

Madde 51. — 1630 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi hükmü aynen muhafaza edilmiş olmakla birlikte, ola
ğan genel kurul toplantısının tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaması halinde genel kurulun üç ay içinde 
toplanması için, mahallin en büyük mülkî amirliğinin ihtarda bulunması hükmü getirilmiştir. 

Madde 52. — Bu madde 2709 sayılı Anayasanın 33 üncü maddesinin derneklerin kendiliğinden dağılmış 
sayılmasına ilişkin hükmü ile Medenî Kanunun infisah hükümleri esas alınarak düzenlenmiştir. 

Madde 53. — Derneklerin ancak mahkeme kararıyla temelli olarak kapatılabilecekleri ve mahkemenin 
davanın her safhasında derneklerin her türlü faaliyetlerini yasaklayabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 54. — Derneklerin, suç kaynağı haline gelmelerini sağlayan unsurlar ve bu unsurların oluşması 
halinde bunların mahkemelerce nasıl kapatılacakları berilenmiştir. 

Madde 55. — IBu madde ile dernekler ve dernek şubeleri tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı ger
çekleştirmek üzere sürdürecekleri faaliyet biçimleri dışında faaliyette bulunur ve bu faaliyetler; devletin ül
kesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, kamu düzeninin genel ahlâkın 
veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca 
yaratırsa, bunların ne şekilde faaliyetten alıkonulacaklarını belirtmiş ve ayrıca faaliyeti durdurulan şube hak
kında yargı merciince bir karar verilmeden o yerdeki yeni bir şube açılmamasını hükme bağlamıştır. 

İMadde 56. — Bu madde ile getirilen yeni hüküm, tüzüklerinde mal ve paraların tasfiyesinin esaslarının 
tespitinin genel kurulun kararına bırakılması halinde, genel kurulca bir karar alınmamışsa veya genel kurul 
toplanmamışsa, derneklerin ve üst kuruluşlarının bütün para ve mallarının hazineye intikal edeceğine dairdir. 

'Madde 57. — Bu madde ile öğrenci derneklerinin organlarında görev alma yasaklarına ilişkin esaslar dü
zenlenmiştir. 

Madde 58. — Madde, gençliğin boş zamanlarını değerlendirmek, spor yapmasını sağlamak üzere kuru
lan derneklere ilişkin esasları belirlemektedir. Kamu kurumu ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları ile 
özel kuruluşlarda, mensuplarının «por yapmalarını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmek ve spor faali-
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yetierini yönlendirmek üzere, bu kurum ve kuruluşlar mensupları tarafından gençlik ve spor dernekleri ku
rabileceğini hükme bağlamakta ve bu şekilde kurulan derneklerin tasarının diğer maddelerinde yer alan bir 
takım kısıtlamalardan ayrık tutulduğunu belirtmekte ve bu tür derneklere kulüp adı vererek bunların Genç
lik ve spor Bakanlığı veya Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ayrıca tescilini öngörmektedir. 

Madde 59, 60. — 1630 sayılı Dernekler Kanununun kamu yararına çalışan derneklerle ilgili hükümleri 
aynen muhafaza edilmiştir. , 

Madde 61. — Derneklerin gelir kaynakları bu maddede sayılmıştır. 

Madde 62. — Bu madde ile, derneklerin siyasî partilerden veya onlara bağlı kuruluşlardan, işçi veya işve
ren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan yardım alamayacakları ve bunlara yardımda bulunamayacak
ları; genel ve katma'bütçeli dairelerle mahallî idareler, kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı müesseseler 
ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kuruluşların ancak kamu yararına çalışan derneklere; Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, her dereceli öğretim kuramlarının spor kulüple
rine, izcilik derneklerine ve bu derneklerin üst kuruluşlarını, Beden Terbiyesi genel müdürlüğüne tescilini 
yaptırmış spor kulüplerine, amatör spor faaliyetlerinde kullanmak üzere yardım yapılabileceği hususları be
lirlenmiştir. 

Madde 63. — 1630 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile bu maddeye 2261 sayılı Kanunla eklenen fıkra aynen 
muhafaza edilmiş, sadece gelir ve gidere ilişkin belgelerin 5 yıl süre ile saklanması zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 64. — Derneklerin taşınmaz mal edinme esaslarım belirliyen maddede, derneklerin ikametgâhları 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olandan fazla taşınmaz mal edinemeyecekleri ilkesi aynen korunmuş. Bu 
durumun kontrolünü sağlamak üzere, derneklerin taşınmaz mal satın alabilmeleri İçişleri Bakanlığının > iznine 
tabi tutulmuş, derneklere bağış veya vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz malların^ dernek adına tapuya 
tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirme yükümlülüğü getirilmiş, bu şekilde demek mül
kiyetine geçen mallardan, demeğin ikametgâhı üe amaç ve faaliyetlerinden fazla olduğu İçişleri Bakanlığınca 
tespit edilenlerin, bu bakanlıkça belirlenecek süre içinde paraya çevrilmesi mecburiyeti hükme bağlanmıştır. 

Maddenin, 1630 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre farklılık arz eden bir hükmü de Bakanlar Kurulu
nun ancak, kamu yararına çalışan derneklere ihtiyaçtan fazla mal edinme yetkisi verebileceği hükmüdür. 1630 
sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulu her tür demeğe bu yetkiyi verebilmekte idi. Bunun sakıncaları görül
düğünden yetkinin ancak kamuya yararlı demeklere verilebilmesi yoluna gidilmiştir. 

Madde 65. — Bazı kelimelerin izinle kullanılmasını belirleyen bu maddeye «Mustafa Kemal ve Kemal» 
kelimleri de eklenmiş ve böylece «Mustafa Kemal» ve «Kemal» kelimelerinin istismarı önlenmek istenmiş
tir. 

Madde 66. — 1'630 sayılı Kanunun ilgili maddesinde olduğu gibi öğrenci derneklerinin merkez ve şube
leri ile çeşitli faaliyet kollarının yönetim yerlerinin üniversite, fakülte, yüksekokullar ile sair resmî ve özel 
eğitim kurumları veya yurt binaları yahut eklentilerinde açılması yasaklanmış; ayrıca derneklerin kamu hiz
meti görülen bina ve tesislerle her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim kurumlarında yurt binalarında veya 
bunların eklentilerinde yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri izne bağlanmıştır. 

Madde 67. — Genel Kurul toplantılarında hükümet komiserinin bulundurulması zorunlu 'hale getirilmiştir. 
Madde 68, 69. — 1630 sayılı Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri hükümleri aynen muhafaza edilmiştir. 
Madde 70. — Hükümet komiserine verilecek ücretin dernekler tarafından karşılanması prensibi getiril

miştir. 
Madçle 71, 72. — H630 sayılı 'Kanundaki hükümler aynen alınmıştır. 

Madde 73. — Demeklerin tüm kanunî işlemlerini yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mü
dürlüğünde ve her ilde Emniyet Müdürlükleri bünyesinde dernekler birimi kurulması öngörülmüştür. 

Madde 74. — 1630 sayılı Kanundaki hüküm aynen muhafaza edilmiştir. 
Madde 75, 86. — Ceza hükümlerine ilişkindir. 
Madde 87. — Derneklerin üyelerine yardım sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurabil 

meleri öngörülmüştür. 
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IMadde 88. — Konfederasyon, federasyon veya dernekler üyelerinin istirahat ve boş zamanlarım değerlen
dirmek için lokaller açmaktadır. Geçmişte görülen, bazı sakıncalar nedeniyle lokal açılabilmesi izne bağlan
maktadır. ^ 

Madde 89. — Bir kısım kanunlar 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile bun
ların ek ve değişikliklerine atıflar yapılmıştır. 3512 ve 1630 sayılı Kanunlar ek ve değişiklikleri ile yürürlükten 
kaldırıldığı için mevzuatta, boşluk meydana gelmesini önlemek üzere bu madde düzenlenmişidir. 

Madde 90. — Bu madde ile genel denetimi sağlamak amacıyla özel kanunlarında hüküm bulunmayan 
hallerde bu Kanunun sayılan hükümlerinin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren 
sendikaları ve üst kuruluşları için uygulanması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 1, 2. — Demeklerin bu Kanunun öngördüğü hükümlere intibakını sağlayacak esasları 
düzenlemiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon ve 
federasyonların, üye sayıları ve kendilerini oluşturan dernek ve federasyonların nitelikleri bakımından 35 
inci maddede öngörülen şartları, taşımaları halinde bile, hukukî varlıklarım koruyacakları hükmü getirilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte konfederasyon, federasyon ve derneklerden yurt, 
pansiyon, kitaplık, okuma, odası, çocuk bakım yuvası, huzurevi, aş ocağı, spor saha veya salonu ve kamp 
tesisi kurup işletmekte olanların, bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde ilgili bakanlıktan izin almalarını, aksi takdirde bu tesislerin kapatılacakları
nı öngörmektedir. ^ 

Geçici Madde 5. — Derneklere girmeleri izne tabi tutulan kamu görevlilerinin bu Kanunun yayımlandığı 
tarihte kurulmuş olan derneklerle kurulmuş olan üyelik ilişkilerini düzenleyen hüküm içermektedir. 

Madde 91. — Yürürlükten kaldırılan kanunları göstermektedir. 
Madde 92. — Yürürlük tarihi ile ilgilidir. 
Madde 93. — Yürütme ile ilgilidir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İçişleri Komisyonu 30 Eylül 1983 
Esas No. : 1/564 
Karar No. : 33 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 15 Ağustos 1983 tarihli 145 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen «Dernekler Kanunu Tasarısı» ilgili Bakan Mk ve kurum temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonu
muzda görüşülmüştür. 

Tasarının tümü 'benimsenmiş komisyon Çalışmaları Millî Güvenlik Konseyi Yasama İçtüzüğü hükümlerine 
uygun olarak sürdürülmüş, önemi ve özelliği sebebiyle Millî Güvenlik Konseyinin görüş, düşünce ve ilkeleri 
göz önünde tutulmuş, yapılan ön takdimde maddeler üze ündeki görüş ve direktifler doğrultusunda, gerekli de
ğişiklikler yapılmış, bu hali ile metin Millî Güvenlik Konseyinin kabulüne hazır hale getirilmiştir. 

1. Tasarının Birinci maddesi Derneklerin kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleş
tirmek üzere kurulabileceği özellikle belirtilerek doktrin ve uygulamada kabul edilen tanımı aynen korunmuş 
ve bu Kanunun amacı belirlenımiştir. 

2. Üçüncü madde metnine bu Kanunun uygulanmasında kamu hizmeti görevlisinin hangi anlama gel
diği belirtilmiş, Anayasanın Kamu hizmeti görevlilerine ilişkin hükümleri ile uyum sağlanmıştır. 

3. Metnin Dördüncü maddesinde yüksek yargı organları mensupları deyimi Anayasa hükümlerine uy
gun olarak Yüksek Mahkeme Üyeleri olarak düzeltilmiş, resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumları 
öğretmenleri tabiri ile Millî Eğitim Temel Kanununda'ki. hükümlerle terim birliği sağlanmış, Sayıştay Mes
lek mensupları ile savcı ve yardımcılarda ikinci fık ranın 1 numaralı bendine eklenmiştir. 

Aynı maddenin iki numaralı bendinde belirtilen suçlardan ötürü hüküm giymiş olanların affedilmiş ol
salar bile, dernek kurucusu olamayacaklarını belirten ibare eklenmiş, ayrıca hükümet tasarısında olduğu gi
bi ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûmiyet halinin kuruculuğa 
engel hali düşünülerek bu konuda düzenleme yapılmıştır. Dört numaralı bendine de, kurulması yasak dernekleri 
kuran ve yönetenlerin belli bir süre dernek kuramayacakları belirtilmiştir. 

4. Derneklerin tüzelkişilik 'kazanmalarına ilişkin beşinci madde metni ilke olarak benimsenmiş, ancak 
kuruluşla ilgili olması bakımından dokuzuncu madde metninde yazılmıştır. 

5. Kurulması yasak olan derneklere ilişkin Danışma Meclisi metni ilke olarak aynen benimsenmiş, ya
zım kurallarına uyum sağlamak amacı ile düzeltmeler yapılmış, Yükseköğretim kurumlarının tanımının ilgili 
kanunlarında yapıldığı göz önünde tutularak ve enstitülerin de, yükseköğrenim kurumu olduğu gerçeği kar
şısında sayım yerine yükseköğretim kurumu deyimi kullanılmıştır. 

6. Altıncı maddenin başlığı madde içeriğine uygun şekilde değiştirilmiş, Bir numaralı bendine Siyasî Par
tiler Kanununda olduğu gibi daha önce kurulmuş ve topluma malolmuş Türk devletleri bayrak, amblem 
ve flamaları gibi hususların istismarı önlenmiş, dört numaralı bendinde uluslararası temaslarda bulunan 
özellikle bilimsel nitelikteki toplantılarda Türkçeden başka bir dil kullanılmasının yasaklanması yolundaki 
hükmü uluslararası temas ve gelişmeleri engelleyici uygulama olanağı bulunamayacağı, esasen Anayasanın 
kullanım ve yazımını yasaklamayı amaçladığı dilleri düzenleyen bir kanunun da, çıkarılacağı göz önünde 
tutularak bentteki Türkçeden başka dille yazılmış ibarelerin kanunla yasaklanmış diller şeklinde değiştirilmiş
tir. 

7. Sekizinci maddede Danışma Meclisinin kabul ettiği metin ilke olarak benimsenmiş, yazım değişiklik
leri yapılmış, paranın satın alma gücündeki kayıplar nedeniyle bu konuda getirilen kuralların devamlılık 
niteliğini koruyamadığı, derneklerin statülerine, amaç larına ve faaliyet konularına göre farklı üyelik aidatını 
gerektireceği bu konudaki düzenlemenin dernek tüzüğüne bırakılmasının daha uygun olacağı göz önünde 
tutularak alt ve üst sınırları tespit eden dokuzuncu bent değiştirilmiştir. 
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8. Dokuzuncu madde yazım kurallarına uydurul muş, nüfus kayıt örneği yerine, nüfus cüzdan örneğinin 
yeterli olacağı düşünülmüş dernek tüzüğünün dört adedinin bütün kurucular tarafından imzalanmış nüshası
nın bildiriye eklenmesine açıklık getirilmiştir. 

9. Onuncu maddede verilecek kuruluş bildirisi ve eklerinin doğruluğunun mülkî amirlikçe incelenmesi 
gereğine açıklık getiirilmiş, maddede yazım kurallarınana uygunluk sağlanmıştır. 

10. Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri ile yurt dışında kurulan derneklerin Tür
kiye'deki faaliyetlerine ilişkin metin aynen benimsenmiş, ancak maddelerde geçen yahut ibareleri veya şek
linde değiştirilmiştir. 

11. İlâna ilişkin 13 üncü madde Danışma Meclisi ımetni olarak aynen benimsenmiş, ancak madde nu
marasında değişiklik yapılmıştır. 

12. Üye olma hakkını düzenleyen 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının iki numaralı bendinde Bakanlar 
Kurulu Kararı yerine ilgili bakanlığın tespit ve ilan edeceği demeklere üye olunabileceği ilkesi benimsen
miştir. ilgili Bakanlık derneklerin amaç ve faaliyetlerini göz önünde tutarak, gerekli tespit ve duyuruyu ya
pacaktır, 

13. 17 ve 18 inci maddelerde atıf yapılan madde değişiklikleri nedeniyle değişiklik yapılmış, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyelerinin yönetim ve denetleme kurullarında görev alamayacakları, dernekleri belir
ten ilgili ifade Anayasanın 82 nci maddesine uygun şekilde düzenlenmiş, fahrî üyelerin istedikleri takdirde 
aidat verebileceklerine, fakat her halükârda oy hakları bulunmadığına açıklık getirilmiştir. 

14. Genel Kurul toplantısına ilişkin madde aynen benimsenmiş, ancak mahallî sulh hâkiminin duruşma 
yaparak bu konuda karar vereceğine açıklık getirilmiştir. 

15. öğrenci derneklerinin yükseköğretim kurumlarmda ve ancak ilgili kurumlarında birer adet olarak 
kurulacağı, amaç ve uğraşlarının öğrenci sorunları ve özellikle eğitim ve öğretimle ilgili bulunacağı hususları 
göz önünde tutularak genel kuruıl toplantılarının öğretim kurumlarında yapılması amaç yönünden daha ya
rarlı görülmüş ve madde metnii buna göre düzenlenmiştir, öğrencilerin her türlü sorunları ile meşgul olacak 
kurumlarının bu tür toplantılar için imkânlarım kullanacakları doğal görülmüş ve düzenleme bu doğrultuda 
yapılmış, ilgili öğretim kurumuna da, gündem ve listelerin verilmesi hükme eklenmiştir. 

16. Genel Kurulun görev ve yetkilerine ilişkin madde ilke olarak aynen benimsenmiş, maddede yazım 
kurallarına açıklık getirilmiştir. 

17. 28 inci maddeye sulh hâkiminin duruşma yaparak karar vereceği hükmü getirilmiştir. 
18. Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesine ilişkin hükmü, öğrenci dernekleri için ilgili yükseköğ

retim kurumuna da bildirme gereği açıklıkla belirtilmiştir. 

19. Derneklerin şube açmalarına ilişkin 31 inci maddede ancak il ve ilçe merkezlerinde şube açılabile
ceği düzenlenmiştir. Oysa Dernekler Kanunu genel hükümlerinde il ve ilçeler dışında dernek açılamayacağı 
şeklinde bir düzenleme mevcut değildir. Bu tür yanlış bir anlamayı önlemek üzere Kanunun 3 üncü madde
sinin 2 numaralı bendinde mevcut il veya ilçeyi ibaresi de kaldırılmıştır. Daha açık bir deyimle dernek mer
kezlerinin köylerde bulunmasına veya köylerde dernek kurulmasına engel bir hal düşünülmemektedir. Bu ne
denle şubelere ilişkin bu maddedeki il ve ilçe merkezlerinde şube açılabilir. Kaydı kaldırılmıştır. Ancak ilçs 
ve köylerde birden fazla şube açılması gereksiz görülmüş, söz konusu madde il, ilçe, kasaba, köylerde de 
şube açılmasına imkân verecek şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. Şube açılmasına ilişkin bu kısıtlamanm 
kamuya yararlı dernekler hakkında uygulanmayacağma da açıklık getirilmiştir. Şube kurucularının ikamet sü
relerinde altı aylık bir zaman yeterli görülmüştür. 

20. 34 üncü maddede esasa ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamış, madde numarası ile değişiklik 
yapılmıştır. 

21. Federasyon ve konfederasyonların tüzüğüne ilişkin maddeye geçici yönetim kurulu üyelerinin kim
likleri ile adreslerinin belirtilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

22. 36 ncı maddede atıf yapılan madde numarasında' değişiklik yapılmıştır. 
23. Yasak faaliyetlere ilişkin 37 nci maddenin 2 nci bendinde bu Kanunun 5 inci maddesinde yasakla

nan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterilemeyeceği belirtilmekle yetmilmıiş, tasanda mevcut 2 nci cüm!e 
gereksiz görülerek çıkarılmıştır. Üçüncü bendine sayılanlarla, ilgili kişilerin kanunî haklarını konu alan faa-
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liyetlere ek olarak bütün hakları ile ilgili kanunî hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına 
ilişkin faaliyetlerde de, bulunamayacaklarına ilişkin açıklama getirilmiştir. 

24. 38 ve 39 uncu maddelerde kuruluş amaçlan ve faaliyet sahaları, üstlendikleri hizmetin önem ve 
ağırlığına göre yeniden düzünlenmiştir. 

25. Silah bulundurma yasağına ilişkin 42 nci madieye bu konuya ilişkin yasal düzenlemeler, yargı ka
rarları glöz önünde tutularak yanlış anlam ve uygulamaya meydan verilmemesi bakımından açıklık getiril
miştir. 

26. Bildiri yayınlanmasına ilişkin 44 üncü maddede ya da, deyimi veya olarak değiştirilmiş, maddeye 
bildirilerin 24 saat geçmedikçe basına verilemeyeceği ve madde hükmünün siyasî partiler hakkında uygu
lanmayacağı hükmü eklenmiştir. 

27. Genel denetime ilişkin 45 inci maddeye görevden uzaklaştırma sebepleri arasına önemli nitelikte 
bulunan ve yüz kızartıcı bazı eylemler eklenmiştir. 

28. 48 inci maddeye açıklık getirilmesi bakımından tesislere de, kolluk kuvvetlerinin yazılı emirle gi
rebilecekleri hükmü eklenmiştir. 

29. 49 uncu maddeye bir partinin kapatılması için dava açıldıktan sonra alınacak fesih kararının açılmış 
bulunan davanın yürütülmesine ve karar verilmesine ve verilecek kararın hukukî sonuçlarının engel olmayi-
cağı hükmü eklenmiştir. 

30. 50 ve 51 inci maddelerde atıf yapılan maddeler numaralarında değişiklik yapılmış, fesih sebepleri 
arasına kanunen teşkili zorunlu organların oluşturulmaması hali de eklenmiştir. 

31. 54 üncü maddedeki idarî yargı tarafından iptal edilinceye kadar şeklindeki hüküm dava sonucunun 
beklenmesi gibi bir sonuç doğuracağından, ve idarî ıfavalarda iptal kararından önce yürütmenin durdurulma
sı kararının verilmesinin de muhtemel bulunması buna ilişkin ifade değiştirilmiştir. 

32. Tasfiyeye ilişkin 55 inci maddede yanlış anlama meydan verilmemesi bakımından kapatılan der
nekler ile genel kurulca karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış ise, hazineye intikal işlemlerinde 
hükümet komiserinin görevlendirilmesi öngörülmüş, kapatılması için hakkında dava açılan derneğin malla
rının kötü niyetle kaçırılmasını önleyecek bir fıkra eklenmiştir. 

33. 56 ncı madde, Gençlik ve Spor »Kulüplerine ilişkin madde ilke olarak aynen benimsenmiş, ifade de
ğişikliği yapılmıştır. Kulüp adına alacak derneklerin organları organlarının görevleri ve benzeri hususları 
düzenleyecek olan yönetmeliğe ilişkin fıkrada, üst kuruluş oluşturmada uyulacak usûl ve esaslar deyimi 
kanunun üçüncü maddesinde üst kuruluşlarım federasyon ve konfederasyonu ifade edeceği federasyon deyi
minin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kanununa göre kurulacak federasyonlarla isim ve teşkilâtlanma 
karışıklığına neden olacağı düşünce ve gerekçesi ile çıkarılmıştır. 

Ancak, bu düzenleme özellikle amatör spor kulüplerinin kendi aralarında teşkilatlanmalarına ve üst ku 
ruluşlar federasyon ve konfederasyonlar oluşturmalarına engel olmayacaktır. 

34. 59 uncu maddedeki Danıştay Genel Kurulu ifadesi 2575 sayılı Danıştay Kanunu hükümleri göz 
önünde tutularak Danıştay İdarî İşler Daireler Kurulu olarak değiştirilmiştir. 

35. Derneklerin gelirlerine ilişkin 60 inci maddeye gelir kaynakları arasına derneklerce yapılan yayınlar 
ve derneklere yapılacak bağış ve yardımlar eklenmiş, ayrıca derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel
kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım almaları içişleri Bakanlığının iznine tabi tutulmuştur. 

36. Derneklere yapılacak yardıma ilişkin 61 inci maddede Siyasî Partilerin işçi veya işveren sendikala
rımın ve meslekî kuruluşların yardım yapamayacağı şeklindeki hükümler aynen korunmuştur. Ancak, Siyasî 
Partilerim kurabilecekleri organlar özel kanunda belirtildiği ve yan kuruluşlar kuramayacakları kendi kanun
larında belirtilmiş olduğu için buna ilişkin ifade madde metninden çıkarılmıştır. Vakıfların vakıf senedi 
hükümlerine göre faaliyet ve harcamada .bulunabilecekleri vakıf senedinde amaçları doğrultusunda yardım 
yapabilecekleri aynı amaçlı bir derneğe yardım yapmalarının tabiî bulunacağı göz önünde tutularak vakıfla
ra ilişkim yasaklamaya madde metninde yer verilmemiştir. 
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37. Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve kuruluşları Kanun Hükmünde Kararname' ile düzenlenmiş ve de
ğişik isimler kullanılmış ise de, Anayasada Kamu İktisadî Teşebbüslerinden bahis edildiği için aynı ibare mu
hafaza edilmiş, Sendikaların derneklere yardmüarı ilke olarak yasaklandığından, işçi emekli derneklerinin bu 
kuruluşlara yardım yapabilmelerine ilişkin hüküm de madde metnimden çıkarılmıştır. 

38. Defter ve kayıtlara ilişkin madde esas itibariyle muhafaza edilmiş, madde menine kesin hesap iba
resi eklenmiştir. Bilanço ibaresinin geçmiş uygulamada ve tasarı metninde derneklerin behemehal bilanço 
esasına göre hesap tutmaları zorunluluğunu getirmediği işletme esasına göre de, ve basit muhasebe esaslarına 
göre de, kayıt tutulabileceği varsayılarak ıbuna ilişkin hükümde değişiklik yapılmıştır. 

39. Gelir ve giderlerde uygulanacak usule ilişkin maddede belgelerin bekletilme süresi beş yıl olarak ka
bul* edilmiş, ancak özel kanunlarda bazı belgeler için öngörülen daha uzun süreli saklama hükümleri saklı 
tutulmuştur. 

İBağış ve aidat toplayacak kişilerin yönetim kurulunca belirlenmesi ilkesi aynen korunmuş ancak en büyük 
mülkî amirin onayı gerekli görülerek, uygulama ve mevcut kanunda olduğu gibi tescil keyfiyeti öngörül
müştür. 

40. Taşınmaz edinmeye ilişkin 64 üncü maddede medenî kanun hükümleri ve yerleşmiş yargı kararla
rındaki deyime uygun olarak taşınmaz mal ifadeleri taşınmaz olarak değiştirilmiştir. 

41. 65 inci maddede sayım yerine Yükseköğretim kurumu deyimi kullanılmış ve maddeye her yükseköğ
retim kurumunda bir öğrenci derneği kurulacağı göz önünde tutularak başkaca adlarla dahi olsa bir diğet 
derneğin kulamayacağı belirtilmiştir. 

42. Dernek faaliyetlerine yasak olan yerlere ilişkin 66 nci madde 22 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki 
düzenleme göz önünde tutularak, değiştirilmiş, ancak öğrenci yurt binaları ve eklentilerinde merkez ve şube
ler ile geçici faaliyet kollarına ait idare yerlerinin açılamayacağı bdirtimiişjtir. 

43. Hükümet komiserinin görevlendirilmesine ilişkin 67 inci madde ilgili yasa hükümleri göz önünde tu
tularak isimlendirilerek belirtilmiştir. % 

44. Hükümet komiserine verilecek ücreti düzenleyen 70 inci madde ilke olarak benimsenmiş, ancak ve
rilecek ücretin tespitinde üst sınır belirtilmiştir. 

45. Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Hava Kurumuna ilişkin maddder ilke olarak benimısehmiş, mad
deye bu kuruluşların iBakanlar Kurulu kararı ile kabul edilecek tüzük hükümlerine göre teşkilatlanmalan ve 
bunlara ilişkin mal ve paraların devlet malı sayılması ve bunlara karşı suç işleyenlerinde devlet memuru gi
bi cezalandırılması benimsenmiştir. 

46. Muhakeme usulüne ilişkin 74 üncü maddede hukuk mahkemelerinde bakılacak davalarda çabukluk 
sağlanması bakımından basit yargılama usulünün uygulanması esası benimsenmiş, ikinci fıkradaki atfın sade
ce Ağır Cezalı işler yönünden değil, asliye oezalık işler yönünden, de, yer sınırlanmasına tabi olmadığının be
lirtilmesi bakımından A bendindeki ibaresi çıkarılmıştır. 

47. Ceza hükümlerine ilişkin 75 inci maddeye kaydını silmeyen ibaresi eklenmiştir. 
48. 76 - 84 üncü maddeler Danışma Meclisindeki esaslar aynen benimsenerek düzenlenmiş, ancak atıf 

yapılan maddelerdeki numara değişikliği nedeni ile madde numaralarında değişiklik yapılmıştır, öğrenci 
derneklerinin genel kurul 'toplantılarının öğretim kurumlarında yapılması ilke olarak benimsendiğinden, 79 
uncu maddedeki yasaklanmış yerlerde toplantı yapanlar veya yapılmasına müsaade edenler hakkındaki hü
küm yurtlarda toplantı ve faaliyette bulunulması yasaklandığı için madde bu yönde düzenlenmiştir. 80 inci 
maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen izinsiz tesis açma fiilinin ağırdık derecesi göz önünde tutularak hür
riyeti bağlayıcı ceza yerine ağır para cezası ile cezalan dırılmanın uygun olacağı kabul edilmiştir. Silah bu
lundurma yasağına aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak cezayı düzenleyen 81 inci madde kap
samına giren silah, mermi, bıçak ve benzeri aletleri derneklerde veya bağlantılı yerlerde bulunduranlar 6136 
sayılı Kanuna 2249 sayılı Kanunla eklenen birinci madde uyarınca cezalandırılmış (bulunduğundan, bu madde 
metni değiştirilmiş, 2 nci fıkrasına aykırı harekette bulunanlar hakkında ceza tayini yeterli görülmüştür. 

49. 85 inci madde suçların nitelik ve ağırlıklarına göre derecdi bir cezalandırmanın adıl ve gerekli ol
duğu inancı ile düzenlenmiştir. 
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Yukarıda yazılı fiillerden dolayı kovuşturma yapılması şikayete bağlı değildir, ibaresi 1630 sayılı Kanun
da da, mevcut ve münhasıran bu maddeye ilişkin olarak düzenlenmiş ise de, (komisyonumuzca gereksiz gö
rülmüştür. Zira, ceza ve usûl hukukunda asıl olan suçların şikayete tabi olmadan ve resen takibedilmesidir. 
Kanun yapıcı herhangi bir suçun takibini izne veya şikayete bağlanmak isterse bunu açıklıkla belirtir. Böy
le bir açıklama bulunmayan hallerde suçların takibinin resen yapılması kaidedir. 

50. 86 ncı madde yukarıdaki maddelerde açıklıkla belirtilmemiş olan hükümlere aykırılığın cezasını ta
yin etmektedir. Ağırllıklı suçlar yukarıdaki maddelerde belirtilmek 'suretiyle cezaları da, tayin edilmiştir. Bun
lar dışındaki aykırılıklar daha hafif olacağından, bu maddedeki hürriyeti bağlayıcı ceza para cezasına dö
nüştürülmüştür. 

51. Derneklere ilişkin hükümlerin özellikle cezaya ilişkin yedinci kısım hükümlerine federasyon ve 
konfederasyonlar hakkında da uygulanacağı 57 nci maddede belirtilen kulüplerin asil niteliklerinin dernek 
olduğu kuşkusuz ise de; cezada kıyas carî olmayacağı ve açıklık buulnmasınm gerekeceği kabul olunarak 
sözü edilen ceza hükümlerinin kulüpler, federasyon ve konfederasyonlar yöneticileri görevlileri ve hizmetli
leri hakkında da uygulanacağına açıklık getirilmiştir. 

52. Danışma Meclisinin 88 inci maddesi aynen benimsenmiş, ancak yazım düzeltilmesi yapılmıştır. 

53. Lokal açmaya ilişkin 90 inci maddesindeki izin alma koşulu aynen benimsenmiş, kamuya yararlı 
dernekler dışında diğer derneklerin merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerde ancak birer lokal açabilecek
leri kabul dlunımüştur. 

54. Bu Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümlerine ilişkin 92 nci maddesi, meslekî kamu 
kuruluşlarının kuruluş amaçları, görevleri ve faaliyetleri nedeniyle tesis kurabilmelerinin izine bağlanması
nın meslekî faaliyetileri yönünden sakınca yaratacağı göz önünde tutularak madde metninden çıkarılmıştır, 

55. Derneklerin hukuk subjesi oldukları tüzelkişi alarak Türk Medenî Kanun Hükümlerine göre tabi 
olabilecekleri göz önünde tu'tularak bu Kanunda açık hüküm bulunmayan haillerde Türk Kanunu Medeni
sinin hükümlerinin uygulanacağına açıklık getirici bir madde eklenmesi gereği ile düzenlenmiştir. 

56. Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin altı aylık bir zaman süresi içerisinde çıkarılması 
ve bu yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygu
lanması sureti ile mevzuat boşluğu olmaması bakımından madde düzenlenmiştir. 

57. Geçici 2 nci maddede taşınmazlar şeklinde düzeltmeler yapılmış ve madde metnine kuruluşların ih
tiyaçlarını da, belirtmeleri (hükmü eklenmiştir. 

58. Federasyon ve konfederasyonların oluşmasında yeni hükümler getirildiğinden, mevcut federasyon 
ve konfederasyonların iki yıllık • bir süre içerisinde kuruluşlarını kanuna uydurmaları bu süre sonunda ta
mamlayamayanların ise, kendiliğinden dağılmış sayılmaları düzenlenmiştir., 

59. Geçici dördüncü maddede atıf yapılan madde numarası değiştirilerelk aynen kabul edilmiştir. 

60. Kanunun 16 ncı maddesinde kamu hizmeti görevlilerinin derneklere üye olabilmeleri izin ve bazı 
kayıtlara bağlı ftutulduğundan, halen mevcut derneklerde üye olanların asil maddenin öngördüğü gerekleri 
yerine getirmeleri için altı aylık bir süre tanınmış, bu gerekleri tamamlayamayanlarım üyeliklerinin sona er
mesi ilke olarak kabul ediim'iş, üyelik kayıtlarının silinmesi düzenlenmiştir. Kanunun 16 ncı maddesine gö
re derneğe üye olmaları mümkün bulunmayan kişilerin mevcut derneklerdeki kayıtlarının silinmesi yasa 
gereği olduğundan bunlar için genel hükümler uygulanacağından, ayrıca bir düzenlemeye gerek görülme
miştir. 
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61. 88 inci maddede öngörülen federasyon ve kot federasyonların kurulmasını izleyen üç ay içinde ku
rulan federasyonların katılmayan sakatlara yardım amacıyla kurulan derneklerin kendiliğinden dağılmış 
sayılmaları ilkesi aynen benimsenmiş, bir aylık sürenin yeterli olmayacağı düşünülerek bu süre üç ay ola
rak değiştirilmiştir. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tümgeneral 
Hukuk İşleri, Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanı 

Üye 
Edip GÜLTEKİN 

Hâk. Alb. 

Üye 
Kemâlettin ALÎKÂŞİFOĞLU 

Hukuk İşleri, Kanunlar ve 
Kararlar Dairesinde görevdi 

Üye 
Esat ŞENER 

Yargıtay 2. Huk. D. Bşk. 

Üye 
Ahmet GÖĞÜS 

Adalet Bak. 
Kan. ve Kar. D. de 

görevli 

Üye 
Bahattin ABLUM 
İçişleri Bakanlığı 

Baş. Hukuk Müşaviri 

Üye 
Gültekin ÇEKİ 

Gençlik ve Spor Bak. 
Müsteşar Yrd. v 

Üye 
Hüseyin AKTUĞ 
M.E.B. Müsteşar 

Yardımcısı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dernekler Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; dernek kurma hakkının kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve ısul-
leri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; dernek kurma hakkı, derneklerin kuruluşu, örgütlenmeleri, organları ile gö
rev ve yetkileri, denetlenmeleri, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelik ve üyelerin hakları ve görevleri, yasak ve 
izne tabi faaliyetler, cezalar ile derneklere ilişkin diğer konuları düzenleyen hükümleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanun uygulamasında; 
1) Dernek : Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi ger

çek kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle oluşturdukları tüzelkişiliği, 
2) Dernek Merkezi : Derneğin yönetim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi, 
3) Dernek İkametgâhı : Yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri, 
4) Mahallin En Büyük Mülkî Amiri : Vali veya kaymakamı, 
5) Üst Kuruluş : Derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları, 
İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Dernek* Kurma Hakkı ve Kurulması Yasak Dernekler 

Dernek kurma hakkı 

MADDE 4. — Medenî hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin 
almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 

Ancak; 
1. Yüksek, yargı organları mensupları, hâkim ve savcılar, mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil 

kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları, her türlü 
ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi öğretmen ve yöneticileri, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve iller ku
ruluşunda çalışan diğer personel ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görev
lileri ile her türlü orta dereceli okul öğrencileri, » 

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

b) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl ve daha fazla hapis cezasına 
mahkûm edilenler, 
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c) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini 
alenî olarak tahrik etme suçlarından hüküm giyenler, 

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

e) Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı 
Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî 
ve ideolojik amaçlarla istemekten hüküm giyenler, 

Sürekli olarak; 
3. Dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle mahkemece kapatılmasına karar veri

len derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl, Siyasî Partiler Kanuna 
göre bir siyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya bir siyasî partinin kapatılmasına neden olan parti üyeleri 
de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının kendilerine yazı ile bildirilmesinden 
itibaren beş yıl süre ile, 

Dernek kuramazlar. 

Derneklerin tüzelkişilik kazanması 

MADDE 5. — Dernekler 10 uncu maddede öngörülen kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bu
lunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine vermekle tüzelkişilik kazanırlar. 

Kurulması yasak olan dernekler 

MADDE 6. — Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak dernek kurulamaz; 
1. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
2. Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Türkiye Cumhu

riyetinin varlığını tehlikeye düşürmek veya ortadan kaldırmak, 
3. Anayasadaki temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak, 
4. Millî egemenliğe, kanunlara, millî güvenliğe, kamu düzenliği ve genel asayişe, kamu yararına, genel ah

laka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faaliyette bulunmak, 
5. Bölge, ırki sosyal sınıf, din ve mezhep esasına veya adına dayanarak faaliyette bulunmak, 
6. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde, ırk, din, mezhep, kültür veya dil farklılığına dayanan azınlıklar 

bulunduğunu ileri sürmek veya Türk Dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri korumak, geliştir
mek veya yaymak suretiyle azınlık yaratmak veya herhangi bir bölgenin veya ırkın yahut sınıfın ya da belli 
bir din veya mezhepten olanların diğerlerine hâkim veya diğerlerinden imtiyazlı olmasını sağlamak, 

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

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

9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 174 üncü maddesinde sayılan inkılap Kanunlarını kaldırmak, de
ğiştirmek yahut bu Kanunlarla yasaklanan hususları yeniden canlandırmak, 

10. Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek, 
11. Belli bir siyasî partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak, siyasî partiler arasında işbirliği sağla

mak, Türkiye Millet Meclisi üyeliği, mahallî idareler veya mahalle muhtarlığı yahut ihtiyar heyeti seçimle
rinde bir siyasî partiyi, veya adaylarından birini veya birkaçını yahut bağımsız bir adayı veya adayları des
teklemek veya kazanmalarını önlemek yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak dahil olmak üzere, her türlü 
siyasî faaliyette bulunmak ve sendikalarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya vakıflarla bu 
amaçla ortak hareket etmek, v 
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12< Türkiye Devletinin manevî şahsiyetini kötülemek veya küçültmek, 
13. Suç işlemek veya suç işlemeye teşvik yahut telkin etmek, 
Amacıyla dernek kurulması yasaktır. 
Üniversite, fakülte ve yüksekokullar ile her türlü resmî veya özel yüksek öğretim ve eğitim kurumla

rında birden fazla öğrenci derneği kurulamaz. 

Bazı adları ve işaretleri kullanma yasağı 

MADDE 7. — Derneklerin; 

1. Bir siyasî partinin veya sendika, sendika federasyonu veya konfederasyonunun yahut bu Kanunun 
76 ncı maddesi gereğince mahkemece kapatılmasına karar verilen bir dernek veya üst kuruluşun adını veya 
bunları hatırlatan adları, 

2. Komünist, anarşist, faşist, nasyonal-sosyalist veya aynı anlama gelen adlan ve bunlara ait işaret, sembol 
veya benzerlerini, 

3. Tüzük ve diğer dernek mevzuatının yazımı ve yayınlanmasında, genel kurullarında, özel veya resmî, 
açık veya kapalı yer toplantılarında kanunla yasaklanmış dilleri, 

4. Dernekçe düzenlenen veya dernek adına iştirak edilen açık veya kapalı yer toplantılarında Türkçeden 
başka dille yazılmış pankart, levha, plak, ses ve görüntü bandı, broşür, el ilanı ve beyannameleri, 

5. Mühür ve başlıklı kâğıtlarda dernek isminden ve varsa işaretinden başka isim ve işaretleri, 
Kullanmaları yasaktır. 
Dernek üyelerinin, derneklerin her türlü toplantı ve faaliyetleri sırasında, ikinci bend ile yasaklanan işa

ret, sembol ve benzerlerini kullanmaları yasaktır, 

Uluslararası faaliyet yasağı 

MADDE 8. — Bu Kanunun 12 ve 13 üncü maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere; 

1. Uluslararası faaliyette bulunmak amacıyla der nek kurulamaz. 
2. Türkiye'de kurulan dernekler, yurt dışında kurulmuş ulusal veya uluslararası dernek veya kuruluş

lara katılamaz. 
3. Merkezi yurt dışında bulunan derneklerin Türkiye'de şubesi açılamaz, 

İKİNCİ KISIM 

Kuruluş 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tüzük ve Kuruluş Bildirisi 

Dernek tüzükleri 

MADDE 9. — Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zo
runludur. 

1. Derneğin adı ve merkezi, 
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve ça

lışma biçimleri, 
3. Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri, 
4. Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri, 
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5. Dernek genel kurulunun kurulma şekli, toplanma zamanı, 
6. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma yöntemleri ile yeter sayıları, 
7. Yönetim ve denetleme kurullarının ve suretle seçileceği, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri, 
8. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise, şubelerin görev ve yetkileri ile dernek ge

nel kurulunda nasıl temsil edileceği, 
9. Üyelerin, yılda 120 TL. sından az, 12000 TL. sından fazla olmamak üzere ödeyecekleri aidat mik

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

Kuruluş bildirisi 

MADDE 10. — Derneklerin tüzelkişilik kazanmasına esas olan ve 5 inci ma'ddeye göre kuruldukları ye-
ırin m büyük mülkî amirliğine verecekleri kuruluş bildirisinin, bütün kurucular tarafıridan imzalanması ve 
imzalarının yanında her kurucunun ad ve soyadı, doğum tarihi, meslek ve sanatı, tabiiyeti ve ikametgâhı
nın yazılması; dernek ikametgâhının belirtilmesi; dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlerini yü
rütmeye ve derneği temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ikametgâhları, derne
ğin kuruluşu tamamlanıncaya kadar yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yeltkili kişi veya kişilerin ad ve 
soyadlarıyla adreslerinin gösterilmesi ve dernek tüzüğünde 4 adedinin, kurucuların nüfus kayıt örnekleri
min, a'dlî sicil belgelerinin ve her kurucu üye tarafından düzenlenen kurucu olma şartlarını taşıdıklarını göste
rir imzalı beyannamelerin kuruluş bildirisine eklenmesi zorunludur. 

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

Kuruluş bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi 

MADDE 11. — Bir iFde faaliyette bulunacak derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri valiliklerce otuz 
gün içinde; birden çok il'de faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri ise İçişleri Bakanlı
ğınca doksan gün içinde incelenir. 

Kuruluş bildirisinde, tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık 
tfcespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğin
den itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılıklar düzeltilmezse, 
mahallin en büyük mülkî amiri derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için C. Savcılığı aracı
lığı ile yetkili mahkemeye başvurur. 

Ancak, kanunun 6 ncı maddesiyle yasaklanmış bulunan amaçlarla kurulmuş ve kuruluş bildirisi ve tü
zükleri valiliklerce incelenmiş derneklerin faaliyetleri ilgili valinin; kuruluş bildirisi ve tüzükleri İçişleri Ba
kanlığınca incelenmiş olan derneklerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığının istemesi üzerine, dernek merke
zinin bulunduğu yer valisinin kararıyla durdurulur ve keyfiyet üç gün içinde C. Savcılığına bildirilir. Faali
yetin durdurulması kararı, mahkemece aksine karar verilinceye kadar devam eder. 

Kuruluş bildirisi ve tüzüklerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz yahut kanuna aykırılık veya 
noksanlıklar ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde giderilmiş bulunursa, kuruluş bildirisini ve tüzükleri 
inceleyen makam keyfiyeti derneğe yazı ile bildirir. 

Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri 

MADDE 12. — Uluslararası beraberlik veya işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde; 
1. Uluslararası faaliyette bulunma amacını güden derneklerin kurulması, 
2. Mevcut derneklerin bu yönde faaliyet göstermesi, 
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3. Bir ve iki numaralı bentlerde sözü edilen derneklerin yurt dışında şube açması veya yurt dışındaki 
benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılması, 

Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kuru
lunun izin vermesine bağlıdır. 

Yurt dışındaki bir dernek veya kuruluşa katılmak isteyen üst kuruluş ve dernekler, bu dernek veya ku
ruluşun statüsünün türkçeye çevrilmiş noterden onaylı iki örneğini içişleri Bakanlığına vermekle yükümlü
dürler. 

Türkiye'deki derneklerin katıldığı veya işbirliği yaptığı yabancı dernek veya kuruluşların, kanunlarımıza 
ve ulusal çıkarlarmıza uymayan yahut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faalyetlerde bulunması halinde, 
Türkiye'de kurulmuş derneğin, bu yabancı dernek veya kuruluşlarla olan ilişkilerine, İçişleri Bakanlığının 
önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla son verilir. 

Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri 

MADDE 13. — Yurt dışında kurulan ve uluslararası beraberlik ve işbirliği sağlamak amacın^ güden 
derneklerin; 

• 1. Türkiye'de şube açmalarına, 
2. 12 nci madde uyarınca kurulmalarına veya uluslararası faaliyette bulunmalarına Bakanlar Kuru

lunca izin verilen üst kuruluşlara veya derneklere katılmalarına yahut iş'birliğiride bulunmalarına, 
Yapılan işbirliği ve yürütülen müşterek faaliyetlerin yararlı olacağına kanaat getirilmesi halinde, karşılıklı 

olmak kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kuru
lunca izin verile'b'ilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözkonusu edilen derneklerin kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza uymayan ya
hut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması halinde, açılmış şubelerinin kapatılmasına 
veya verilen iznin geri alınmasına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının pnerisi üzeri
ne Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İlan 

MADDE 14. — Dernek tüzüğü ve ikametgâhı, kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 
yapılan bildirimden itibaren onbeş gün içinde mahallî bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise il merke
zinde çıkan bir gazetede yayımlanır. Bu, gazetenin beş nüshası, yayımı tarihinden itibaren en geç onbeş gün 
içinde, geçici yönetim kurulu tarafından dernek, merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine" 
verilir. 

Tüzüklerde ve dernek ikametgâhlarında yapılan değişiklikler de aynı usule tabidir. 

İlk genel kurul toplntısı 

MADDE 15. — Dernekler, tüzüklerinin gazetede yayımlandığı günü izleyen doksan gün içinde genel ku
rul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadırlar. 

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mahallin en büyük mülkî amiri derneklerin kendiliğinden dağılmış 
sayılmasına karar verir. 

Dernek kütüğü ve kayıt işleri 

MADDE 16. — İçişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğünde ve her ilde derneklerin kaydoluna
cağı Dernekler Kütüğü tesis olunur. 

Emniyet Genel Müdürlüğündeki Dernekler 'Kütüğüne, bütün konfederasyon federasyon ve dernekler 
ile şubeleri ve merkezleri yurt dışında bulunan derneklerin Türkiye'de açılmış şubeleri kaydolunur. 

İllerdeki dernek kütüğüne, merkezleri o il sınırları içinde bulunan konfederasyon, federasyon ve dernek
ler ile şubeleri ve merkezi başka illerde veya yurt dışında olan derneklerin o il sınırları içinde açılan şube
leri kaydolunur, 
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ÎKİNCt BÖLÜM 

Üyelik 

Üye olmçi hakkı. 

MADDE 17. — Medenî hakları kullanma ehliyeti olan ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes derneğe üye 
olabilir. 

Ancak, özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartyla; 
1. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 1 numaralı bendinde gösterilenlerden, 
a) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince, 
b) Yargıtay üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, 
c) Danıştay Üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca, 
d) Sayıştay mensupları, Sayıştay Daireler Kurulunun mütalaasına uygun olarak Sayıştay Birinci Baş

kanınca, 
e) Hâkim ve Savcılar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, verilen müsaade üzerine; 
2. Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ise Bakanlar Kurulunca 

tespit ve ilan edilen, 
Derneklere üye olabilirler. 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 2 ve 3 numaralı bentlerinde gösterilenler, diğer kanunların derneklere 

üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ve her türlü orta dereceli okul öğrencileri dernek üyesi olamazlar. 
Öğrenci derneklerine, öğrenci olmayanlar; bu Kanunun 40 inci maddesinde gösterilen derneklere, der

neğin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmetlerin
de çalışan meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar ile milletvekilleri 
üye olamazlar. 

Türk: vatandaşı olmayanların derneklere üye olabil meleri için Türk vatandaşlarında aranan koşullardan 
başka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da aranır. Fahri üyelik için ikamet şartı 
aranmaz. 

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe ka'bul veya iste
ğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazıyla duyurmak zorundadır, 

Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı yüksekokul veya enstitülere kayıtlı öğrencilerin, rektörlükten al
dıkları yazılı izinle öğrenci derneklerine yaptıkları müracaat üzerine, üyeliğe ka'bulleri Zorunludur. 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 18. — öğrenci derneği üyesi iken öğrencilik sıfatı sona erenlerin, 40 inci ma'ddeye göre kamu 
hizmeti görevlilerince kurulan derneklerin üyesi iken o derneğin kurulduğu kamu kurum veya kuruluşun
dan veya kamu hizmetinden emeklilik dışında herhangi bir nedenle ayrılanların, derneklere üye olma hak
kını kaybedenlerin ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, kayıtlı bulun
dukları derneklerde'ki üyelikleri sona erer. 

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurullarınca silinir. 

Üyenin hakları 

MADDE 19. — Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üve istifa 
hakkına sahiptir. 

Dernek üyesi eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve 
mezhep aile, zümre ve sınıf gözeten hükümler bulunamaz ve eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta
nıyan hükümler konulamaz. ' 
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Ancak; 
1. 4 üncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri 17 nci madde gereğince üye olabilecekleri 

derneklerin, 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, kanunla gelir kaynağı veya özel imkanlar sağlanmış olan ka

mu yararına çalışan derneklerin, 
Yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar. 
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır. 
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat verebilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
. Dernek Organları 

Dernek organları 

MADDE 20. — Her dernekte; 
1. Genel Kurul, 
2. Yönetim Kurulu, 
3. Denetleme Kurulu, 
Oluşturulması zorunludur. 
Dernekler, başka organlar da kurabilirler. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun gö

rev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

Genel kurul toplantıları 

MADDE 21. — Genel kurul; 
1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; 
2. Yönetim ve Denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte 'birinin ya

zılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 
Olağan genel kurul toplantılarının en çok iki yılda bir yapılması zorunludur. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel ku

rulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin 
müracaatı üzerine mahallî sulh hukuk hâkimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu 
toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı usulü 

MADDE 22. — Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı- bulunan üyelerin lis
tesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi ma
hallî bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının yapılacağı gün de belirtilir, ilk toplantı günü ile ikinci toplantı ara
sında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. 

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste 
de eklenir. 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, 
toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma 
tarihinden itibaren en çok iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada be
lirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülkî amir
liğine duyurulur. 

Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. 
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Toplantı yeri 

MADDE 23. — Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. 

Öğrenci derneklerinin genel kurul toplantıları, resmî veya özel öğretim kurumlarında veya yurt binala
rında yapılamaz. 

Toplantı yeter sayısı 

MADDE 24. — Genel kurul, § dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarı
sından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. 

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya 
katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. 

Toplantının yapılış usulü 

MADDE 25. — Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülkî amirliğine 
bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. 

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak top
lantı yerine girerler. 

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

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. > 
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla bir

likte imzalarlar. 
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. 

Toplantıda görüşülecek konular 

MADDE 26. — Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak top
lantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zo
runludur. 

Genel kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 27. — Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

1. Dernek organlarının seçimi, 
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun aklanması, 
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü, 
5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 

yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 
7. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katıl

ması yahut ayrılması, 
8. Derneğin feshi, 
9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası, 
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Yönetim kurulu teşkili ve görevleri 

MADDE 28. — Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere gizli oyla genel ku 
' rulca seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 
2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, 
3.: Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırla

yarak genel kurula sunmak, 
4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük 

* mülkî amirliğine bildirmek,. . , 
5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine vetdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması 

MADDE 29. — Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye 
tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim, kurulu üyeleri veya denetleme kurulu 
tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin baş-

• vurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel 
' kurulu toplamakla görevlendirir. 

Denetleme kurulu teşkili ve görevleri 

MADDE 30. — Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. 
Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen 

aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel ku
rula sunar. 

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi 

MADDE 31, — Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tafa> 
fından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve 
soyadları, baba adları doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu 
yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir. ' 

! 
Şubelerin kuruluşu 

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

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

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

Şubelerin organları « 

MADDE 33. —r Şube organları; 
1. Genel kurul, 
2. Yönetim kurulu, 
3. Denetleme kurulu'ndan ibarettir. 
Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir. 
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Şubelerin tabi olacağı hükümler 

MADDE 34. — Dernek şubeleri hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. Ancak; 
1. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete yerine mahallî imkân ve araçlardan yararlan

mak suretiyle yapılabilir. 
2. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bi

tirmek zorundadırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Federasyon ve Konfederasyonlar 

Kuruluş 

MADDE 35. — Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan- ve kamu yararına çalışan en az üç derneğin, 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri; konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı 
olan en az üç federasyonun üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. 

Bu Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile İkinci Kısmının Birinci ve Üçüncü bölümlerini ve Üçüncü, 
Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Kısımlarını oluşturan maddeler hükümleri federasyonlar ve 
konfederasyonlar hakkında da uygulanır. 

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

Dernekler federasyon, federasyonlar da konfederasyon biçiminden başka şekilde örgütlenemezler. 
Federasyon ve konfederasyonlar, ne ad altında olursa olsun, merkezleri dışında faaliyet gösterecek örgüt 

kuramazlar ve temsilcilik açamazlar. 

Tüzükler 

MADDE 36. — Her federasyon ve konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. 
Bu tüzükte; 9̂ uncu maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ve 11 numaralı bentlerinde gösterilen hususlardan baş

ka; 
1. Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyonların adlarını, merkezlerini ve ikâmetgâhlarını, 
2. Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma paylarını, 
Belirten hükümlere yer verilmesi zorunludur. 

Tüzelkişilik kazanma 

MADDE 37. — Federasyon ve konfederasyonlar, tüzüklerinde 4 nüshasını kuruluş bildirisine -ekli olarak 
mahallin en büyük mülkî amirliğine vermekle tüzelkişilik kazanırlar. 

Kuruluş bildirisine ayrıca, federasyonu teşkil eden derneklerle, konfederasyonu vücuda getiren federas
yonların genel kurullarınca üst kuruluşa katılma hakkında alınmış olan kararların iki örneği eklenir. 

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

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yasak veya izne Bağlı Faaliyetler 

Yasak faaliyetler 

MADDE 38. — Dernekler; 
1. Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma ko

nuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamazlar. 
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2. Bu Kanunun 6 ncı maddesinde dernekler için yasaklanmış amaçlar doğrultusunda faaliyet göstere
mezler. Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle kanunların yasak ettiği amaç veya faaliyetleri" benimse
yen bir Devleti, bir partiyi, bir tüzelkişiliği, topluluğu veya bu amaç ve faaliyetleri benimseyen ölü veya ya
şayan kişileri övmek maksadıyla toplantı ve yayın yakamazlar. Bunlar adına yardım toplayamaz vesair faa
liyetlerde bulunamazlar. 

3. Silahlı Kuvvetlerle kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve personelinin bütün hakları ile ilgili kanunî 'hü
kümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyette bulunamazlar. 

Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete 
teşvik edemezler. 

Öğrenci derneklerinin amaç ve faaliyetleri 

MADDE 39. — Üniversite, fakülte, ve yüksekokullara kayıtlı öğrenciler ancak, üyelerinin beden ve ruh 
sağlığının geliştirilmesi; beslenme, çalışma dinlenme ve boş zamanlarının değerlendirilmesi veya eğitim ve öğ
retimle ilgili diğer ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilerin bu konularda kurum idaresi veya diğer kuru
luşlar nezdinde temsil edilmesi amaçlarıyla dernek kurabilirler. Öğrenci dernekleri bu amaçlar dışında faa
liyette bulunamazlar. 

Kamu hizmeti görevlilerinin kuracağı derneklerin amaç ve faaliyetleri 

MADDE 40. — Belli bir kurum veya kuruluşta çalışan kamu hizmeti görevlileri ile aynı veya ayrı kurum 
veya kuruluşta çalışsalar bile, belli bir mesleğe mensup olan kamu hizmeti görevlileri ancak, üyelerinin ortak 
sosyal ekonomik kültürel ve meslekî ihtiyaçlarını karşılamak, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmek 
amacıyla ve sadece il ve ilçe merkezlerinde, dernek kurabilirler. Bu dernekler yukarıda belirtilen amaçlar dı
şında faaliyette bulunamazlar. 

Afilit Savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı, 

MADDE 41. — Dernekler, askerliğe, millî savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğ
retim ve eğitim faaliyetlerine girişemezler. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya talim yerleri açamazlar 
veya üyeleri için özel kıyafet veya üniforma yahut kol bağı ve benzer işaretler kullanamazlar. 

Derneklerin izinle kurabileceği tesisler 

MADDE 42. — Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernek
ler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim, faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma 
odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor 

' saha veya salonu ve meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurmaları ve işletmeleri, konu iile ilgili Bakanlıklardan 
izin almalarına bağlıdır. Hangi tesisler için hangi ba kanlıktan izin alınacağı ve izin verilme esas ve usulleri 
Bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir. 

Silah bulundurma yasağı 

MADDE 43. — Derneklerin, merkez ve şubelerinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentilerinde, her 
nevi silah ve patlayıcı madde yahut tecavüz veya müdafaada kullanılan her türlü kesici veya delici veya be
reletti alet veyahut yakıcı veya aşındırıcı yahut yaralayıcı ecza ve diğer her türlü zehir ve gazları bulun
durması yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşguliyetlerinin gerektirdiği silahların sağlanması ve bulundurulma
sına, İçişleri Bakanlığınca izin verilebilir, izin belgesinde, silahların cinsi, niteliği ve miktarı açıkça belirtilir. 
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Yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişki 

MADDE 44. — Derneklerin, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet et
mesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına 
göndermesi, Dışişleri Bakanlığının ve ilgili bakanlıkların görüşü alınarak içişleri Bakanlığınca verilecek izne 
bağlıdır. 

Bildiri yayınlanması 

MADDE 45. — Dernekler, yönetim kurullarınca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri ya
yınlar yapamaz ve dağıtamazlar. Yayımlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayımlanması 
kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. 

Bildiri, beyanname ve benzerlerinin yayımlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yayın met
ninin birer örneğinin, yayımın ihbarı amacıyla, gün ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, mahallin en 
büyük mülkî amirliğine ve C. Savcılığına verilmesi zorunludur. Bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar, ma
hallin en büyük mülkî amirliğine verilişinden itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz. 

Bildiri, beyanname ve benzeri yayımlar, kanunla yasaklanmış herhangi bir dille ve yazı ile yazıldığı, Dev
letin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu veya suç işlemeye ya da ayaklan
maya veya isyana teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya devletin gizli belgelerini açıklamak yahut başkalarının 
şöhret ve haklarına, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu takdirde ve ancak ge
cikmesinde sakınca bulunması şartıyla, mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle dağıtımı ertelenebilir veya 
önlenebilir veya dağıtılmışsa toplattırılabilir. Mahallin en büyük mülkî amiri bu kararını 24 saat içerisinde 
asliye ceza hâkimliğine bildirir. Hâkim bu kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa, en büyük mülkî amirin 
kararı hükümsüz sayılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Derneklerin Denetimi 

Genel denetim 

MADDE 46. — Derneklere ait yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve iş
lemleri, içişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülkî amiri tarafından her zaman denetlenebilir. 
içişleri Bakanlığı bu denetlemeyi, Bakanlık Teftiş Ku rulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Dernek
ler Özel Denetleme Grubu elemanları veya Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında gö
revli diğer memurlar aracılığı ile en büyük mülkî amirler, bizzat veya görevlendirecekleri memur veya memur
lar aracılığı ile yaptırır. 

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili bulunan Bakanlıklar tarafından ve ayrıca dinî konulu dernekler, 
Diyanet işleri Bakanlığı; spor dernek ve kulüpleri de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce denetlenebilir. 

Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, der
nek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme iste
minin yerine getirilmesi zorunludur. 

Vali ve kaymakamlar veya Bakanlıklar yahut genel müdürlük veya Başkanlık müfettişleri ile içişleri Ba
kanlığı Dernekler Özel Denetleme Grubu elemanları de netlemeleri sırasında; 

1. Kasasını veya veznesini kontrol ettirmekten, para ve para hükmündeki evrakı, ayniyatı ve bunların 
hesaplarını ve defterlerini göstermekten ve sorulan sorulara cevap vermekten; merkez, müessese veya eklen
tilerine, girilmek istemini yerine getirmekten kaçınan, 

2. işlemlerinde önemli yolsuzluk görülen, 
3. Ağır hapis cezası verilmesini gerektirir suç işleyen, 
4. Evrakta sahtekârlık yapan, 
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Yönetim kurulları başkan, üye veya üyelerini veya ilgili personelini geçici olarak görevden uzaklaştırabi-
lir. Görevden uzaklaştırma kararı ve gerekçesi, ilgili valilikçe, Cumhuriyet Savcılığına en geç üç gün içinde 
bildirilir. 

Denetleme, vali ve kaymakamların görevlendirdiği memur veya memurlar aracılığı ile yapıldığında, gö-
revden uzaklaştırma, memurun veya memurların önerisi üzerine vali ve kaymakamın onayı ile olur. 

Dernekler Özel Denetleme Grubu oluşturulması 

MADDE 47. — Derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği 
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini, işlemlerini, defterlerini ve hesap
larını mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek üzere içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Dernekler Özel Denetleme Grubu oluşturulur. Dernekler Özel 
Denetleme Grubunun kuruluşu, çalışma şekli ve denetleme esas ve usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Kamu yararına çalışan derneklerin denetimi 

MADDE 48. — Kamu yararına çalışan derneklerin hesapları ve bu hesaplarla ilgili belge ve defterleri, ge
rekli görüldüğü hallerde, Devlet Denetleme Kurulu ve Maliye Bakanlığınca da denetlenebilir. 

İdare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi 

MADDE 49. — Kolluk kuvvetleri, derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine, 
mahallin en büyük mülkî amirinin yazılı emriyle her zaman girebilir. 

Bu şekilde girilen yerlerde; 
1. Yanında veli ve vasisi olmadan 18 yaşından küçüklerin veya orta dereceli okul öğrencilerinin kabul 

edildiği, 
2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya genel ahlaka aykırı harekette bulunulduğu, 
3. Uyuşturucu maddelerden herhangi birinin kullanıldığı, 
4. Kanunların bulundurulmasını yasakladığı alet veya maddelerin veya kanunların yasak ettiği her türlü 

rejim, doktrin ve ideolojileri temsil eden resim, afiş, pankart ve yazıların veya mahkemelerce yasaklanmış 
yayınların bulundurulduğu veya kanunlara göre suç sayılan faaliyetlerde bulunulduğu, 

5. Suçlulara yataklık edildiği, 
6. Alkollü içki kullanıldığı, 
Tespit edildiği takdirde, o yer ve eklentileri hakkında 4.7.1934 tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanununun 8 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine 18 yaşından küçüklerin yanlarında veli veya 

vasisi olmadan kabul edilmelerine ve dernek lokallerinde alkollü içki kullanılmasına, dernek yöneticilerinin 
başvurması üzerine, mahallin en büyük mülkî amirince izin verilebilir. 

BEŞİNCİ IKJSEM 
Tüzelkişiliğin Sona Ermesi 

Genel kurul kararıyla fesih 

MADDE 50. — Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derne
ğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin en az 
iîçite ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üye
ler 22 nci maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih 
konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kanarın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması 
zorunludur. 

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile 
bildirilir. 
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Mahkeme kararı ile fesih 

MAİDDE 51.— Dernekler; 
1. Yetkili mercilerce 11 inci madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen, kuruluş bildirisi ve eklerinde

ki kanuna aykırılık veya noksanlıklar 30 gün içinde giderilmezse. 
2. tik genel kurul 15 inci maddede belirtilen süre içinde toplanmaz veya kanunen teşkili zorunlu dernek 

organları seçilmezse. 
3. Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz ve mahallin en büyük mülkî 

amirliğinin.yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse, 
Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirinin yazılı bildirisi ve C. Savcılığının istemi üze

rine asliye hukuk mahkemesinin kararıyla feshedilir. 

Kendiliğinden dağılmış sayılma 

MADDE 52. — Dernekler, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acz haline düştüğü yahut yönetim 
kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı ya da 24 üncü maddede belirtilen yeter sayının bu
lunmaması sdbebiyle üstüste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış 
sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirinin 
kararıyla olur. 

Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması 

MADDE 53. — iBu kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen hallerde dernekler ancak mahkeme kararıyla 
temelli olarak kapatılabilir. 

Mahkeme, davanın her safhasında istem üzerine veya kendiliğinden, derneklerin her türlü faaliyetini ya
saklayabilir. 

Suç kaynağı haline gelen derneklerin kapatılması 

IMADDE 54. — Dernekler 
1. Ülkenin başka başka yerlerinde olsa bile, 
a) Dernek yöneticileri tarafından veya dernek yöneticileri ile dernek üyelerinin iştirakleriyle, siyasî veya 

ideolojik ataaçla suç işlenmiş olduğunun, 
b) Dernek üyesi tarafından işlenen siyasî veya ideolojik amaçlı suçların dernek yöneticilerinin azmettir

mesi, teşviki, zorlaması, yardımı veya kolaylık sağlaması suretiyle işlendiğinin, 
2. Derneğin suç sayılan eylemlerin kaynağı haline geldiğinin, kesinleşen mahkeme kararlarına dayanak 

belirlenmesi halinde; dernek bir ilde faaliyet gösteren derneklerden ise ilgili valiliğin veya Cumhuriyet Savcı
lığının, birden çok ilde faaliyet gösteren derneklerden ise İçişleri (Bakanlığının veya dernek merkezinin bulun
duğu il valiliğinin yahut Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine mahkemece temelli olarak kapatılır. 

Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması 

ÎMADDE 55. — Dernekler ve dernek şubeleri, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek 
üzere sürdürecekleri faaliyet biçimleri dışında faaliyette bulunur ve bu faaliyetler; 

1. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, kamu düzeni
nin, genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, 

2. ıSuçların önlenmesi, 
'Bakımından sakınca yaratırsa, gecikmede sakınca bulunması şartiyla, ilgili valiliğin gerekçeli kararı ile 

faaliyetten alıkonulabilir. IBu karar, derneklerin şubeleri için de geçerlidir. Bir derneğin yalnız şubesi için alı
nan faaliyetten alıkonulma kararı sadece bu şube için uygulanır, şubenin bağlı bulunduğu demeği etkilemez. 
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Faaliyetten alıkonulan şube hakkında yargı mercilerince bu kararın kaldırılması veya şubenin kapatılması 
şeklinde bir karar verilmedikçe, o yerde yeni bir dernekşubesi açılamaz. 

(Faaliyetten alıkonulan dernekler ile dernek şubeleri hakkında 'bu kararın alınmasına neden olan hallerle 
ilgili olarak valilikçe yürütülen soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak dosya Mahallî Cumhuriyet Sav
cılığına gönderilir. Savcılık, suç unsuru tespit ederse görevli mahkemede dava açar. Dava açılmasına gerek 
görmezse konuyu mahallî Asliye Ceza Mahkemesine intikal ettirerek kararın yargı denetiminden geçmesini 
sağlar. Faaliyetten alıkonulma kararı, mahkemece kaldırılmadığı sürece geçerli olur. 

Faaliyetten alıkoyma kararlarına karşı dernek temsilcilerince yapılacak itirazlar da aynı mahkemece ince
lenerek karara bağlanır. 

Asliye ceza mahkemesi gerekli gördüğü takdirde, duruşma yapmaksızın dosya üzerinde inceleme yaparak 
da karar verebilir. Faaliyeti durdurulan derneklerin, maddî ve hukukî varlıklarının korunması için, mahallî 
sulh mahkemesince kayyım tayin edilir. 

Tasfiye - . . 

MADDE 56. — Feshedilen.veya kendiliğinden dağılmış; sayılan derneklerin mal ve paralarının tasfiyesi, 
tüzüklerimde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde, imal ve paraların tasfiyesinin esaslarını tespit, ge
nel kurulun kararına bırakıldığı halde, genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa, 
derneklerin bütün para ve malları hazineye intikal eder., 

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para ve malları hazineye intikal eder. 
Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih, kendi

liğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 
Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar verilen derneklerin, para ve mal

larının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, bunların «Dernekler Kütüğü» ndeki kayıtları, 
faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülkî amirinin, birden ziyade ilde faaliyet
te bulunanlar için İçişleri Bakanlığının onayı ile silinir. 

Öğrenci dernekleri organlarında görev alma yasağı 

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

Gençlik ve Spor Kulüpleri 

MADDE 58. — Kamu kurum ve kuruluşlarında, yükseköğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda ken
di mensupları tarafından, spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanları değerlendirmek için bu kurum ve 
kuruluşlara bağlı dernekler kurulabilir. 

Bu dernekler ile aynı amaçla kurulan ve gençlik faaliyetlerine katılacak dernekler Gençlik ve Spor Ba
kanlığının, Spor faaliyetlerine katılacak dernekler Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kürüklerine kayıt ve 
tescil edilir. Gençlik ve spor kulüplerinin kayıt ve tesciline ilişkin şekil ve şartlar Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Tescil edilen bu derneklerden, spor faaliyeti amacına yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları dsğirk-n-
dirme amacına yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulü
bü aldım alır. 
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Kulüplerde faaliyete katılacak veya tesislerden yararlanacak kişilerin derneğe üye olmaları zorunlu de
ğildir. 18 yaşından küçük olanların ve orta dereceli okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için ve
li veya vasilerinden yazılı izin almaları şarttır. 

IKayıt ve tescil olunmak suretiyle kulüp adını alan derneklerin organları, organların görev ve yetkileri, 
uymak zorunda oldukları esaslar, denetlenmeleri, bu derneklere yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları 
Bakanlar İKurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Gençlik faaliyetlerine ilişkin idarî ve teknik yönetim mensupları ile faaliyetlere katılacak olanlara uygulana
cak disiplin işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca, spor faaliyetlerine ilişkin olanlar ise Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerde belirlenir. 

ALTINCI IK1SPM 

Çeşitli Hükümler 

Kamu yararına çalışma niteliği 

MADDE 59. — Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için; 
1. Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması, 
2. Derneğin amacı ve amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin ülke çapında yararlı sonuçlar vere

cek nitelikte olması 
Şarttır, 
Kamu yararına çalışan dernek sayılma 

MADDE 60. — Bir derneğin kamu yararına çalışan dernekleıiden sayılması, ilgili bakanlıkların görüşü alı
narak, İçişleri Bakanlığının önerisi, Danıştay Genel Kurulunun kararı ve Bakanlar Kurulunun onayına bağlı
dır. 

Bu konuya ilişkin dosya İçişleri (Bakanlığınca hazırlanır. Bunun için dernekler, aşağıdaki belgeleri İçişleri 
Bakanlığına gönderilmek üzere dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verirler. 

1. Dernek tüzüğünün son şekli, 
2. Tüzüğün ilân edildiği gazete, 
3. Dernek üyelerinin sayısı ve geçmiş yıllarda üyelerden toplanan aidatın miktarı, 
4. Derneğin şubelerinin sayısı, bulunlduğu yerler ve bağlı kuruluşlarının miktarı ve cinsleri, 
5. Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler 
hakkında rapor, 
6. Son yıla ait malî bilanço, 
7. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığının listesi, 
8. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için dernek genel kurulunun aldığı karar. 
IKamu yararına çalıştıklarına karar verilen derneklerin, okğan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel 

denetimler sonunda, bu niteliklerini kaybettikleri tespit edilirse, birinci fdcrada öngörülen yöntemle haklarında 
alınan kamuya yararlı dernek kararı kaldırılabilir. 

Dernek gelirleri 

MADDE 61. — Derneklerin gelir kaynaklan 
1. Üye aidatları 
2. Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyet

lerden sağlanan gelirler, 
3. Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler, 
4. Taşınmaz mal gelirleri, 
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan, 
İbarettir. 
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Derneklere yapılacak yardımın şartları 

MADDE 62. — Dernekler, siyasî partilerden veya onlara bağlı kuruluşlardan, vakıflardan, işçi veya iş
veren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan herhangi bir suretle maddî yardım kabul edemezler ve adı ge
çen kuruluşlara yardımda bulunamazlar. 

Ancak, gençlik ve spor kulüpleri, vakıf senedinde gençlik ve spor faaliyetlerini amaçladığı belirtilen va
kıflara yardımda bulunabileceği gibi bu vakıflardan yardım da kabul edebilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler, Kamu İktisadî Kuruluşları ile bunlara bağlı müessese
ler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlar, ancak kamu yararına çalışan derneklere; Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 58 inoi maddeye göre tescillerini yaptıran spor 
kulüpleri, gençlik kulüpleri ve gençlik ve spor kulüplerine; kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim ku
rumları da 58 inci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan kulüplere yardım yapabilirler. 

Defter ve kayıtlar 

MADDE 63. — Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar : 
1. Üye kayıt defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu 

deftere yazılır. 
2. Karar defterleri; Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karar

ların altı başkan ve üyelerce imzalanır. 
3. Gelen ve giden evrak defteri; Gelen ve giden evrak, tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur. Ge

len evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. 
4. Gelir ve gider defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da ve

rildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 
5. Bütçe ve bilanço defteri; Bütçe ve bilançolar bu deftere işlenir. 
6. Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 
Bu maddede sayılı defterlerin Noterden tasdikli olması zorunludur. 
Demek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. iBu belgeler 5 yıl süre 

ile saklanır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu 
alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullamlanların denetlenmesi ve alınacak ücret, 
İçişleri ve Maliye (Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 

Alındı belgesinde, bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. 
•Maliye Bakanlıği yazılı istemden itibaren. 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek, özel 

olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülkî amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul ede
bilir. 

Mahallin en büyük mülkî amirliği, bu alındı belgelerini, liste halinde, bir tutanağa bağlayarak onaylar. 
Maliye 'Bakanlığınca resmî alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve 

aidat toplayacak kişi ya da kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük 
mülkî amirinin onayına sunulur. 

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

Taşınmaz mal edinme 

MADDE 64. — Dernekler, ikametgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlarda.! başka taşınmaz 
mallara sahip olamazlar. Derneklerin taşınmaz ınai satın a'maları içişleri Bakanlığından izin almalarına 
bağlıdır. 

Bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itiba
ren üç ay içinde içişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. Bu mallardan, birinci fıkra esaslarına göre der
nek ihtiyacından fazla olkluğu tespit edilenler, İçişleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde paraya çevrilir. 
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IBakanlar iKunilu, kamu yararına çalışan derneklerden gerekli gördüklerine, birinci fıkraya göre tespit edi
lecek ihtiyaçlardan fazla taşınmaz mala sahip olma yetkisi verebilir. 

İzne tabi dernek adları 

MADDE 65. — Dernekler adlarında, (Türk), (Türkiye), (Millî), '(Cumhuriyet), (Atatürk), (Mustafa Kemal) 
kelimeleri ile bunların baş veya sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Kurulu kararı 
ile kullanabilirler. 

Öğrenci dernekleri, kurdukları üniversite, fakülte ve yüksekokullar ile diğer resmî ve- özel yüksek eği
tim kurumlarının ismini alırlar. 

Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler 

MADDE 66. — Öğrenci derneklerinin merkez ve şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait idare yerleri üni
versite, fakülte, yüksekokullar ile sair resmî ve özel eğitim ve öğretim kurumları veya yurt binaları yahut ek
lentilerinde açılamaz. 

Derneklerin, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerle her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim kurum
larında, yurt binalarında veya bunların eklentilerinde yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri, kurumların 
yetkili amirinin muvafakati ve mahallin en büyük mülkî amirinin iznine bağlıdır. 

Hükümet komiserinin görevlendirilmesi 

MADDE 67. — Mahallin en büyük mülkî amiri, genel kurul toplantılarında hazır bulunmak üzere, hâ
kim, savcı veya bu sınıftan sayılanlar ile adliye memurları, askerî şahıslar, genel ve özel kolluk kuvvetleri men
supları dışından bir memuru hükümet komiseri olarak görevlendirir. Komisere lüzumu halinde yeteri kadar 
yardımcı verilebilir. 

Hükümet komiserinin görev ve yetkileri 

MADDE 68. — (Hükümet komiserinin görev ve yetkileri şunlardır: 
1. Genel kurul çağrısının usulüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek 
2. Tüzüğüne göre toplantıya katılacaklara ait liste üzerinde işaret konularak toplantıya katılanları tespit 

etmek, 
3. Toplantının mevzuat, dernek tüzüğü ve gündem esaslarına uygun cereyan edip etmediğini tespit etmek 

ve göreceği aykırı haller için kongre başkanlık divanını uyarmak, 
4. Toplantı güvenliğinin sağlanması ve toplantının sükûnet içinde geçmesini temin için kolluk kuvvetle

rinden her türlü yardımı istemek, 
5. Gerektiğinde toplantının safahatını, teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araçlar

la tespit etmek. 

Kanuna ve tüzüğe aykırı hallerin yargı mercilerine intikali 

MADDE 69. — Hükümet komiseri veya mahallin en büyük mülkî amiri, toplantının kanuna veya dernek 
tüzüğüne aykırı şekilde yapıldığını tespit ettiği takdirde, durumu 24 saat içinde mahallî Cumhuriyet Savcılığı
na bildirir. 

Hükümet komiserine verilecek ücret 

MADDE 70. — Hükümet komiserine verilecek ücretin miktarı, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müşte
reken tespit olunur. Bu ücret, ilgili dernek tarafından karşılanarak genel kurul toplantılarından en az iki gün 
önceden maliye veznesine yatırılır, 
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özel durumlar 

MADDE 71. — Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve duruma göre 
düzenlenen ve Bakanlar Kurulunca onaylanmış olan tüzüğüne ve özel kanunların verdiği görev ve yetkilere 
göre yönetilir. 

Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, Bakanlar Kurulunca onaylanmış tüzüklerine 
ve kanunlarına verdiği görev ve yetkilere göre yönetilir. 

Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları dernekler 

MADDE 72. — Yurt dışında Türk vatandaşları tarafından kurulacak derneklerin tüzüklerinin tasdikli iki 
nüshasının ve yönetim kurulu ile dernek üyelerinin kimliklerini gösterir bir listenin, içişleri Bakanlığına gönde
rilmek üzere, derneğin bulunduğu yerdeki, yoksa en yakındaki Türk Konsolosluklarına bir ay içinde veril
mesi zorunludur. 

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

Türk vatandaşları tarafından yurt dışında, bu kanunla yasaklanmış amaçlarla dernek kurulamaz ve Türk 
vatandaşları bu kabil derneklere üye olamazlar. 

Dernek birimi 

MADDE 73. — İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üze
re merkezde Emniyet Genel Müdürlüğünde ve her ilde il Emniyet Müdürlüklerinde Dernekler Birlimi oluş
turulur. 

Bu birimlerin kuruluş, görev ve yetkileri ile 16 inci maddeye göre tesis edilecek Dernekler Kütüğünün 
şekli, düzenleme ve kayıt esasları içişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Muhakeme usulü 

MADDE 74. — Bu Kanunla ilgili olarak hukuk mahkemelerinde bakılacak davalar acele olarak görü
lür. 

Bu kanun hükümlerine aykırı davranmaktan cezaî kovuşturmayı gerektiren hallerde, 3005 sayılı Meşhut 
Suçların Muhakeme Usulüne Dair Kanunun 1 inci maddesinin A Bendindeki yer ve 4 üncü 'maddesindeki 
süre kaydı aranmaksızın failleri hakkındaki kovuşturma ve soruşturma sözü edilen kanun hükümlerine göre 
yürütülür. 

Cumhuriyet Savcıları 3005 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı müddetle bağlı kalmaksızın bütün 
delilleri toplayarak kamu davası açarlar. 

YEDİNCİ KISIM 

Ceza Hükümleri 

MADDE 75. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde 
dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere 
üye olmaları kanunla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya dernek üyesi iken dernek
lere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden çıkarmayan dernek yöneticileri beşbin liradan on-
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 76. — Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile 38 inci 
maddenin iki numaralı bendine aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerek
tirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz bin liradan yüzbin liraya Ifcaldar ağır para cezası ile ce
zalandırılır ve her halde derneğin kapatılmasına karar verilir. 
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72 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenlere; Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk Ceza 
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ceza hadleri nazara alınmaksızın, yukarıdaki fıkra hükmüne 
göre ceza verilir. 

MADDE 77. — Bu Kanunun 7 nci maddesinin bir, iki, üç ve dört numaralı bentlerine aykırı hareket eden 
dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar ha
pis cezası ıhükmolunur ve derneğin kapatılmasına da karar verilir. 7 nci maddenin son fıkrasına aykırı hare
ket eden dernek üyeleri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla 
kadar hapis cezası hüktmolunur. 

Bu Kanunun 8 inci maıddesiine aykırı harekette bulunan dernek kurucuları ve yöneticileri ile 38 inci mad
denin bir veya üç numaralı bentlerine veya son fıikrasma 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 halinde derneğin kapatılmasına da karar verilir. 

MADDE 78. — Bu Kanunun 14 üncü maddesinde sözü edilen ilan mecburiyetini yerine getirmeyen 
dernek yöneticileri, beşbin 'liradan onbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Genel kurul toplantılarının kanun ve tüzüklerine aykırı olarak yapan dernek yöneticileri, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırı
lır. 

Bu kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimi süresi için yapmayanlar veya 31 
inci maddeye göre organlara seçilenler'i süresi içerisinde idareye bildirmeyenler, üç aydan altı aya kadar hafif 
hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Mahkemece, kanun ve tüzük hükümerine aykırı olarak yapılan genel ıkurul toplantılarının iptaline de 
karar verilebilir. 

MADDE 79. — Bu Kanunun 23 üncü maddesin aykırı olarak; dernek genel kurulunu dernek merke
zinden başka bir yerde toplayan yönetim kurulu üyeleri veya yetkili kılınan diğer şahıslar, maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen yerlerde toplantı yapanlar veya bı na müsaade edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

66 nci maddede yasaklanan yerlerde dernek merkez veya şubelerini açan veya izinsiz faaliyet gösteren 
yöneticilerle, buna müsaade eden veya bu hal ve faaliyetlerden bilgisi olduğu halde keyfiyeti kanunî merci
lere derhal haber vermeyen yetkililer de, yukarıdaki fıkra uyarınca cezalandırılır. 

MADDE 80. — Bu Kanunun 41 inci maddesine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılır. 

42 nci maddede gösterilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır. 

Mahkemece her iki halde de açılmış olan tesislerin kapatılmasına karar verilir. 

MADDE 81. — Kanunun 43 üncü maddesinin birin-i fıkrasına aykırı harekette bulunanlar, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 82. — Bu Kanunun 44 üncü maddesine veya 45 inci maddesinin birinci veya ikinci fıkralarına 
aykırı hareket edenler veya 46 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar ile 64 üncü mad
denin ikinci fıkrasında öngörülen bildirimi yapmayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede taşınmaz mallan 
paraya çevirmeyenler üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 83. — Kanunun 57 nci maddesinde yasaklanan durumları bilerek iktisap edenlere veya ikti
sap ettiğini öğrendiği halde, bir hafta içinde istifa etmeyenlere, beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 
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MADDE 84. — Kanunun 62 nci maddesine aykırı olarak derneklere yardım eden tüzelkişi veya kuru
luşların yönetici veya yetkilileriyle yardım kabul eden dernek yöneticileri, altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır. 

Eğer yardım alınmışsa, mahkemece, yapılan yardımların hazineye gelir kaydedilmesine -karar verilir. 

MADDE 85. — Genel kurul veya diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve 
dökümüne hile karıştıranlar, derneğe ait defter veya kayıtları tutmayanlar veya defter veya kayıtları tahrif 
veya yok edenler veya gizleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet 
veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, 
saklayan, imha eden, inkâr eden veya tahrif eden veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı 
ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin sair hizmetlileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı olaylardan dolayı kovuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir. 

MADDE 86. — Başka bir hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanunun amir hükümlerini yerine getirme
yen dernek yöneticileri veya dernek üyeleri ile sair kimseler hakkında, ayrıca bir ceza tayin edilmemiş ise bir 
aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

SEKÎZÎNCl KISIM 

Son Hükümler 

Derneklerin sandık kurması 

MADDE 87. — Demekler, tüzüklerinde öngörülmek ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, ris-
turn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak suretiyle üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç 
maddeleri ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler. 

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

Lokal açma 

MADDE 88. — Derneklerin lokal açmaları ile işletmeleri mahallin en büyük mülkî amirinden izin al
malarına bağlıdır. Dernekler ilçelerde ancak bir lokal açabilirler. 

Cemiyetler ve Dernekler Kanununa yapılan atıflar 

MADDE 89. — Diğer kanunlarda, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu veya 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile 
bunların ek ve değişikliklerine yapılan atıflar işbu Dernekler Kanununa, keza diğer kanunlarda 3512 ve

ya 1630 sayılı Kanun ve bu kanunların ek değişikliklerine madde numarası gösterilmek suretiyle yapılan atıflar, 
ibu Kanunun aynı konuları düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış sayılır. 

Bu Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri 

MADDE 90. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, 31, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 64, 65, 
66, 67, 68, 69 ve 70 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla Kamu Kurumu Niteli
ğinde Meslek Kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de uygulanır. 
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GEÇÎCt MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon ve 
dernekler, en çok altı ay içinde durumlarını bu Kanun hükümlerine uydurmaya ve değişiklik yapılmasa 
bile, tüzüklerinde dört nüshasım merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine vermek zorun
dadır. 

Konfederasyon, federasyon ve dernek yönetim kurulları, birinci fıkrada öngörülen süre içinde, Kanuna 
uygunluk sağlamak amacıyla, tüzüklerinde değişiklik yapmaya yetkilidirler. Tüzüklerinde, yapılan bu deği
şiklikler yapılacak ilk olağan veya olağanüstü toplantıda genel kurulların tasvibine sunulur. 

Birinci fıkrada belirtilen süre içinde tüzüklerini merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine 
vermeyen konfederasyon, federasyon ve dernekler, en büyük mülkî amirlerin kararı ile kendiliğinden dağıl
mış sayılır. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon ve 
dernekler en geç altı ay içinde sahip oldukları taşınmaz malları, tapu ve vergi kayıt örneklerini de ekleyerek, 
îçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine bildirmek 
zorundadır. 

Bildirilecek bu taşınmaz mallardan, 63 üncü madde hükümleri dikkate alınarak, konfederasyon, fede
rasyon ve dernekler için gerekli olmadığı içişleri Bakanlığınca tespit edilenlerin belirtilecek süre içinde pa
raya çevrilmesi zorunludur. 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon ve federasyon
lar, üye sayısı ve kendisini oluşturan dernek ve fede asyonların nitelikleri bakımından Kanunun 35 inci 
maddesinde öngörülen şartlan taşımasalar bile, hukuk varlıklarını korurlar. 

GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon ve 
derneklerden, yurt, pansiyon, kitaplık, okuma odası, çocuk bakım yuvası, huzurevi, aşocağı, spor saha veya 
salonu ve kamp tesisi kurup işletmekte olanlar, 42 nci maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten başlamak üzere altı ay içinde, yönetmelikte belirlenecek Bakanlıklardan izin almak zorundadır. Ça
lıştırılmasına izin verilmeyen veya izin için başvurulmayan tesisler bu süre sonunda kapatılır. 

GEÇtCt MADDE 5. — Bu Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamu hizmeti görevlileri
nin girebilecekleri dernekler belirieninceye kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddede 
sayılan kamu hizmeti görevlilerinin üye oldukları de neklerle ilişkileri devam eder. 

Ancak yukarıdaki fıkrada belirtilen kamu hizmeti görevlilerinin, mahkeme kararı ile veya 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun 45 inci maddesine göre valiliklerce faaliyetten alıkonan veya sıkıyönetim komutanlıkla-
rınca faaliyetleri durdurulan derneklerle olan üyelik ilişkileri bu dernekler yeniden faaliyete geçmiş olsalar da
hi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 91. — 22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile bu Kanunun bütün ek ve değişiklik
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Yürürlük 

MADDE 92. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 93. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
2.5.1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

• 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. özdas 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
t. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F._ tikel 

tmar ve iskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Dernekler Kanunu Tasarısı 

BÎRİNCÎ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve 
usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, dernek kurma hakkı, derneklerin kuruluşu, işleyişi, örgütlenmeleri, organları 
ile görev ve yetkileri, denetlenmeleri, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelik ve üyelerin hakları ve görevleri, yasak 
ve izne tabi faaliyetler, cezalar ile derneklere ilişkin diğer konuları düzenleyen hükümleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanun uygulanmasında; 
1. Dernek : Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek 

kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle oluşturdukları tüzelkişiliği, 
2. Dernek Merkezi : Derneğin yönetim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi, 
3. Dernek İkametgâhı : Yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri, 
4. Mahallin En Büyük Mülkî Amiri : Vali veya kaymakamı, 
5. Üst Kuı ulus : Derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Dernek Kurma Hakkı ve Kurulması Yasak Dernekler 

Dernek kurma hakkı 
MADDE 4. — Medenî hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin 

almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 
Ancak; 
1. Yüksek Yargı Organları mensupları, Hâkim ve savcılar, mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil 

kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları, her türlü ilkokul, 
ortaokul, lise ve meslek lisesi öğretmen ve yöneticileri, Millî Eğitim Bakanlığı, Merkez ve iller kuruluşunda 
çalışan öğretmenler ile diğer personel ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti 
görevlileri ile her türlü orta dereceli okul öğrencileri, 

2. a) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanıma, dolanlı 
iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmî ihale ve 
alım satımlara fesat karışma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

b) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 inci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini 
alenî olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkûm olanlar. 

c) Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, meshep veya 
bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316 nci, 317 ve 318 
inci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 
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MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Dernekler Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

ı BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak 
bir gayeyi gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmele
ri suretiyle oluşturdukları derneklerle ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
1. Dernek Merkezi : Derneğin yönetim yerini, 
2. Dernek ikametgâhı : Yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri, 
3. Mahallin En Büyük Mülkî Amiri : Vali veya kaymakamı, 
4. Üst Kuruluş : Derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları, 
5. Kamu Hizmeti Görevlileri : Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yap

tıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerini, 
İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Dernek Kurma Hakkı ve Kurulması Yasak Dernekler 

Dernek kurma hakkı 
MADDE 4. — Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını 'bitirmiş olan herkes, önceden x 

izin almaksızın dernek kurabilir. 

Ancak; 
X. Yüksek Mahkeme üyeleri, hâkim ve savcılar, Sayıştay Meslek Mensupları ile savcı ve yardımcıları, 

mülkî idare amirliği hizmetlerine dahil kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk 
kuvvetleri mensupları, resmî ve özel ilkokul, ortaokul, lise veya dengi okullar öğretmen ve yöneticileri Mil
lî Eğitim Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışan öğretmenleri ile diğer personeli ve özel kanunlann-
da dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görevlileri ile resmî ve özel ortaokul ve ortaöğretim öğren
cileri 

2. Affa uğramış olsalar bile; 
a) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı 

iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk ka çakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlan ve resmî ihale 
ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

b) Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini 
alenî olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkûm olanlar. 
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d) Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarında yazılı fiillerle aynı ka
nunun 537 nci maddesinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci fıkralarında yazılı fiilleri siyasî ve ideolojik 
amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar. 

Sürekli olarak; 
3. Dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle mahkemece kapatılmasına karar veri

len derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 101 
inci maddesinin «d» bendi gereğince bir siyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasî partinin 
kapatılmasına sebep olan parti üyeleri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının 
yazı ile bildirilmesinden itibaren 5 yıl süre ile Dernek kuramazlar. 

Derneklerin tüzelkişilik kazanması 

MADDE 5. — Dernekler 10 uncu maddede Öngörülen kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bu
lunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine vermekle tüzelkişilik kazanırlar. 

Kurulması yasak olan dernekler 

MADDE 6. — Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak dernek kurulamaz; 
1. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
2. Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Türkiye Cumhuri

yetinin varlığını tehlikeye düşürmek veya ortadan kaldırmak, 
3. Anayasadaki temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak, 
4. Kanunlara, Millî Egemenliğe, millî güvenliğe, kamu düzenine ve genel asayişe, kamu yararına, genel ah

laka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faaliyette bulunmak, 
5. iBölge, ırk, sosyal sınıf, din ve mezhep esasına veya adına dayanarak faaliyette bulunmak, 
6. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde, ırk, din, mezhep, kültür veya dil farklılığına dayanan azınlıklar 

bulunduğunu ileri sürmek veya Türk Dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya 
yaymak suretiyle azınlık yaratmak veya herhangi bir bölgenin veya ırkın yahut sınıfın ya da belli bir din 
veya mezhepten olanların diğerlerine hâkim veya diğerlerinden imtiyazlı olmasını sağlamak, 

7. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı orta
dan kaldırmak, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini sağlamak, yahut memleket içinde kurulu 
ekonomik veya sosyal temel düzenlerden herhangi birini devirmek veya Devletin siyasî ve hukukî düzenlerini 
yok etmek, 

8. Devletin sosyal, ekonomik veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırmak 
veya siyasî yahut kişisel çıkar ve nüfuz sağlamak amacıyla her ne suretle olursa olsun dinî ve din duygu
larını yaihut dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmek veya kötüye kullanmak, 

9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 174 üncü maddesinde sayılan inkılap kanunlarını kaldırmak, de
ğiştirmek yahut bu kanunlarla yasaklanan hususları yeniden canlandırmak, 

10. Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek, 
11. Belli bir siyasî partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak, siyasî partiler arasında işbirliği sağ

lamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, mahallî idareler veya mahalle rnuhtarlıği yahut ihtiyar heyeti 
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c) Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep, ve
ya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı Kanunun 316 nci, 317 ve. 
318 inci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

d) Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı fiillerle aym 
Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı fiilleri siyasî 
ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar, 

3. Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına 
mahkûm olanlar, 

Sürekli olarak, 
4. Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde 

bulunmaları sebebiyle mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri, kapatma kararının 
kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 101 inci maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasî 
partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasî partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri de 
çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş 
yıl süre ile, 

Dernek kuramazlar. 

Kurulması yasak olan dernekler 

MADDE 5. — Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak dernek kurulamaz; 
L Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
2. Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Türkiye Cumhu

riyetinin varlığını tehlikeye düşürmek veya ortadan kaldırmak, 
3. Anayasadaki temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak, 
4. Kanunlara, millî egemenliğe, millî güvenliğe, kamu düzenine ve genel asayişe, kamu yararına, ge

nel ahlaka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faaliyette bulunmak, 
5. Bölge, ırk, sosyal sınıf, din ve mezhep esasına veya adına dayanarak faaliyette bulunmak, 
6. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde, ırk, din, mezhep, kültür veya dil farklılığına dayanan azınlık

lar bulunduğunu ileri sürmek veya Türk Dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri korumak, geliştirmek 
veya yaymak suretiyle azınlık yaratmak veya herhangi bir bölgenin veya ırkın yahut sınıfın ya da belli bir 
din veya mezhepten olanların diğerlerine hâkim veya di Şerlerinden imtiyazlı olmasını sağlamak, 

7. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı orta
dan kaldırmak Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini sağlamak yahut memleket içinde kurulu 
ekonomik veya sosyal temel düzenlerden herhangi birini devirmek veya Devletin siyasî ve hukukî düzenleri
ni yok etmek, 

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

9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 174 üncü maddesinde sayılan İnkılap Kanunlarını kaldırmak, değiş
tirmek yahut bu Kanunlarla yasaklanan hususları yeniden canlandırmak, 

10. Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek, 
11. Belli bir siyasî partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak, siyasî partiler arasında işbirliği sağla

mak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, mahallî idareler veya mahalle muhtarlığı yahut ihtiyar heyeti seçim-
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seçimlerinde bir siyasî partiyi veya adaylarından birini veya birkaçını yahut bağımsız bir adayı veya aday
ları desteklemek veya kazanmalarım önlemek yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak dahil olmak üzere, 
her türlü siyasî faaliyette bulunmak ve sendikalarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 
vakıflarla bu amaçla ortak hareket etmek, 

12. Türkiye Devletinin manevî şahsiyetini kötülemek veya küçültmek, 
13. Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik yahut ıtelkin etmek, 
Amacıyla dernek kurulması yasaktır. 
Üniversite, fakülte ve yüksekokullar ile her türlü resmî veya özel yükseköğretim ve eğitim kurumların

da birden fazla öğrenci dermeği kurulamaz. 

Bazı adları ve işaretleri kullanma yasağı 

MADDE 7, — Derneklerin; 
1. Bir siyasî partinin veya sendikanın veya konfederasyonun yahut bu Kanunun 76 ncı maddesi gereğin

ce mahkemece kapatılmasına karar verilen bir dernek veya üst kuruluşun adımı veya bunları hatırlatan ad
ları, 

2. Komünist, anarşist, faşist, nasyonal - sosyalist teokratik veya aynı anlama gelen adları ve bunlara 
ait işaret, sembol veya benzerlerini, 

3. Tüzük ve diğer dernek mevzuatının yazımında ve yayınlanmasında, genel kurullarında, özel veya res
mî, açık veya kapalı yer toplantılarımda kanunla yasaklanmış dilleri» 

4. Dernekçe düzenlenen veya dernek adına iştirak edilen açık veya kapalı yer toplantılarında Türkçeden 
başlka dille yazılmış pankart, levha, plak, ses ve görüntü bandı, broşür, el ilanı ve beyannameleri, 

5. Mühür ve başlıklı kâğıtlarda dernek isminden ve varsa işaretinden başka isim ve işaretleri, 
Kullanmaları yasaktır. 
Dernek üyelerinin, derneklerin her tüflü toplantı ve faaliyetleri sırasında, ikinci bent ile yasaklanan işa

ret, sembol ve benzerlerinin kullanmaları yasaktır. 

Uluslararası faaliyet yasağı 

MADDE 8, — Bu Kanunun 12 ve 13 üncü maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere; 
1. Uluslararası faaliyette bulunmak amacıyla dernek kurulamaz. 
2. Türkiye'de kumlam dernekler, yurt dışında kurulmuş ulusal veya uluslararası dernek veya kuruluş

lara katılamaz., 
3. Merkezi yurt dışında bulunan derneklerin Türkiye'de şubesi açılamaz. 

İKİNCİ KISIM 
Kuruluş 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tüzük ve Kuruluş Bildirisi 

Dernek tüzüğü 
MADDE 9. — Her derneğin bir ıtüzüğü ibulunur, bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi 

zorunludur. 
1. Derneğin adı ve merkezi, 
2. Derneğin amacı ve Ibu amacı gerçekleştirmek üzere, dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve ça

lışma biçimleri, 
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lerinde bir siyasî partiyi veya adaylarından birini veya birkaçını yahut bağımsız bir adayı veya adayları des
teklemek veya kazanmalarını önlemek yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak dahil olmak üzere, her türlü 
siyasî faaliyette bulunmak ve sendikalarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya vakıflarla bu 
amaçla ortak hareket etmek, 

12. Türkiye Devletinin manevî şahsiyetini kötülemek veya küçültmek, 
13. Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik yahut telkin etmek, 
Amacıyla dernek kurulması yasaktır. 
Yükseköğretim kurumlarında birden fazla öğrenci derneği kurulamaz. 

Bazı ad, işaret ve dilleri kullanma yasağı 

MADDE 6. — Derneklerin; 
1. iBir siyasî partinin veya kapatılmış siyasî partilerin veya sendikanın veya konfederasyonun veya bu 

Kanunun 76 ncı maddesi gereğince mahkemece kapatılmasına karar verilen bir dernek veya üst kuruluşun 
adını, amblemlerini, rumuzlarını, rozetlerini ve benzeri işaretleri ile daha önce kurulmuş Türk Devletlerine 
ait topluma malolmuş bayrak, amblem ve plamaları, 

2. Komünist, anarşist, faşist, nasyonal-sosyalist, teokratik veya aynı anlama gelen adları ve bunlara ait 
işaret ,sembol veya bunları hatırlatan benzerlerini, 

3. Tüzük ve diğer dernek mevzuatının yazımında ve yayınlanmasında, genel kurullarında, özel veya res
mî, açık veya kapalı yer toplantılarında kanunla yasaklanmış dilleri, 

4. Dernekçe düzenlenen veya dernek adına iştirak edilen açık veya kapalı yer toplantılarında kanunla 
yasaklanmış dillerle yazılmış pankart, levha, plak, ses ve görüntü bandı, broşür, el ilanı, beyanname ve ben
zerlerini, 

5. Mühür ve başlıklı kâğıtlarda dernek isim inden ve varsa işaretinden başka isim ve işaretleri, 
Kullanmaları yasaktır. 
Dernek üyelerinin, derneklerin her türlü toplantı ve faaliyetleri sırasında, ikinci bent ile yasaklanan işaret, 

sembol ve bunları hatırlatan benzerlerini kullanmaları yasaktır. 

Uluslararası faaliyet yasağı 

MADDE 7. — Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Kuruluş 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tüzük ve Kuruluş Bildirisi 

Dernek tüzüğü 
MADDE 8. — Her derneğin bir tüzüğü bulunur, bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zo

runludur. 
1. Derneğin adı ve merkezi, 
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için, dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalış

ma biçimleri, 
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3. Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri, 
4. Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri, 
5. Dernek genel kurulunun kurulma şekli, toplanma zamanı, 
6. Genel Kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma yöntemleri ile yeter sayıları, 
7. Yönetim ve denetleme kurullarının ne suretle seçileceği, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri, 
8. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise, şubelerin görev ve yetkileri ile dernek 

genel kurulunda nasıl temsil edileceği, 
9. Üyelerin yılda 120 TL. sından az 12 000 TL. sından fazla olmamak üzere ödeyecekleri aidat miktarı, 
10. Derneğin iç denetim şekilleri, 
11. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, 
12. Derneğin feshi halinde mallarımın tasfiye şekli, 

Kuruluş 

MADDE 10. — Derneklerin tüzelkişilik kazanmasına esas olan ve 5 inci maddeye göre kuruldukları ye
rin en büyük mülkî amirliğine verecekleri kuruluş bildirisinin, bütün kurucular tarafından imzalanması veya 
imzalarının yanında her kurucunun ad ve soyadı, doğum tarihi, meslek ve sanatı, tabiiyeti ve ikametgâhının 
yazılması, dernek ikametgâhının belirtilmesi; dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlerini yürüt
meye ve derneği temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ikametgâhları, yapılacak 
yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin ad ve soyadlarıyla adreslerinin gösterilmesi ve dernek 
tüzüğünden dört adedinin, kurucuların nüfus kayıt örneklerinin, adlî sicil belgelerinin ve her kurucu üye 
tarafından düzenlenen kurucu olma şartlarını taşıdıklarını gösterir imzalı beyannamelerin kuruluş bildirisine 
eklenmesi zorunludur. . 

Birden çok ilde faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ile tüzükleri, mahallin en büyük mülkî 
amirliğince bir (hafta içinde içişleri 'Bakanlığına gönderilir. 

Kuruluş bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi 

MADDE 11. — Bir ilde faaliyette bulunacak derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri valiliklerce 30 
gün içinde, 'birden çok ilde faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri ise İçişleri Bakan
lığınca 90 gün içinde incelenir. 

Kurutuş bildirisinde, tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit 
edildiği ıtakdirde, bunların giderilmesi geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden 
itibaren 30 gün içinde belirtilen noksanıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılık giderilmezse mahallin en 
büyük mülkiye amirinin ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı derneğin faaliyetinin durdurulması veya ka
patılması için yetkili mahkemeye başvurur. 

Amcak, Kanunun 6 ncı maddesiyle yasaklanmış bulunan amaçlarla kurulmuş ve kuruluş bildirisi ve tü
zükleri valiliklerce incelenmiş derneklerin faaliyetleri ilgili valinin, ikuruluş bildirisi ve tüzükleri İçişleri Ba
kanlığınca incelenmiş olan derneklerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığının istemi üzerine, dernek merkezi
nin bulunduğu yer valisinin kararıyla durdurulur. Ve keyfiyet 3 gün içinde Cumhuriyet Savcılığına bildiri
lir. Faaliyetin durdurulması, mahkemece aksine karar verilinceye kadar devam eder. 

Kuruluş bildirisinde ve tüzüklerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz yahut kanuna aykırılık veya 
noksanlıklar 2 nci fıkrada belirtilen süre içinde giderilmiş bulunursa, kuruluş bildirisinin ve tüzükleri ince
leyen makam keyfiyeti derneğe yazıyla bildirir. 
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3. Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri, 
4. Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri, 
5. Dernek genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, 
6. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri, 
7. Yönetim ve denetleme kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı, 
8. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise, şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetki

leri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği, 
9. Üyelerin, ödeyecekleri yıllık aidat miktarı, 
10. Derneğin iç denetim şekilleri, 
11. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, 
12. Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli, 

Derneklerin tüzelkişilik kazanması, kuruluş bildirisi 

MADDE 9. — Dernekler, kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülkî 
amirliğine vermek suretiyle tüzelkişilik kazanırlar. 

Kuruluş bildirisinde, kurulacak derneğin adı, ikametgâh adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve ta
rihi, meslek ve sanatı, tabiiyeti ile ikametgâhlarının belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucular tarafından 
imzalanması ve bildiriye kurucuların nüfus cüzdanı örneklerinin, adlî sicil belgelerinin ve kurucuların ayrı ayrı 
düzenledikleri dernek kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameler ile kurucular ta
rafından imzalanmış dernek tüzüğünün dört adedinin eklenmesi zorunludur. 

Dernek organlarının oluşmasına kadar, dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsil etmeye yetkili geçici 
yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı ve ikametgâhları ile yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi 
veya kişilerin adı, soyadı ve adresleri de belirtilir. 

Bildiri ve belgelerin alındığı anda ilgili mülkî amirlikçe bir alındı belgesi verilir. 
Birden çok ilde faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ile tüzükleri, mahallin en büyük mülkî amir

liğince bir hafta içinde îçişleri Bakanlığına gönderilir. 

Kuruluş bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi 

MADDE 10. — Bir il'de faaliyette bulunacak derneklerin kuruluş billdirisi ve eklerinin doğruluğu ile 
tüzükleri valiliklerce otuz gün içinde, birden çok il'de faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ve ek
lerinin doğruluğu ile tüzükleri îçişleri Bakanlığınca dotksan gün içinde incelenir. 

Kuruluş 'bildirisinde, tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tes
pit edildiği takdirde, bunların giderilmesi geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden 
itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılık giderilmezse mahallin en 
büyük mülkî amirinin İhbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı derneğin feshi için yetkili mahkemeye başvurur. 
Ayrıca derneğin faaliyetinin durdurulmasını da isteyebilir. 

Ancak, Kanunun 5 inci maddesiyle yasaklanmış bulunan amaçlarla kurulmuş ve kuruluş bildirisi ve 
tüzükleri Valiliklerce incelenmiş derneklerin faaliyetleri ilgili valinin, kuruluş bildirisi ve tüzükleri içişleri 
Balkanlığınca incelenmiş olan derneklerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığının istemi üzerine, dernek mer
kezinin 'bulunduğu yer Valisinin kararıyla durdurulur. Keyfiyet üç gün içinde Cumhuriyet Savcılığına bildi
rilir. Faaliyetin durdurulması, mahkemece aksine karar verilinceye kadar devam eder. 

Kuruluş bildirisinde ve tüzüklerde kanuna aykırılık veya noksanlık 'bulunmaz veya kanuna aykırılık veya 
noksanlıklar 2 nci fıkrada belirtilen süre içinde giderilmiş bulunursa, kuruluş bildirisini ve tüzükleri ince
leyen makam keyfiyeti derneğe yazıyla bildirir. 
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Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri 

MADDE 12. — Uluslararası beraberlik veya işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde; 
1. Uluslararası faaliyette bulunma amacını güden derneklerin kurulması, 
2. Mevcut derneklerin bu yönde faaliyet göstermesi, 
3. Bir ve iki numaralı bentlerde sözü edilen dernekleri yurt dışında şube açması veya yurt dışındaki 

benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılması, 
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunun 

izin vermesine bağlıdır. 
Yurt dışındaki bir dernek veya kuruluşa katılmak isteyen dernekler veya üst kuruluş, bu dernek veya 

kuruluşun statüsünün Türkçeye çevrilmiş noterden onaylı iki örneğini İçişleri Bakanlığına vermekle yükümlü
dürler. 

Türkiye'deki derneklerin katıldığı veya işbirliği yaptığı yabancı dernek veya kuruluşların, kanunlarımıza ve 
ulusal çıkarlarımıza uymayan yahut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması halinde, Türki
ye'de kurulmuş derneğin, bu yabancı dernek veya kuruluşlarla olan ilişkilerine, İçişleri Bakanlığının önerisi 
üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla son verilir. 

Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'de faaliyetleri 

MADDE 13. — Yurt dışında kurulan ve uluslararası beraberlik ve işbirliği sağlamak amacını güden dernek
lerin; 

1. Türkiye'de şube açmalarına, 
2. 12 nci madde uyarınca kurulmalarına veya uluslararası faaliyette bulunmalarına Bakanlar Kurulunca 

izin verilen kuruluşlara veya derneklere katılmalarına yahut bunlarla işbirliğinde bulunmalarına, 
İşbirliği veya müşterek faaliyetlerin yararlı olacağına kanaat getirilmesi halinde, karşılıklı olmak kaydıyla, 

Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca izin verile
bilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözkonusu edilen derneklerin kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza uymayan yahut 
kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması halinde, açılmış şubelerinin kapatılmasına veya veri
len iznin geri alınmasına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

İlan 

MADDE 14. — Dernek tüzüğü ve ikametgâhı, Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ya
pılan bildirimden itibaren onbeş gün içinde mahallî bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise il merkezinde 
çıkan bir gazetede yayımlanır. Bu, gazetenin beş nüshası, yayımı tarihinden itibaren en geç onbeş gün için
de, geçici yönetim kurulu tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine verilir. 

Tüzüklerde ve dernek ikametgâhlarında yapılan değişiklikler de aynı usule tabidir. 

İlk genel kurul toplantısı 

MADDE 15. — Dernekler, tüzüklerinin gazetede yayımlandığı günü izleyen doksan gün içinde ilk ge
nel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadırlar. 

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mahallin en büyük mülkî amiri derneklerin kendiliğinden dağılmış sa
yılmasına karar verir. 
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Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri 

MADDE 11. — Uluslararası beraberlik veya işbirliği yapılmasında yarar görülen faallerde; 
1. Uluslararası faaliyette bulunma amacını güden derneklerin kurulması, 
2. Mevcut derneklerin bu yönde faaliyet göstermesi, 
3. Bir ve iki numaralı berillerde sözü edilen derneklerin yurt dışında şube açması veya yurt dışındaki 

'benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılması, 
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunun 

izin vermesine bağlıdır. 
Yurt dışındaki bir dernek veya ıkuruluşa katılmak isteyen dernekler veya üst kuruluş, bu dernek veya 

'kuruluşun statüsünün Türkçeye çevrilmiş noterden onaylı iki örneğini İçişleri Bakanlığına vermekle yü
kümlüdürler. 

TürkiyeMeki derneklerin katıldığı veya işbirliği yaptığı yabancı dernek veya kuruluşların, kanunlarımıza 
ve ulusal çıkarlarımıza uymayan veya kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faailiydtlerde bulunması halinde, 
Türkiye'de kurulmuş derneğin, bu ya'bancı derneik veya kuruluşlarla olan ilişkilerine Dışişleri Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla son verilir. 

Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri 

MADDE 12. — Yurt dışında kurulan ve uluslararası beraberlik ve işbirliği sağlamaik amacını güden 
derneklerin; 

1. Türkiye'de şube açmalarına, 
2. 12 nci madde uyarınca kurulmalarına veya uluslararası faaliyette bulunmalarına Bakanlar Kurulunca 

izin verilen kuruluşlara veya derneklere katıılimalarına veya bunlarla işbirliğinde bulunmalarına, 
İşbirliği veya müşterek faaliyetlerin yararlı olacağına kanaat getirilmesi halinde, karşılıklı olmak kay

dıyla Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca izin 
verilebilir. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen derneklerin, kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza uymayan ve
ya kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması halinde, açılmış şubelerinin kapatılmasına ve
ya verilen iznin geri alınmasına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulu yetikilidir, 

İlan 

MADDE 13. — Dernek tüzüğü ve ikametgâhı, kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gere
ğince yapılan bildirimden itibaren oribeş gün içinde ma'hallî bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise il 
merkezinde çıkan bir gazetede yayımlanır. Bu gazetenin beş nüshası, yayımı tarihinden itibaren en geç on-
beş gün içinde, geçici yönetim kurulu tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amir
liğine verilir. 

Tüzüklerde ve dernek ikametgâhlarında yapılan değişiklikler de aynı usûle tabidir. 

İlk genel kurul toplantısı 

MADDE 14. — Dernekler, tüzüklerinin gazetede yayımlandığı günü izüeyen altı ay içinde ilk genel ku
rul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadırlar. 

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mahallin en büyük mülkî amiri derneklerin kendiliğinden dağıl
mış sayılmasına karar verir. 
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Demek kütüğü ve kayıt işleri 

MADDE 16. — İçişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğünde ve illerde emniyet müdürlüklerinde 
derneklerin kaydolunacağı Dernekler Kütüğü tesis olunur. 

Emniyet Genel Müdürlüğündeki Dernekler Kütüğüne, bütün konfederasyon, federasyon ve dernekler ile şu
beleri ve merkezleri yurt dışında bulunan derneklerin Türkiye'de açılmış şubeleri kaydolunur. 

illerdeki dernek kütüğüne, merkezleri o il sınırları içinde bulunan konfederasyon, federasyon ve dernek
ler ile şubeleri ve merkezi başka illerde veya yurt dışında olan derneklerin o il sınırları içinde açılan şube
leri kaydolunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelik 

Üye olma hakkı 

MADDE 17. — Medenî hakları kullanma ehliyeti olan ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan herkes dernek
lere üye olabilir. 

Ancak özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla; 
1. Bu Kanunun dördüncü maddesinin bir numaralı bendinde gösterilenlerden; 
a) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince, 
b) Yargıtay Üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, 
c) Danıştay Üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca, 
d) Sayıştay mensupları, Sayıştay Daireleri Kurulunun mütalaasına uygun olarak Sayıştay Birinci Başka

nınca, 
e) Hâkim ve savcılar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilen müsaade üzerine; 
2. Bu Kanunun dördüncü maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ise Bakanlar Kurulunca üye 

olunamayacağı tespit ve ilan edilen dernekler dışındaki, 
Derneklere üye olabilirler. 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye ola

mayacaklarını belirttiği kişiler ve her türlü orta dereceli okul öğrencileri dernek üyesi olamazlar. 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde gösterilenler, bu bentte belirtilen yasak süresince der

nek üyesi olamazlar. 
Öğrenci derneklerine öğrenci olmayanlar; bu Kanunun 40 inci maddesinde gösterilen derneklere, derneğin 

kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmetlerinde çalı
şan meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar ile milletvekilleri üye ola
mazlar. 

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan baş
ka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da aranır. Fahrî üyelik için ikamet şartı aran
maz. 

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin 
reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat, sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. 

Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı yüksekokul veya enstitülere kayıt olup da üyelik istekleri redde
dilen öğrencilerin, idareden alacakları öğrenci belgesi ile derneklerine yaptıkları müracaat üzerine, üyeliğe 
kabulleri zorunludur. 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 18. — Öğrenci derneği üyesi iken öğrencilik sıfatı sona erenlerin 40 mcı maddeye göre kamu 
hizmeti görevlilerince kurulan derneklerin üyesi iken o derneğin kurulduğu kamu kurum veya kuruluşundan 
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Demek kütüğü ve kayıt işleri 

MADDE 15. — Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesi 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelik 

Üye olma hakkı 

MADDE 16. — Medenî hakları kullanma ehliyetine salhip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan herkes 
derneklere üye olabilir. 

Ancak özel, kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla; 
1. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin foir numaralı bendinde gösterilenlerden : 
a) Anayasa Mahkemesi üydleri, Anayasa Mahkemesince, 
b) Yargıtay üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, 
c) Danıştay üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca, 
d) Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcıları Sayıştay Daireler Kurulunca, 
e) Hâkim ve savcılar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca, 
Verilen müsaade üzerine; 
2. Bu Kanunun dördüncü maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ise ilgili bulundukları 

bakanlıkça tespit ve ilan edilen, 
Derneklere üye olabilirler. 
Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bendinde gösterilenler ile diğer ka

nunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri dernek üyesi 
olamazlar. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde gösterilenler, bu bentte belirti
len yasak süresince dernek üyesi olamazlar. 

Yükseköğretim öğrenci derneklerine öğrenci olmayanlar; bu Kanunun 39 uncu maddesinde gösterilen 
derneklere, derneğin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve ka
mu hizmetlerinde çalışan meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar ile 
milletvekilleri üye olamazlar. 

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan 
başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet 
şartı, aranmaz. 

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya is
teğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. 

Yükseköğretim öğrencilerinin, kurumlarından alacakları öğrenci belgesi ile öğrenci derneklerine yaptık
ları müracaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur. 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 17. — Öğrenci derneği üyesi iken öğrencilik sıfatı sona erenlerin, 39 uncu maddeye göre ka
mu hizmeti görevlilerince kurulan derneklerin üyesi iken o derneğin kurulduğu kamu kurum veya kurulu-
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veya kamu hizmetinden emeklilik dışında herhangi bir nedenle ayrılanların, derneklere üye olma hakkını kay
bedenlerin ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, kayıtlı bulundukları 
derneklerdeki üyelikleri sona erer. 

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurullarınca silinir. 

Üyelerin hakları 

MADDE 19. — Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve 

mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere 
ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 

Ancak; 
1. 4 üncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri 17 nci madde gereğince üye olabilecekleri dernek

lerin, 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, kanunla gelir kaynağı veya özel imkânlar sağlanmış olan kamu 

yararına çalışan derneklerin, 
Yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar. 
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır. 
Fahrî üyelerin oy hakkı yoktur, istedikleri takdirde aidat verebilirler, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Dernek Organları 

Dernek organları 

MADDE 20. — Her dernekte; 
1. Genel kurul, 
2. Yönetim kurulu, 
3. Denetleme kurulu, 
Oluşturulması zorunludur. 
Dernekler, başka organlar da kurabilirler. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, 

yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

Genel kurul toplantıları 

MADDE 21. — Genel Kurul; 
1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; 
2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin ya

zılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 
Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel ku

rulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin 
müracaatı üzerine mahallî sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyet, genel kurulu top
lantıya çağırmakla görevlendirir." 
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şundan veya kamu hizmetinden emeklilik dışında herhangi bir nedenle ayrılanların, derneklere üye olma 
hakkını kaybedenlerin ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, kayıtlı bu
lundukları derneklerdeki üyelikleri sona erer. 

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yqnetim kurullarınca silinir. 

Üyelerin hakları 

MADDE 18. — Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
hakkına sahiptir. 

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve 
mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği hozan veya bazı üyelere 
ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 

Ancak; 
1. 4 üncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri 16 ncı madde gereğince üye olabilecekleri der

neklerin, 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, (özel) özel gelir kaynağı veya özel imkânları kanunla sağlan

mış olan kamu yararına çalışan derneklerin, 
i Yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar. 

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye aracı
lığıyla da kullanabilir. Her üye genel kurulda en çok bir üyeyi temsil edebilir. 

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Dernek Organları 

Dernek organları 

MADDE 19. — Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi 19 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Genel kurul toplantıları 

MADDE 20. — Genel kurul; 
1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; 
2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin ya

zılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 
Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel ku

rulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin 
müracaatı üzerine mahallî sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir he
yeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
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Çağrı usulü 

MADDE 22. — Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre igenel 'kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 1 iş
teşini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün 'önceden, günlü ısaaltii, yeri ve gündemi mahallî 
bir gazetede ilan edilmelk suretiyle toplantıya çağrılır. 

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının yapılacağı günde 
belirtilir. 'îlik toplantı günü ile ikinci toplantı arasında 'bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. 

Toiplantınm yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
maihalllin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazııya toplantıya k'aıtılaicalk üyeleri gösteren liste 
de eklenir. 

Topliainltı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belkıtülmek suretiyle, 
toplantı ilanının yapıldığı gazeteye İkinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma 
tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorun ludur. 

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

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı yeri 

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

Öğrenci derneklerin genel kurul toplantıları, resmî veya özel öğretim kurumlarında veya yurt binaların
da yapılamaz. 

Toplantı yeter sayısı 

MADDE 24. — Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarı
sından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. 

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya 
katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 

Toplantının yapılış usulü 

MADDE 25. — Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülkî amirliği
ne bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. 

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak 
toplantı yerine girerler. 

24 üncü maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir baş kan ve yeteri kadar başfcanvekili ile kâtip seçilir. 
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla bir

likte imzalarlar. 
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yöne'Jİm kuruluna verilir. 
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Çağrı usulü 

MADDE 21. — Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi 21 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Toplantı yeri 

MADDE 22. — Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapıla
maz. 

Öğrenci derneklerinin genel kurul toplantıları ilgili öğretim kurumlarında yapılır. Toplantının gün, saat 
ve toplantı gündemi ile katılacak üyeleri gösteren liste en az onbeş gün önce ilgili öğretim kurumuna da 
verilir. 

Toplantı yeter sayısı 

MADDE 23. — Danışma Meclisi metninin 24 üncü maddesi 23 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Toplantının yapılış usulü 

MADDE 24. — Danışma Meclisi metninin 25 inci maddesi 24 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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Toplantıda görüşülecek konular 

MADDE 26. — Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak top
lantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafınd an görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması 
zorunludur. 

Genel Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 27. — Aşağıda yazılı hususlar genel kululca görüşülüp karara bağlanır, 
1. Dernek organlarının seçimi, 
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, 
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü, 
5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 

yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 
7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılma

sı yahut ayrılması, 
8. Derneğin feshi, 
9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası, 

Yönetim kurulu teşkili ve görevleri 

MADDE 28. — Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla 
seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 
2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, 
3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırla

yarak genel kurula sunmak, 
4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en bü

yük mülkî amirliğine bildirmek, 
5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlrei yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması 

MADDE 29. — Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, 
üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kuru
lu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin 
başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi dernsk üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde 
genel kurulu toplamakla görevlendirir. 

Denetleme kurulu teşkili ve görevleri 

MADDE 30. — Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçi
lir. 

Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen 
aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula 
sunar. 
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Toplantıda görüşülecek konular 

MADDE 25. — Danışma Meclisi metninin 26 ncı maddesi 25 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Genel kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 26. — Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
1. Dernek organlarının seçilmesi, 
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, 
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
5. Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yö

netim kuruluna yetki verilmesi, 
6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 
7. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katıl

ması veya ayrılması, 
8. Derneğin feshedilmesi, 
9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilme

si. 

Yönetim kurutu, teşkili ve görevleri 

MADDE 27. — Danışma Meclisi metninin 28 inci maddesi 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması 

MADDE 28. — Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye 
tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu ta
rafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvur
ması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay 
içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. 

Denetleme kurulu teşkili ve görevleri 

MADDE 29. — Danışma Meclisi metninin 30 uncu maddesi 29 uncu madde olarak benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 679) 



— 58 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi 

MADDE 31. — Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafın
dan; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve so
yadları, baba adları doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu ye
rin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir. 

Şubelerin kuruluşu 

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

Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en 
büyük mülkî amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri 
ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya der
nek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. 

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

Şubelerin organları 

MADDE 33. — Şube organları, 
1. Genel kurul, 
2. Yönetim kurulu, 
3. Denetleme kurulundan ibarettir. 
Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir. 

Şubelerin tabi olacağı hükümler 

MADDE 34. — Dernek şubeleri hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. 
Ancak; 
1. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahallî imkân ve araçlardan 

yararlanmak suretiyle de yapılabilir. 
2. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bi

tirmek zorundadırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ' 
Federasyon ve Konfederasyonlar 

Kuruluş 

MADDE 35. — Federasyonlar, kuruluş amaçlan aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç derneğin, 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri; konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı 
olan en az üç federasyonun üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. 

Bu Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile îkinci Kısmının Birinci ve Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Al
tıncı, Yedinci ve Sekizinci Kısımlarını oluşturan maddeler hükümleri federasyonlar ve konfederasyonlar hak
kında da uygulanır. 

Federasyon ve konfederasyonların üye sayısı üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içerisinde gideril
mediği takdirde, haklarında 52 nci maddede yazılı kendiliğinden dağılma hükümleri uygulanır. 

Dernekler federasyon, federasyonlar da konfederasyon biçiminden başka şekilde örgütlenemezler. 
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Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi 

MADDE 30. — Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; 
yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, 
baba adları doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en bü
yük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir. Öğrenci dernekleri organlarına yapılan seçimler ayrıca ilgili yükseköğ
retim kurumuna da bildirilir. 

Şubelerin kuruluşu 

MADDE 31. — Dernekler, tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şube açabilir
ler. Kamuya yararlı dernekler hariç diğer dernekler, merkez ilçe, ve köylerde birden fazla şube açamazlar. 

Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en 
büyük mülkî amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve 
tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek 
tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. 

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. 

Şubelerin organları 

MADDE 32. — Her şubede 
1. Genel kurul, 
2. Yönetim kurulu, 
3. Denetleme kurulu veya denetici 
Oluşturulması zorunludur. 
Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir. 

Şubelerin tabi olacağı hükümler 

MADDE 33. — Danışma Meclisi metninin 34 üncü maddesi 33 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Federasyon ve Konfederasyonlar 

Kuruluş 

MADDE 34. — Federasyonlar, kuruluş amaçlan aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç derneğin, 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri; konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan 
en az üç federasyonun üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. 

Bu Kanunun 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile İkinci Kısmının Birinci ve Üçüncü bölümlerini ve Üçüncü, Dör
düncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Kısımlarını oluşturan maddeler hükümleri federasyonlar ve kon
federasyonlar hakkında da uygulanır. 

Federasyon ve konfederasyonlarını üye sayısı üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içerisinde gideril
mediği takdirde, haklarında 51 inci maddede yazılı kendiliğinden dağılma hükümleri uygulanır. 

Dernekler federasyon, federasyonlar da konfederasyon biçiminden başka şekilde örgütlenemezler. 
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Federasyon ve konfederasyonlar, ne ad altında olursa olsun, merkezleri dışında faaliyet gösterecek örgüt 
kuramazlar ve temsilcilik açamazlar. 

Tüzükler 

MADDE 36. — Her federasyon ve konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. 
Bu tüzükte; 9 uncu maddenin 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 ve 11 numaralı bentlerinde gösterilen hususlardan baş

ka; 
1. Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyonların adlarını, merkezlerini ve ikametgâhlarını, 
2. Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma paylarını, 
Belirten hükümlere yer verilmesi zorunludur. 

Tüzelkişiliğin kazanılması 

MADDE 37. — Federasyon ve konfederasyonlar, tüzüklerinden dört nüshasını kuruluş bildirisine ekli 
olarak mahallin en büyük mülkî amirliğine vermekle tüzelkişilik kazanırlar. 

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

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

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yasak veya İzne Bağlı Faaliyetler 

Yasak faaliyetler 

MADDE 38. — Dernekler; 
1. Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma ko

nuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamazlar. 
2. Bu Kanunun 6 hcı maddesinde dernekler için yasaklanmış amaçlar doğrultusunda faaliyet göstere

mezler. Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle kanunların yasakladığı amaç veya faaliyetleri benimse
yen bir Devleti, bir partiyi, bir tüzelkişiliği, topluluğu veya bu amaç ve faaliyetleri benimseyen ölü veya ya
şayan kişileri övmök maksadıyla toplantı ve yayın yapamazlar. Bunlar adına yardım toplayamaz vesair faa
liyetlerde bulunamazlar. 

3. Silahlı Kuvvetlerle kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve bu kuvvetler mensuplarının kanunî haklarını 
konu olan faaliyette bulunamazlar. 

Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyande bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete 
teşvik edemezler. 

Öğrenci derneklerinin amaç ve faaliyetleri 
MADDE 39. — Üniversite, fakülte, ve yüksekokullara kayıtlı öğrenciler ancak, üyelerinin beden ve ruh 

sağlığının geliştirilmesi; beslenme, çalışma dinlenme ve boş zamanlarının değerlendirilmesi veya eğitim ve öğ
retimle ilgili diğer ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilerin bu konularda kurum idaresi veya diğer ku
ruluşlar nezdinde temsil edilmesi amaçlarıyla demek kurabilirler. Öğrenci dernekleri bu amaçlar dışında 
faaliyette bulunamazlar. 
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Federasyon ve konfederasyonlar, ne ad altında olursa olsun, merkezleri dışında faaliyet gösterecek örgüt 
kuramazlar ve temsilcilik açamazlar. 

Tüzükler 

MADDE 35. — Her federasyon ve korifederasyo nun bir tüzüğü bulunur. 
Bu tüzükte; 8 inci maddenin 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ve 12 numaralı bentlerinde gösterilen hususlardan baş

ka; 
1. Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyonların adlarını, merkezlerini ve ikametgâhlarını, 
2. Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma paylarını, 
3. (Federasyon ve konfederasyonun organlarının oluşmasına kadar işleri yürütmeye ve temsile yetkili geçici 

yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ikametgâhları, yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi 
veya kişilerin ad ve soyadları ile adreslerini, 

Belirten hükümlere yer verilmesi zorunludur. 

Tüzelkişiliğin kazanılması 

MADDE 36. — Federasyon ve konfederasyonlar, tüzüklerinden dört nüshasını kuruluş bildirisine ekli 
olarak mahallin en büyük mülkî amirliğine vermekle tüzelkişilik kazanırlar. 

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

Tüzüklerle genel kurul karar örnekleri İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bunlar üzerinde 10 uncu maddeye 
göre işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yasak veya İzne Bağlı Faaliyetler 

Yasak faaliyetler 

MADDE 37. — Dernekler; 
1. Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma ko

nuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamazlar. 
2. Bu Kanunun 5 inci maddesinde dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet göstere

mezler. 
3. Türk Silahlı Kuvvetleriyle kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve mensuplarının bütün hakları ile ilgili ka

nunî hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyetlerde bulunamazlar. 
Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplan

tı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarına bu yolda harekete 
teşvik edemezler. 

Öğrenci derneklerinin amaç ve faaliyetleri 
MADDE 38. — Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler ancak, eğitim, öğretim, çalışma, moral, bes

lenme, dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması, beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi ve öğrencilerin bu konu
larda kurum idaresi veya diğer kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi amaçlarıyla dernek kurabilirler. Öğrenci 
dernekleri bu amaçlar dışında faaliyette bulunamazlar. 
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Kamu hizmeti görevlilerinin kuracağı derneklerin amaç ve faaliyetleri 

MADDE 40. — Belli bir kurum veya kuruluşta çalışan kamu hizmeti görevlileri ile aynı veya ayrı kurum 
veya kuruluşta çalışsalar bile, belli bir mesleğe mensup olan kamu hizmeti görevlileri, ancak üyelerinin ortak 
sosyal, ekonomik, kültürel ve meslekî ihtiyaçlarını karşılamak, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmek 
amacıyla ve sadece il ve ilçe merkezlerinde, dernek kurabilirler. Bu dernekler yukarıda belirtilen amaçlar dı
şında faaliyette bulunamazlar. ' 

Millî savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı 

MADDE 41. —- Dernekler, askerliğe, millî savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğ
retim ve eğitim faaliyetlerine girişemezler. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya talim yerleri açamaz
lar veya üyeleri için özel kıyafet veya üniforma yahut kol bağı ve benzer işaretler kullanamazlar. 

Derneklerin izinle kurabileceği tesisler 

MADDE 42. — Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler 
tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; 
sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor saha 
veya salonu ve mezkûr yerler dışında kamp tesisleri kurmaları ve işletmeleri, izin almalarına bağlıdır. Hangi 
tesisler için hangi merciiden izin alınacağı ve izin verilme esas ve usulleri Bakanlar Kurulu kararıyla yürür
lüğe konulacak yönetmelikte belirlenir. 

Silah bulundurma yasağı 

MADDE 43. — Derneklerin, merkez ve şubelerinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentilerinde, her 
nevi silah ve patlayıcı madde yahut tecavüz veya müdafaada kullanılan her türlü kesici veya delici veya be-
releyici alet veyahut yakıcı veya aşındırıcı yahut yaralayıcı ecza ve diğer her türlü zehir ve gazları bulun
durma yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşguliyetlerin gerektirdiği silahların sağlanması ve bulundurulmasına, 
İçişleri Bakalnığınca izin verilebilir. İzin belgesinde, silahların cinsi, niteliği ve miktarı açıkça belirtlir. 

Yabancı dernek ve kuruluşlarla lişki 

MADDE 44. — Derneklerin, yabancı ülkelerdeki der nek ve kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet etmesi 
veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına gönder
mesi, Dışişleri Bakanlığının ve ilgili bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır. 

Bildin yayınlanması 

MADDE 45. — Dernekler, yönetim kurullarınca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayın
lar yapamaz ve dağıtamazlar. Yayımlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayımlanması ka
rarına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. 

Bildiri, beyanname ve benzerlerinin yayımlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yayın met
ninin birer örneğinin, yayımın ihbarı amacıyla, gün ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, mahallin en 
büyük mülkî amirliğine ve Cumhuriyet Savcılığına verilmesi zorunludur. Bildiri, beyanname ve benzeri yayın
lar, mahallin en büyük mülkî amirliğine verilişinden itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz. 
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Kamu hizmeti görevlilerinin kuracağı derneklerin amaç ve faaliyetleri 

MADDE 39. — Belli bir kurum veya kuruluşta çalışan kamu hizmeti görevlileri ile aynı veya ayrı kurum 
veya kuruluşta çalışsalar bile, belli bir mesleğe mensup olan kamu hizmeti görevlileri, ancak üyelerinin ortak 
sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve meslekî ihtiyaç larım karşılamak amacıyla ve sadece il ve ilçe merkez
lerinde, dernek kurabilirler. Bu dernekler yukarıda belirtilen amaçlar dışında faaliyette bulunamazlar. 

Millî savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı 

MADDE 40. — Dernekler, askerliğe, millî savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı 
öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamazlar. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya talim yerleri 
açamazlar. 

Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma yahut kol bağı ve benzer işaretler kullanamazlar. 

Derneklerin izinle kurabileceği tesisler 

MADDE 41. — Danışma Meclisi metninin. 42 nci maddesi 41 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Silah bulundurma yasağı 

MADDE 42. — Derneklerin merkez ve şubelerinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentilerinde; ateş
li silahlarla mermilerinin, patlayıcı maddelerin, kama, feaneer, saldırma, şişli 'baston, sustalı çakı, pala, kılıç, 
kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt 
saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri alet veya yakıcı veya aşındırıcı veya yaralayıcı 
ecza ve diğer her türlü zehir ve gazların bulundurulması yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşguliyetlerinin gerektirdiği silahların sağlanması ve bulundurulma
sına, içişleri Bakanlığınca izin verilebilir. İzin belgesinde, silahın cinsi, niteliği ve miktarı açıkça belirtilir. 

Yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişki 

MADDE 43. — Danışma Meclisi metninin 44 üncü maddesi 43 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Bildiri yayınlanması 

MADDE 44. — Dernekler, yönetim kurullarınca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri ya
yınlar yapamaz ve dağıtamazlar. Yayımlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayımlanması 
kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. 

Bildiri, beyanname ve benzerlerinin yayımlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yayın 
metninin birer örneğinin, yayımın ihbarı amacıyla, gün ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında; mahallin en 
büyük mülkî amirliğine ve Cumhuriyet savcılığına verilmesi zorunludur. Bildiri, beyanname ve benzeri ya
yınlar, mahallin en büyük mülkî amirliğine verilişinden itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz ve basına ve
rilemez, 
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Bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar, kanunla yasaklanmış herhangi bir dille ve yazı ile yazıldığı, Dev
letin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu veya suç işlemeye ya da ayaklan
maya veya isyana teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya devletin gizli belgelerini açıklamak yahut başkalarının 
şöhret ve haklarına, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu takdirde ve ancak ge
cikmesinde sakınca bulunması şartıyla, mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle dağıtımı ertelenebilir veya 
Önlenebilir veya dağıtılmışsa toplattırılabilir. Mahallin' en büyük mülkî amiri bu kararını 24 saat içerisinde 
asliye ceza hâkimliğine bildirir. Hâkim bu kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa, en büyük mülkî amirin 
kararı hükümsüz sayılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Derneklerin Denetimi 

Genel denetim 

MADDE 46. — Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve iş
lemleri, İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülkî amiri tarafından her zaman denetlenebilir. 
tçişleri Bakanlığı bu denetlemeyi, Bakanlık Teftiş Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu, Dernek
ler Özel Denetleme Grubu elemanları veya Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında gö
revli diğer memurları aracılığı ile, en büyük mülkî amirler bizzat veya görevlendirecekleri memur veya memur
lar aracılığı ile yaptırır. 

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili bulunan Bakanlıklar tarafından ve ayrıca dinî konulu dernekler, 
Diyanet İşleri Başkanlığı; spor dernek ve kulüpleri de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce denetlenebilir. 

Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, der
nek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme 
isteminin yerine getirilmesi zorunludur. 

Vali ve kaymakamlar veya Bakanlıklar yahut genel müdürlük veya Başkanlık müfettişleri ile İçişleri Ba
kanlığı Dernekler Özel Denetleme Grubu elemanları de netlemeleri sırasında; 

1. Kasasını veya veznesini kontrol ettirmekten, para ve para hükmündeki evrakı, ayniyatı ve bunların hesap
larını ve defterlerini göstermekten ve sorulan sorulara cevap vermekten; merkez, müessese veya eklentilerine 
girilmek istemini yerine getirmekten kaçınan, 

2. İşlemlerinde önemli yolsuzluk görülen, 
3. Ağır hapis cezası verilmesini gerektirir suç işleyen, 
4. Evrakta sahtekârlık yapan, 
Yönetim kurulları başkan veya üyelerini veya ilgili personelini geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. 
Denetleme, vali ve kaymakamların görevlendirdiği memur veya memurlar aracılığı ile yapıldığı takdirde 

görevden uzaklaştırma, memurun veya memurların önerisi üzerine vali ve kaymakamın onayı ile olur. 
Görevden uzaklaştırma kararı ve gerekçesi, ilgili valilikçe, Cumhuriyet Savcılığına en geç üç gün içinde 

bildirilir. 

Dernekler Özel Denetleme Grubu oluşturulması 

MADDE 47. — Derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği 
belirtilen çalışma konuları doğrultusnda faaliyet gösterip göstermediklerini, işlemlerini, defterlerini ve hesap
larını mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek üzere İçişleri Bakanlığı Emni-
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Bildiri, beyanname ve benzeri yayımlar, kanunla yasaklanmış herhangi bir dille ve yazı ile yazıldığı, Dev
letin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu veya suç işlemeye veya ayaklan
maya veya isyana teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya devletin gizli belgelerini açıklamak yahut başkalarının 
şöhret ve haklarına, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu takdirde ve ancak 
gecikmesinde sakınca bulunması şartıyla, mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle dağıtımı ertelenebilir 
veya önlenebilir veya dağıtılmışsa toplattırılabilir. Mahallin en büyük mülkî amiri bu kararını 24 saat içeri
sinde asliye ceza hâkimliğine bildirir. Hâkim bu kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa, en büyük mülkî 
amirin kararı hükümsüz sayılır. 

Yukarıdaki hükümler siyasî partiler hakkında uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Demeklerin Denetimi 

Genel denetim 

MADDE 45. — Demeklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve iş
lemleri, İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülkî amiri tarafından her zaman denetlenebi
lir. içişleri Bakanlığı bu dentlemeyı, Bakanlık Teftiş Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, 
Demekler Özel Denetleme Grubu elemanları veya Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatın
da görevli diğer memurlar aracılığıyla en büyük mülkî amirler bizzat veya görevlendirecekleri memur veya 
memurlar aracılığıyla yaptırır, 

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili bulunan Bakanlıklar tarafından ve ayrıca öğrenci dernekleri ilgili 
yükseköğretim kurumunca; dinî konulu demekler, Diyanet işleri Başkanlığınca; spor demek ve kulüpleri 
de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce denetlenir. 

Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, 
dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme 
isteminin yerine getirilmesi zorunludur. 

Vali ve kaymakamlar veya Bakanlıklar veya genel müdürlük veya Başkanlık müfettişleri, İçişleri Bakan
lığı Demekler Özel Denetleme Grubu elemanları ile ilgili yükseköğretim kurumu görevlileri denetlemeleri sı
rasında; 

1. Kasasını veya veznesini kontrol ettirmekten, para ve para hükmündeki evrakı, ayniyatı ve bunların 
hesaplarını ve defterlerini göstermekten ve sorulan somlara cevap vermekten; merkez, müesese veya eklenti
lerine girilmek istemini yerine getirmekten kaçınan, 

2. işlemlerinde önemli yolsuzluk görülen hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma veya 
kaçakçılık: suçlarını işleyen, 

3. Ağır hapis cezası verilmesini gerektirir suç işleyen, 
4. Evrakta sahtekârlık yapan, 
Yönetim kurulları başkan veya üyelerini veya ilgili personelini geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. 
Denetleme, vali ve kaymakamların görevlendirdiği memur veya memurlar aracılığı ile yapıldığı takdirde 

görevden uzaklaştırma, memurun veya memurların önerisi üzerine vali ve kaymakamın onayı ile olur. 
Görevden uzaklaştırma kararı ve gerekçesi, ilgili valilikçe, Cumhuriyet savcılığına en geç üç gün içinde 

bildirilir. 

Dernekler özel denetleme grubu oluşturulması 

MADDE 46. — Danışma Meclisi metninin 47 inci maddesi 46 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
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yet Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Dernekler özel Denetleme Grubu oluşturulur. Dernekler Özel Denetle
me Grubunun kuruluşu, çalışma şekli ve denetleme esas ve usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Kamu yararına çalışan derneklerin malî denetimi 

MADDE 48. — Kamu yararına çalışan derneklerin hesapları ve bu hesaplarla ilgili belge ve defterleri, ge
rekli görülen hallerde, Maliye Bakanlığınca da denetlenir. 

İdare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi 

MADDE 49. — Kolluk kuvvetleri, derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine, 
mahallin en büyük mülkî amirinin yazılı emriyle her zaman girebilir. 

Bu şekilde girilen yerlerde; 
1. Yanında veli veya vasisi olmadan 18 yaşından küçüklerin veya orta dereceli okul öğrencilerinin kabul 

edildiği, 
2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya genel ahlaka aykırı harekette bulunulduğu, 
3. Uyuşturucu maddelerden herhangi birinin kullanıldığı, 
4. Kanunların bulundurulmasını yasakladığı alet veya maddelerin veya kanunların yasak ettiği her türlü 

rejim, doktrin veya ideolojileri temsil eden resim, afiş, pankart ve yazıların veya mahkemelerce yasaklanmış 
yayınların bulundurulduğu veya kanunlara göre suç sayılan faaliyetlerde bulunulduğu, 

5. Suçlulara yataklık edildiği, 
6. Alkollü içki kullanıldığı, 
Tespit edildiği takdirde, o yer ve eklentileri hakkında 4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Sela-

hiyet 'Kanununun 8 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine 18 yaşından küçüklerin yanlarında veli 

veya vasisi olmadan kabul edilmelerine ve dernek lokallerinde alkollü içki kullanılmasına, dernek yönetici
lerinin başvurması üzerine, mahallin en büyük mülkî amirince izin verilebilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Tüzelkişiliğin Sona Ermesi 

Genel kurul kararıyla fesih 

MADDE 50. — Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir, Genel kurulun derneğin 
feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en 
az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üye
ler 22 nci maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih ko
nusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zo
runludur. 

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile 
bildirilir. 
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Kamu yararına çalışan derneklerin malî denetimi 

MADDE 47. — Danışma Meclisi metninin 48 inci maddesi 47 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

İdare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi 

MADDE 48. — Kolluk kuvvetleri, derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve tesisleri ile her çeşit ek
lentilerine, mahallin en büyük mülkî amirinin yazılı emriyle her zaman girebilirler. 

Bu şekilde girilen yerlerde; 
1. Yanında veli veya vasisi olmadan 18 yaşından küçüklerin veya ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin 

kabul edildiği, 
2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya genel ahlaka aykırı harekette bulunulduğu, 
3. Uyuşturucu maddelerden herhangi birinin kullanıldığı, 
4. Kanunların bulundurulmasını yasakladığı silah alet veya maddelerin veya kanunların yasak ettiği her 

türlü rejim, doktrin veya ideolojileri temsil eden resim, afiş, pankart ve yazıların veya mahkemelerce yasak
lanmış yayınların bulundurulduğu veya kanunlara göre suç sayılan faaliyetlerde bulunulduğu, 

5. Suçlulara yataklık edildiği, 
6. İzin alınmaksızın alkollü işçi kullanıldığı, 
Tespit edildiği takdirde, o yer ve eklentileri hakkında 4 . 7 . 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanununun 8 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri, tesisleri ve her çeşit eklentilerine, 18 yaşından küçükler ile orta

okul ve ortaöğretim öğrencilerinin yanlarında veli veya vasileri olmadan kabul edilmelerine ve dernek lokal
lerinde alkollü işçi kullanılmasına dernek yöneticilerinin başvurması üzerine, mahallin en büyük mülkî amirin
ce izin verilebilir. 

BSEŞtNCt KISIM 
Tüzelkişiliğin Sona Ermesi 

Genel kurul kararıyla fesih 

MAIDDE 49. — Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derne
ğin feshine karar verebilmesi için, tüziğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyeleri
nin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır, ilk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halin
de, üyeler 21 inci maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun 
fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu 
ile verilmesi zorunludur. 

ıDerneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile 
b'idirir. 

Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, 
açılmış bulunan davanm yürütülmesine ve kapatma karan verilmesi halinde doğacak hukukî sonuçlara engel 
olmaz. 
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Mahkeme kararı ile fesih 

MADDE 51. — Dernekler; 
1. Yetkili mercilerce 11 inci madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen, kuruluş bildirisi ve eklerin

deki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilemezse, 
2. Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz ve mahallin en büyük mülkî amir

liğinin yazılı ihtarına ırağrrien bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse, 
Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının aça

cağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararıyla feshedilir. Cumhuriyet iSavcısı duruşmada bulunur. 

Kendiliğinden dağılmış sayılma 

MADDE 52. — Dernekler, kuruluş, amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü yahut yönetim ku
rulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı ya da 24 üncü maddede belirtilen yeter sayının bulun
maması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sa
yılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en.büyük mülkî amirinin ka
rarıyla olur. 

Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması 

MADDE 53. — Bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen hallerde dernekler, ancak mahkeme kararıy
la temelli olarak kapatılabilir. 

Mahkeme, davanın her safhasında istem üzerine veya kendiliğinden, derneklerin her türlü faaliyetini yasak
layabilir. 

Suç kaynağı haline gelen derneklerin kapatılması 

MADDE 54. — Dernekler; 
1. Ülkenin başka başka yerlerinde olsa bile, 
a) Dernek yöneticileri tarafından veya dernek yöneticileri ile dernek üyelerinin iştiraki ile, siyasî veya ide

olojik amaçla suç işlenmiş olduğunun, 
b) Dernek üyesi tarafından işlenen siyasî veya ideolojik amaçlı suçların, dernek yöneticilerinin azmettir

mesi, teşviki, zorlaması, yardımı veya kolaylık sağlanması suretiyle işlendiğini, 
2. Demeğin suç sayılan eylemlerinin kaynağı 'haline geldiğinin kesinleşen mahkeme kararı ile belirlenmesi 

halinde dernek bir ilde faaliyet gösteren derneklerden ise ilgili valiliğin veya Cumhuriyet Savcılığının, birden 
çok ilde faaliyet gösteren derneklerden ise İçişleri Bakanlığının veya dernek merkezinin bulunduğu il valili
ğinin yahut Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine mahkemece temelli olarak kapatılır. 

Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması 

MADDE 55. — Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, 
kamu düzeninin, genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suçların önlenmesi ba
kımından gecikmesinde sakınca bulunması şartı ile ilgili valiliğin gerekçeli kararı ile dernekler faaliyetten alı-
konulabilir. Bu karar, demeklerin şubeleri için de geçerlidir. Bir demeğin yalnız şubesi için alınan faaliyetten 
alıkonulma kararı sadece bu şube için uygulanır, şubenin bağlı olduğu derneği etkilemez. 

Faaliyetten alıkonulmak kararı suç teşkil eden fiiller sebebiyle alınmış ise ilgili valilikçe düzenlenen dos
yanın bir sureti en kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığına verilir. 
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Mahkeme kararı ile fesih 

İM ADDE 50. — Dernekler; 
II, Yetkili mercilerce 10 uncu madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerin

deki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içiııde giderilmezse, 
2. Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu or

ganlar oluşturulmaz ve mahallin en büyük mülkî amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay için
de yerine getirilmezse, 

Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının 
açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararıyla feshedilir. Cumhuriyet Savcısı duruşmada bu
lunur. 

Kendiliğinden dağılmış sayılma 

İM ADDE 51. — Dernekler, kuruluş amaç ve şartların kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim ku
rulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya 23 üncü maddede belirtilen yeter sayının bu
lunmaması sebebiyle üstüste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağıl
mış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî ami
rinin kararıyla olur. 

Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması 

MADDE 52. — Danışma Meclisi metninin 53 üncü maddesi 52 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Suç kaynağı haline gelen derneklerin kapatılması 

İM ADDE 53. — Danışma Meclisi metninin 54 üncü maddesi 53 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması 

MADDE 54. — Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, 
kamu düzeninin, genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suçların önlenmesi 
bakımından gecikmesinde sakınca bulunması şartı ile ilgili Valiliğin gerekçeli kararı ile Dernekler faaliyetten 
alıkonulabilir. Bu karar derneklerin şubeleri için de geçerlidir. Bir derneğin yâlnız şubesi için alınan faali
yetten alıkonulma kararı sadece bu şube için uygulana, Şubenin bağlı olduğu demeği etkilemez. 

Faaliyetten alıkonulmak kararı suç teşkil eden fiiller sebebiyle alınmış ise ilgili Valilikçe düzenlenen dos
yanın bir sureti en kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığına verilir. 
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Faaliyetten alıkonulmak suçlular hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilinceye veya idarî yargı tara
fından iptal edilinceye veya valilikçe faaliyetten alıkonulma kararı geri alınıncaya kadar geçerlidir. Ancak 
yargı yoluna başvurulmaması halinde bu süre 3 ayı geçemez. 

Faaliyetten alıkonulan dernek şubesi yerine faaliyetten alıkonulma kararının geçerliliği süresinde o yerde 
derneğin başka bir şubesi açılamaz. 

Faaliyetten alıkonulan derneklerin maddî ve hukukî varlıklarının korunması için, mahallî sulh mahkemesin
ce kayyım tayin edilir. 

Tasfiye 

MADDE 56. — Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının tas
fiyesi tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde, mal, para ve hakların tasfiyesinin esaslarını 
tespit, genel kurulun kararına bırakıldığı halde, genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanma-
mışsa, derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. 

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve haklan Hazineye intikal eder. 
Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri veya Maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih, 

kendiliğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 
Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar verilen derneklerin, para, mal ve hak

larının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, bunların «Dernekler kütüğündeki kayıtları 
faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülkî amirinin, birden ziyade ilde faaliyette 
bulunanları için içişleri Bakanlığının onayı ile silinir. 

Öğrenci dernekleri organlarında görev alma yasağı 

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

Gençlik ve spor kulüpleri 

MADDE 58. — Kamu kurum ve kuruluşlarında, yükseköğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda ken
di mensupları tarafından, spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için bu kurum 
ve kuruluşlara bağlı dernekler kurulabilir. 

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

Tescil edilen bu derneklerden spor faaliyeti amacına yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlen
dirme amacına yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü 
adını ajır. 
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Faaliyetten alıkonulmak suçlular hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilinceye veya idarî yargı ta
rafından aksine karar verilinceye veya valilikçe faaliyetten alıkonulma kararı geri alınıncaya 'kadar geçerli
dir. Ancak yargı yoluna başvurulmaması halinde bu süre üç ayı geçmez. 

Faaliyetten alıkonulan dernek şubesi yerine faaliyetten alıkonulma kararının geçerliliği süresinde o yer
de derneğin başka bir şubesi açılamaz. 

Faaliyetten alıkonulan derneklerin maddî ve hukukî varlıklarının korunması için, mahallî sulh mahkeme
since kayyım tayin edilir. 

Tasfiye 

MADDE 55. — Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının tas
fiyesi, tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde, mal, para ve hakların tasfiyesinin esasları
nı tespit; genel kurulun kararına bırakıldığı halde, genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul top-
lanmamışsa, derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. 

'Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. Bu şekilde kapatılan 
dernekler ile birinci fıkra uyarınca mal, para ve hakları Hazineye intikal edecek derneklerin tasfiye ve inti
kalleri hükümet komiseri veya maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih, kendiliğinde! 
dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 

Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatilmasına karar verilen derneklerin, para, mal ve 
haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, bunların «Demekler Kütüğü»ndeki ka
yıtları, faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülkî amirinin, bîrden ziyade ilde 
faaliyette bulunanlar için İçişleri Bakanlığının onayı ile silinir. 

(Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak der
nek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işle
mi yapılmaz. 

Öğrenci dernekleri organlarında görev alma yasağı 

MADDE 56. — Ayrı öğretim kurumlarında olsa bile iki yıl, sömestr usulü uygulanan yükseköğretim 
kurumlarında, bu süreyi dolduran, sömestr sayısı kadar sınıfta kalan veya bulundukları öğretim kurumlarını 
normal bitirme senesinden iki sene sonrasına kadar bitirmemiş olan öğrenciler; öğrenci derneklerine başkan 
olamaz, yönetim, denetleme kurullarında ve diğer organlarda görev alamaz, dernek adına öğrenci temsilci
liğine seçilemezler. Seçildikten sonra, yukarıda belirtilen hallere düşenler, daha önce kazandıkları sıfatları 
kaybederler. 

Gençlik ve spor kulüpleri 

'MADDE 57. — Kamu kurum ve kuruluşlarında, yükseköğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda, ken 
di mensupları tarafından, spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanları değerlendirmek için bu kurum 
ve kuruluşlar bünyesinde dernekler kurulabilir. 

!Bu dernekler ile aynı amaçla kurulan ve gençlik faaliyetlerine katılacak dernekler Gençlik ve Spor Ba
kanlığının, spor faaliyetlerine katılacak dernekler Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kütüklerine kayıt 
ve tescil edilir. Gençlik ve spor kulüplerinin kayıt ve tesciline ilişkin şekil ve şartlar Gençlik ve Spor Bakan
lığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yöntmeliklerle belirlenir. 

Tescil edilen bu derneklerden spor faaliyeti amacına yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değer
lendirme amacına yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor 
kulübü adını alır. 
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Kulüplerde faaliyete katılacak veya tesislerden yararlanacak kişilerin derneğe üye olmaları zorunlu değil
dir. 18 yaşından küçük olanların ve orta dereceli okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için veli 
veya vasilerinden yazılı izin almaları şarttır. 

Kayıt ve tescil olunmak sureti ile kulüp adını alan derneklerin organları, organların görev ve yetkileri, uy
mak zorunda oldukları esaslar, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, denetlemeleri, bu derneklere 
yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde 
belirlenir. 

Gençlik faaliyetlerine ilişkin idarî ve teknik yöneticiler mensupları ile bu faaliyetlere katılacak olanlara 
uygulanacak disiplin işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca, spor faaliyetlerine ilişkin olanlar ise Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerde belirlenir. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kamu yararına çalışma niteliği 

MADDE 59. — Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için; 
1. Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması, 
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin ülke çapında yararlı sonuçlar vere

cek nitelikte olması 
Şarttır. 

Kamu yararına çalışan dernek sayılma 

MADDE 60. — Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması, ilgili bakanlıkların görüşü alı
narak, İçişleri Bakanlığının önerisi, Danıştay Genel Kurulunun kararı ve Bakanlar Kurulunun onayına bağlı
dır. 

Bu konuya ilişkin dosya İçişleri Bakanlığınca hazırlanır. Bunun için dernekler, aşağıdaki belgeleri İçişleri 
Bakanlığına gönderilmek üzere dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verirler. 

1. Dernek tüzüğünün son şekli, 
2. Tüzüğün ilan edildiği gazete, 
3. Dernek üyelerinin sayısı ve geçmiş yıllarda üyelerden toplanan aidatların miktarı, 
4. Derneğin şubelerinin sayısı, bulunduğu yerler ve bağlı kuruluşların miktarı ve cinsleri, . 
5. Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler 

hakkında rapor, 
6. Son yıla ait malî bilanço, 
7. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığının listesi, 
8. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için dernek genel kurulunun aldığı karar. 
Kamu yararına çalıştıklarına karar verilen derneklerin, olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel 

denetimler sonunda, bu niteliklerini kaybettikleri tespit edilirse, birinci fıkrada öngörülen yöntemle hakların
da alınan kamuya yararlı dernek kararı kaldırılabilir. 

Derneklerin gelirleri 

MADDE 61. — Derneklerin gelir kaynakları; 
1. Üye aidatı, 
2. Derneklerce tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyet

lerden sağlanan gelirler, 
3. Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler, 
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Kulüplerde faaliyete katılacak veya tesislerden yararlanacak kişilerin derneğe üye olmaları zorunlu de
ğildir. 18 yaşından küçük olanların ve orta dereceli okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için 
voli veya vasilerden yazılı izin almaları şarttır. 

Kayıt ve tescil olunmak sureti ile kulüp adını alan derneklerin organları, organların görev ve yetkileri, 
uymak zorunda oldukları esaslar, denetlemeleri, bu derneklere yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürüdüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Gençlik faaliyetlerine ilişkin idarî ve teknik yöneticiler, mensupları ile bu faaliyetlere katılacak olanlara 
uygulanacak disiplin işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca, spor faaliyetlerine ilişkin olanlar ise Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerde belirlenir. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kamu yararına çalışma niteliği 

MADDE 58. — ıBir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayüabilmesi. için; 
1. Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması, 
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin ülîke çapında yararlı sonuçlar 

verecek nitelik ve ölçüde olması şarttır. 

Kamu yararına çalışan dernek sayılma ' 

MADDE 59. — Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması, ilgili bakanlıkların görüşü 
alınarak, içişleri Bakanlığının önerisi, Danıştay İdarî İşler Daireler Kurulunun ve Bakanlar Kurulunun ka
rarına bağlıdır. 

Bu konuya ilişkin dosya içişleri Bakanlığınca hazırlanır. Bunun için dernekler, aşağıdaki belgeleri İçişleri 
Bakanlığına gönderilmek üzere dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verirler. 

1. Dernek tüzüğünün son şekli, 
2. Tüzüğün ilan edildiği gazete, 
3. Dernek üyelerinin sayısı ve geçmiş yıllarda üyelerden toplanan aiidatın miktarı, 
4. Demeğin şubelerinin sayısı, bulunduğu yerler ve bağlı kuruluşlarının miktarı ve cinsleri, 
5. Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler 

hakkında rapor, 
6. Son yıla ait malî bilanço, 
7. Derneğin taşınır ve taşınmaz varlığının listesi, 
8.' Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için dernek genel kurulunun aldığı karar. 
Kamu yararına çalıştıklarına karar verilen derneklerin, olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak 

özel denetimler sonunda, bu niteliklerini kaybettikleri tespit edilirse, birinci fıkrada öngörülen yöntemle hak
larında alman kamuya yararlı dernek kararı kaldırılabilir. 

Derneklerin gelirleri . . • 

MADDE 60. — Derneklerin gelir kaynakları; 
1. Üye aidatı 
2. Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve 

konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. 
3. Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler. 
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4. Taşınma mal gelirleri, 
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan, 
İbarettir. 

Derneklere yapılacak yardımın şartları 

MADDE 62. — Dernekler, siyasî partilerden veya onlara bağlı kuruluşlardan, vakıflardan, işçi veya işve
ren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan herhangi bir suretle maddî yardım kabul edemezler ve adıgeçen 
kuruluşlara yardımda bulunamazlar. 

Ancak, işçi emekli dernekleri, işçi sendikalarından ve konfederasyonlarından maddî yardım kabul edebilir
ler ayrıca gençlik ve spor kulüpleri, vakıf senedinde gençlik ve spor faaliyetlerini amaçladığı belirtilen vakıf
lara yardımda bulunabilecekleri gibi bu vakıflardan yardım da kabul edebilirler. 

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesse
seler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlar, ancak kamu yararına çalışan derneklere; Gençlik 
ve spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 58 inci maddeye göre tescillerini yaptıran spor ku
lüpleri, gençlik kulüpleri ve gençlik ve spor kulüplerine; kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurum
ları da 58 inci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan amatör kulüplere yardım edebilirler. 

Defter ve kayıtlar 

MADDE 63. — Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar : 
1. Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu 

deftere yazılır. 
2. Karar defteri yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı 

başkan ve üyelerce imzalanır. 
3. Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen 

evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. 
4. Gelir ve gider defteri; dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da veril

dikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 
5. Bütçe ve bilanço defteri; bütçe ve bilançolar bu deftere işlenir. 
,6. Demirbaş defteri; derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 
Bu maddede sayılı defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. 

Gelir ve giderlerde usûl 

MADDE 64. — Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu bel
geler beş yıl süre ile saklanır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığın
ca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve 
alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 

Alındı belgesinde, bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. 
Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek özel 

olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülkî amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul ede
bilir. 

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

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 679) 



— 75 — 

M.G.K. 
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

4. IBağışlar ve yardımlar. 
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan. 
İbarettir. 
Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzelkişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri 

Bakanlığının izni ile olur. 

Derneklere yapılacak yardımın şartları 

MADDE 61. — Dernekler, siyasî partilerden işçi veya işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan 
herhangi bir suretle maddî yardım kabul edemezler ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamazlar. 

Genel ve Katma bütçeli dairelerle mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri, ile bunlara bağlı müesse
seler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlar, ancak kamu yararına çalışan derneklere; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 57 inci maddeye göre tescillerini yaptıran 
spor kulüpleri, gençlik kulüpleri ve gençlik ve spor kulüplerine; kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğ
retim kurumdan da 57 nci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan amatör kulüplere yardım edebilirler. 

Defter ve kayıtlar 

MADDE 62. — Dernekler aşağıdaki yazılı defterleri tutarlar: 
1. Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu 

deftere yazılır. 
2/ (Karar defteri; Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararla

rın altı başkan ve üyelerce imzalanır. 
3. Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. 
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. 
4. Gelir ve gider defteri; dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da 

verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 
5. Bütçe, kesinhesap ve bilanço defteri; bütçe, kesinhesap ve bilançolar bu deftere işlenir. 
6. (Demirbaş defteri; derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 
İBu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. 

Gelir ve giderlerde usul 

MADDE 63. — Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üze
re, beş yıldır. Dernek gelMerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu 
alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, 
İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. 
Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek, özel 

olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülkî amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul ede
bilir. 

Mahallin en büyük mülkî amirliği, bu alındı belgelerini, liste halinde, bir tutanağa bağlayarak onaylar. 
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Maliye Bakanlığınca resmî alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve 
aidat toplayacak kişi ya da kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük 
mülkî amirinin onayına sunulur. 

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

Taşınmaz mal edinme 

MADDE 65. — Dernekler, ikametgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz 
mallara sahip olamazlar. 

Derneklerce satın alman veya bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz malların dernek 
adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. Bu mallardan, bi
rinci fıkra esaslarına göre dernek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, içişleri Bakanlığınca belli edilen 
süre içinde dernek tarafından paraya çevrilir. 

Bakanlar Kurulu, karnu yararına çalışan derneklerden gerekli gördüklerine, birinci fıkraya göre tespit edi
lecek ihtiyaçlardan fazla taşınmaz mala sahip olma yetkisi verebilir. 

tzne tabi dernek adları 

MADDE 66. — Dernekler adlarında; Türk, Türkiye, Millî, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal keli
meleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
kullanabilirler. 

Öğrenci dernekleri, kuruldukları üniversite, fakülte! ve yüksekokullar ile diğer resmî ve özel yüksekeğitim 
kurumlarının ismini alırlar. 

Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler 

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

Derneklerin, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerle her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim kuramla
rında, yurt binalarında veya bunların eklentilerinde yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri, kurumların yet
kili amirinin muvafakati ve mahallin en büyük mülkî amirinin iznine bağlıdır. 

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 memurları, askerî şahıslar, genel ve özel kolluk kuvvetleri men
supları dışından bir memuru hükümet komiseri olarak görevlendirir. Komisere lüzumu halinde yeteri kadar 
yardımcı verilebilir. 

Hükümet komiserinin görev ve yetkileri 

MADDE 69. — Hükümet komiserinin görev ve yetkileri şunlardır : 
L Genel kurul çağrısının usulüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek, 
2. Tüzüğüne göre toplantıya katılacaklara ait liste üzerinde işaret konularak toplantıya katılanları tespit 

etmek, 
3. .Toplantının mevzuat, dernek tüzüğü ve gündem esaslarına uygun cereyan edip etmediğini tespit etmek 

ve göreceği aykırı haller için kongre başkanlık divanını uyarmak, 
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Maliye Bakanlığınca resmî alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. .Bağış ve 
aidat toplayacak kişi ya da kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük 
mülkî amirliğine tescil ettirilir. 

Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığımda para veya başkaca yardım 
toplamak yasaktır. 

Taşınmaz edinme 

MADDE 64. — Dernekler ikametgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaza 
sahip olamazlar. 

Derneklerce satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmazların dernek adına 
tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde içişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. (Bunlardan birinci fıkra 
esaslarına göre dernek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, içişleri (Bakanlığınca belli edilen süre için
de dernek tarafından paraya çevrilir. 

Bakanlar Kurulu, kamu yararına çalışan derneklerden gerekli gördüklerine, birinci fıkraya göre tespit 
edilecek ihtiyaçlardan fazla taşınmaza sahip olma yetkisi verebilir. 

İzne tabi dernek adlan 

MADDE 65. — Dernekler adlarında; Türk, Türkiye, Millî, Oumhuriyet Atatürk, Mustafa Kemal keli
meleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Kurulu kararı üe 
kullanabilirler. 

öğrenci dernekleri, kuruldukları yükseköğretim kurumlarının isımini alırlar. Bu adlarla her ne suretle olur
sa olsun başkaca dernek kurulamaz. 

Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler 

MADDE 66. — öğrenci derneklerinin merkez veşubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait idare yerleri 
öğrenci yurt binaları veya eklentilerinde açılamaz. 

Derneklerin kamu hizmeti görülen bina ve tesislerlıe, her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim kurumla
rında veya bunların eklentilerinde yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri kurumların yetkili amirinin mu
vafakati ve mahallin en büyük mülkî amirinin iznine bağlıdır. 

Hükümet komiserinin görevlendirilmesi 

IMADDİE 67. — Mahallin en büyük mülkî amiri, genel kurul toplantılarında hazır bulunmak üzere, hâ
kim ve savcılar ile adlî ve idarî yargı memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri, genel ve özel kolluk kuvvetleri 
mensupları dışında bir memuru hükümet komiseri olarak görevlendirir. Komisere lüzumu halinde yeteri ka
dar yardımcı verilebilir. 

Hükümet komiserinin görev ve yetkileri 

MADDE 68. — Danışma Meclisi metninin 69 uncu maddesi 68 inci madde olarak ka'bul edilmiştir. 
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4. Toplantı güvenliğinin sağlanması ve toplantının sükûnet içinde geçmesini temin için gerektiğinde kolluk 
kuvvetlerinden her türlü yardımı istemek, 

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

Kanuna ve tüzüğe aykırı hallerin Cumhuriyet Savcılığına intikali 

MADDE 70. — Hükümet komiseri veya mahallin en büyük mülkî amiri, toplantının kanuna veya der
nek tüzüğüne aykırı şekilde yapıldığını tespit ettiği takdirde, durumu yirmidört saat içinde mahallî Cumhuri
yet Savcılığına bildirir. 

Hükümet komiserine verilecek ücret 

MADDE 71. — Hükümet komiserine ve yardımcılarına verilecek ücretin miktarı, içişleri ve Maliye Ba
kanlıklarınca müştereken tespit olunur. Bu ücret, ilgili dernek tarafından karşılanır. 

Özel durumlar 

MADDE 72. — Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve duruma göre 
düzenlenen ve Bakanlar Kurulunca onaylanmış olan tüzüğüne ve özel kanunların verdiği görev ve yetkilere 
göre yönetilir. 

Türk Hava Kurumu, Bakanlar Kurulunca onaylanmış tüzüğüne ve kanunların verdiği görev ve yetkilere 
göre yönetilir. 

Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları dernekler 

MADDE 73. — Yurt dışında Türk vatandaşları tarafından kurulacak derneklerin tüzüklerinin tasdikli iki 
nüshasının ve yönetim kurulu ile dernek, üyelerinin kimliklerini gösterir bir listenin, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmek üzere, derneğin bulunduğu yerdeki, yoksa en yakındaki Türk Konsolosluğuna bir ay içinde 
verilmesi zorunludur. 

Bu dernelkler, yönetim kurulunda vukuibulacalk derişiklikleri ve yeni girecek üyelerin kimliklerini de aynı 
usule göre bildirirler. 

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

Dernek birimi 

MADDE 74. — içişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üze
re merkezde Emniyet Genel Müdürlüğünde ve her ilde 11 Emniyet Müdürlüklerinde dermekler birimi oluştu
rulur. 

Bu (birimlerin kuruluş, görev ve yetkileri ile 16 ncı maddeye göre tesis edilecek Dernekler Kütüğünün 
şekli, düzenleme ve kayıt esasları içişleri 'Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 
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Kanuna ve tüzüğe aykırı hallerin Cumhuriyet Savcılığına intikali 

MADDE 69. — Danışma Meclisi metninin 70 inci maddesi 69 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Hükümet komiserine verilecek ücret 

'MADDE 70. — Hükümet komiserine ve yardımcılarına verilecek ücretin miktarı, birinci derece 'kadrolu 
memur için tespit olunacak yurt içi gündelik miktarını aşmamak üzere, içişleri ve Maliye Bakanhklannca 
müştereken töspit olunur. Bu ücret, ilgili dernek tarafından karşılanır ve gend kurul toplantılarıınıdan en az iki 
gün önce Maliye veznesine yatırılır. 

Özel durumlar 

MADDE 71. — Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası anlaşmalarla tayin edilen -nitelik ve duruma göre 
düzenlenen ve Bakanlar Kurulunca onaylanmış olan tüzüğüne ve özel kanunların verdiği görev ve yetkilere 
göre teşkilatlanır ve yönetilir. 

Türk Hava Kurumu Bakanlar Kurulunca onaylanmış tüzüğüne ve kanunların verdiği görev ve yetkilere 
göre teşkilatlanır ve yönetilir. 

Türkiye Kızılay Derneği ile Türk Hava Kurumunun mal ve paralan Devlet malı sayılır. Bunlara karşı suç 
işleyenler Devlet memuru gibi cezalandırılır. 

Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları dernekler 

MADDE 72. — Danışma Meclisi metninin 73 üncü malddesi 72 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Dernek birimi 

MADDE 73. — Danışma Meclisi metninin 74 üncü maddesi 73 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 679) 
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Muhakeme usulü 

MADDE 75. — Bu Kanunla ilgili olarak hukuk mahkemelerinde bakılacak davalar acele işlerden sa
yılır. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranmaktan cezaî kovuşturmayı gerelktiren hallerde, 3005 sayılı ıMeşhut 
Suçların Muhakeme Usulüne Dair Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve 4 üncü maddesindeki 
süre kaydı aranmaksızın failleri hakkındaki kovuşturma ve soruşturma sözü edilen Kanun hükümlerine göre 
yürütülür. 

Cumhuriyet savcıları 3005 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı süreyle bağlı kalmaksızın 'bütün de
lilleri toplayarak kamu davası açarlar. 

YEDİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 76. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, dernek kurma hakkına sahip olmadıikları hal' 
de dernek iktiranlar veya derneklere üye olmaları kanunla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile der
neklere üye olmaları kanunla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya dernek üyesi 
iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden çıkarmayan dernek yöneticileri 
beş bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır^ 

'MADDE 77. — Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile 38 in
ci maddenin iki numaralı bendine aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri dalha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır ve, herhalde derneğin kapatılmasına karar verilir. 

73 üncü maddenin son 'fıkrasına aykırı hareket edenler; Türkiye'de bulundukları takdirde, Türk Ceza 
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ceza hadleri nazara alınmaksızın, yukarıdatki fıkra hükmü
ne göre cezalandırılır. 

MADDE 78. — Bu Kanunun 7 nci maddesinin, bir, iki, üç, dört ve beş numaralı (bentlerine aykırı ha
reket eden dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daiha ağır 'bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki 
yıla* kadar hapis cezası hükmolunur ve derneğin kapatılmasına da karar verilir. 

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

Bu Kanunun 8 inci maddesine aykırı harekette bulunan dernek kurucuları ve yöneticileri ile 38 inci mad
denin bir veya üç numaralı bentlerine veya son fıkra* na veya 39 veya 40 inci maddelerine aykırı faaliyette 
bulunan dernek yöneticileri altı aydan bir yıla kadar (hapis cezası ile cezalandırılır. 39 veya 40 inci madde
lere aykırılıik nedeniyle cezalandırma halinde derneğin kapatılmasına karar verilir. 

MADDE 79. — Bu Kanunun 14 üncü maddesinde sözü edilen ilan mecburiyetini yerine getirmeyen 
dernek yöneticileri, beş Ibin liradan on bin liraya kad«r hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Genel kurul toplantılarını kanun ve tüzüklerine aykırı olarak yapan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde, on bin liradan yirmi bin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimi süresi içinde vermeyenler veya 31 
inci maddeye göre organlara seçilenleri süresi içerisinde idareye bildirmeyenler, beş bin liradan on bin liraya 
kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

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

Millî Güvenlik Konsey; (S. Sayısı : 67?) 
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Muhakeme usulü 

MADDE 74. — Bu kanunla ilgili olarak hukuk muhakemelerinde bakılacak davalarda basit yargılama 
usulü uygulanır. 

(Bu kanunun hükümlerine aykırı davranmaktan cezaî kovuşturmayı gerektiren hallerde, 3005 sayılı Meş
hut Suçların Muhakeme Usulüne Dair Kanunun 1 inci maddesindeki yer ve 4 üncü maddesindeki süre kaydı 
aranmaksızın failleri hakkındaki kovuşturma ve soruşturma sözü edilen kanun hükümlerine göre yürütülür. 

Cumhuriyet savcıları 3005 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı süreyle bağlı kalmaksızın bütün de
lilleri toplayarak kamu davası açarlar. 

YEDİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

(MADDE 75. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, dernek kurma hakkına sahip olmadıkları hal
de dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile dernek
lere üye olmaları kanunla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen ve
ya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöne
ticileri beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 76. — Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile 37 
nci maddenin 1 inci fıkrasının (2) numaralı bendine aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri da
ha 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 derneğin kapatılmasına karar verilir. 

72 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenler; Türkiyede bulundukları takdirde, Türk, Ceza Ka
nununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki ceza lıadleri nazara alınmaksızın, yukarıdaki fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır. 

MADDE 77. — Bu Kanunun 6 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (1), (2), (3) ve ı(4) numaralı bentlerine 
aykırı hareket eden dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı ay
dan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur ve derneğin kapatılmasına da karar verilir. 

6 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden dernek üyeleri hakkında fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu Kanunun 7 nci maddesine aykırı harekette bulunan dernek kurucuları ve yöneticileri ile 37 nci mad
denin 1 inci fıkrasının (1) veya (3) numaralı bentlerine veya son fıkrasına veya 38 veya 39 uncu maddelerine 
aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 38 ve 39 
uncu maddelere aykırılık nedeniyle cezalandırma halinde derneğin kapatılmasına da karar verilir. 

MADDE 78. — Bu Kanunun 13 üncü maddesinde sözü edilen ilan mecburiyetini yerine getirmeyen der
nek yöneticileri, beş bin liradan onbin liraya kadar ağır 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 ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanunun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen bildirimi süresi içinde vermeyenler veya 30 uncu 
maddeye göre organlara seçilenleri süresi içerisinde idareye bildirmeyenler beşbin liradan onbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

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

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 679) 
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MADDE 80. — Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı olarak; dernek gelnel kurulunu dernek merke
zinin bulunduğu yerden başka bir yerde toplayan yönetim kurulu üyeleri veya buna yetkili kılınan diğer 
şahıslar, maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yerlerde toplantı yapanlar veya 'buna müsaade edenler üç ay
dan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

67 nci maddede yasaklanan yerlerde dernek merkez veya şubelerini açan veya izinsiz faaliyet gösteren 
yöneticilerle, buna müsaade eden veya bu hal ve faaliyetlerden bilgisi olduğu halde keyfiyeti kanunî mer
cilere derhal haber vermeyen yetkililer de, yukarıdaki fıkra uyarınca cezalandırılır. 

MADDE 81. — Bu Kanunun 41 inci maddesine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılır 
ve tesisin kapatılmasına karar verilir. 

42 nci maddede gösterilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticileri altı aydan ıbir yıla kadar hapis ceza
sıyla cezalandırılır ve ıtesisin kapatılmasına karar verilebilir. 

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 on bin liradan elli bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 83. — Bu Kanunun 44 üncü maddesine veya 45 inci maddesinin birinci veya ikinci fıkrala
rına aykırı hareket edenler veya 46 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar ile 65 inci 
maddenin ikinci fıkrasında öngörülen bildirimi yapmayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede taşınmaz malları 
paraya çevirmeyenler üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 84. — Kanunun 57 nci maddesinde yasaklanan durumları bilerek kabul edenlere veya bu görev
lerin verildiğini, öğrendiği halde, bir hafta içinde istifa etmeyenlere, beş bin liradan on bin liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

MADDE 85. — Kanunun 62 nci maddesine aykırı olarak derneklere yardım eden tüzelkişi veya kuruluş-
ların yönetici veya yetkilileri ile yardım kabul eden dernek yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır. 

Eğer yardım alınmışsa, mahkemece, yapılan yardımların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verilir. 

MADDE 86. — Genel Kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sa
yım ve dökümüne; hile karıştıranlar veya defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Der
neğe ait defter veya kayıtları tutmayanlar üç aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır. 

Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet 
veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlak veya rehneden veya sa
tan, saklayan, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile 
derneğin sair hizmetlileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve on bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiillerden dolayı kovuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir. 

MADDE 87. — Başka bir hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanunun amir hükümlerini yerine getirme
yen dernek yöneticileri veya dernek üyeleri ile sair kimseler hakkında, ayrıca bir ceza tayin edilmemiş ise 
bir aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 679) 
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MADDE 79. — Bu Kanunun 22 nci maddesine aykırı olarak; dernek genel kurulunu dernek merkezinin 
bulunduğu yerden başka bir yerde toplayan yönetim kurulu üyeleri veya buna yetkili kılman diğer şahıslar 
veya maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yerler dışında toplantı yapanlar veya yurtlarda yapılmasına müsaade 
edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

66 ncı maddede yasaklanan yerlerde dernek merkez veya şubelerini açan veya izinsiz faaliyet gösteren yö
neticilerle, buna müsaade eden veya bu hal ve faaliyetlerden bilgisi olduğu halde keyfiyeti kanunî mercilere 
derhal haber vermeyen yetkililer de, yukarıdaki fıkra uyarınca cezalandırılır, 

MADDE 8Q. — Bu Kanunun 40 inci maddesine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği itakdirde, bir yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılır ve te
sisin kapatılmasına karar verilir. 

41 inci maddede gösterilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticileri onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına karar verilebilir. 

MADDE 81. — Bu Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı harekette bulunanlar, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 82. — Bu Kanunun 43 üncü maddesine veya 44 üncü maddesinin birinci veya ikinci fıkrala
rına aykırı hareket edenler veya 45 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar 64 üncü mad
denin ikinci fıkrasında öngörülen bildirimi yapmayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede taşınmazlarını paraya 
çevirmeyenler üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 83. — Bu Kanunun 56 ncı maddesine aykırı olarak görev kabul edenler veya bu görevlerin ve
rildiğini öğrendiği halde, bir hafta içinde istifa etmeyenler, beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

MADDE 84. — Bu Kanunun 61 inci maddesine aykırı olarak derneklere yardım eden tüzelkişi veya ku
ruluşların yönetici veya yetkilileri ile yardım kabul eden dernek yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar hapis ceza
sıyla cezalandırılır. 

Eğer yardım alınmışsa mahkemece, yapılan yardımların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verilir. 

MADDE 85. — Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım 
dökümüne hile karıştıranlar veya defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler; fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç yıla kadar hapis ve otuzbin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası; derneğe ait defter veya kayıtları tutmayanlar üç aya kadar hapis veya beşbin liradan onbin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet 
veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlak veya rehneden veya satan, 
gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin 
sair hizmetlileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve onbin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 86. — Başka bir hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanunun amir hükümlerini yerine getirmeyen 
dernek yöneticileri veya dernek üyeleri ile sair kimseler hakkında, ayrıca bir ceza tayin edilmemiş ise üçbin 
liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

MADDE 87. — Bu Kanunun 75 - 86 ncı maddelerinde yer alan ceza hükümleri, 57 nci madde kapsamına 
giren kulüpler ile federasyon ve konfederasyon yöneticileri, görevlileri ve hizmetlileri hakkında da uygulanır. 

Millî Güvenlik Konsey1,! (S. Sayısı : 679) 
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SEKİZİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

1 

MADDE 88. — Sakatlara hizmet amacı ile 'kurulan derneklerin, Körler Federasyonu, Sağırlar Federas
yonu, Ortopedik Özürlüler Federasyonu, Zihinsel Özürlüler Federasyonu olmak üzere dört federasyon teşkil 
etmeleri ve hu federasyonların bir konfederasyon şeklinde birleşerek Türkiye Sakatlar Konfederasyonu teş
kili zorunludur. 

Derneklerin sandık kurması 

MADDE 89. — Dernekler, tüzüklerinde öngörülmek ve sağlanan Ikârı üyelerine paylaştırmamak, ris-
turn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç 
maddeleri ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli (kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler. 

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

Lokal açma 

MADDE 90. — Derneklerin lokal açmaları ve işletmeleri mahallin en Ibüyük mülkî amirinden izin alma
larına bağlıdır. Dernekler ilçelerde ancak bir lokal açabilirler. 

Cemiyetler ve Dernekler Kanununa yapılan atıflar 

MADDE 91. — Diğer kanunlarda, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu veya 1638 sayılı Dernekler Kanunu 
ile bunların ek ve değişikliklerine veya belli maddelerine yapılan atıflar, bu Kanuna veya bu Kanunun aym 
ıkonuları düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış sayılır. 

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 kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu niteliğin
de Meslek Kuruluşları ile İşçi ve İşveren Semdialkları ve üst kuruluşları için de uygulanır. 

GEÇİCİ MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon 
ve dernekler, en çok altı ay içinde durumlarını bu Kanun hükümlerine uydurmak ve değişiklik yapılmasa 
bile, tüzüklerinden dört nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine vermek zorun
dadır, 

Konfederasyon, federasyon ve dernek yönetim kurulları, birinci fıkrada öngörülen süre içinde, kanuna uy
gunluk sağlamak amacı ile, tüzüklerinde değişiklik yapmaya yetkilidirler. Tüzüklerimde yapılan bu değişik-
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SEKİZİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

MADDE 88. — Sakatlara hizmet amacı ile kurulan derneklerin, Körler Federasyonu, Sağırlar Fede
rasyonu, Ortopedik özürlüler Federasyonu, Zihinsel özürlüler Federasyonu olmak üzere dört federasyon teş
kil etmeleri ve bu federasyonların birleşerek Türkiye Sakatlar Konfederasyonunu oluşturmaları zorunludur. 

Derneklerin sandık kurması 

MADDE 89. — Danışma Meclisi metninin 89 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Lokal açma 
MADDE 90. — Derneklerin lokal açmaları ve işletmeleri mahallin en büyük mülkî amirinden izin alma

larına bağlıdır. 
Kamuya yararlı dernekler hariç olmak üzere diğer dernekler, merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerde 

ancak birer lokal açabilirler. 

Cemiyetler ve Dernekler Kanununa yapılan atıflar 

MADDE 91. — Danışma Meclisi metninin 91 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bu Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri 
MADDE 92. — Bu Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası 30, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 65, 66, 67, 68, 

69 ve 70 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır. 

Türk Kanunu Medenîsinin uygulanması 
MADDE 93. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu Medenîsinin hükümleri dernek

ler hakkında da uygulanır. 

Yönetmelik 
MADDE 94. — Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler en geç altı ay içinde Resmî Gazetede yayımlana

rak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olma
yan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇIOI MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin geçici birinci maddesi kabul edilmiştir. 
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— 86 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

likler yapılacak dik olağan veya olağanüstü toplantıda genel kurulların tasvibine sunulur. 
Birinci fıkrada belirtilen süre içinde tüzükleri merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine 

vermeyen konfederasyon, federasyon ve dernekler, en ibüyük mülkî amirlerin kararı ile kendiliğinden dağıl
mış sayılır. 

GEÇÎOÎ MADDE 2. — ©u Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon 
ve dernekler en geç altı ay içinde sahip oldukları taşınmaz malları, tapu ve vergi kayıt örneklerini de ekleye
rek İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine bil
dirmek zorundadır. 

Bildirilecek bu taşınmaz mallardan, 65 inci madde hükümleri dikkate alınarak, konfederasyon, federas
yon ve dernekler için gerekli olmadığı İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlerin 'belirtilecek süre içinde paraya 
çevrilmesi zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon ve federas
yonlar, üye sayısı ve kendisini oluşturan dernek ve federasyonların niteilikleri bakımından Kanunun 35 inci 
maddesinde öngörülen şartları taşımasalar bile, hukuk varlıklarını korurlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyono, federasyon 
ve derneklerden, yurt, pansiyon, kitaplık, okuma odası, çocuk bakım yuvası, huzurevi, aşocağı, spor sahası 
veya salonu ve kamp tesisi kurup işletmekte olanlar, 42 nci maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten başlamak üzere altı ay içinde, yönetmelikte belirlenecek mercilerden izin almak zorunda
dır. Çalıştırılmasına izin verilmeyen veya izin için (başvurulmayan tesisler bu süre sonunda kapatılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamu hizmeti görevli
lerinin girebilecekleri dernekler belirleninceye kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü 
maddede sayılan kamu hizmeti görevlilerinin üye oldukları derneklerle ilişkileri devam eder. 

Ancak yukarıdaki fıkrada belirtilen kamu hizmeti görevlilerinin, mahkeme kararı ile veya 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun 45 inci maddesine göre valiliklerce faaliyetten alikonan veya sıkıyönetim komutanlık-
larınca faaliyetleri durdurulan derneklerle olan üyelik ilişkileri bu dernekler yeniden faaliyete geçmiş olsalar 
dalhi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 88 inci maddede öngörülen federasyonların ve konfederasyonun kurulmasını 
izleyen bir ay içinde, kurulan federasyonlara katılmayan sakatlara yardım amacı ile kurulmuş dernekler, kendi
liğinden dağılmış sayılır ve bu Kanunun 56 nci maddesine göre tasfiye edilirler. 

Kaldırılan kanunlar 
MADDE 93. — 22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile !bu Kanunun ek ve değişiklikleri 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 94. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer., 

Yürütme 
MADDE 95. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon ve 
dernekler en geç altı ay içinde sahip oldukları taşınmazlarını, tapu ve vergi kayıt örneklerini de ekleyerek ve 
ihtiyaçlarını da belirterek içişleri Bakanlığına gönderilmek üzere merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî 
amirliğine bildirmek zorundadır. 

Bildirilecek bu taşınmazlardan, 64 üncü madde hükümleri dikkate alınarak, konfederasyon, federasyon ve 
demekler için gerekli olmadığı İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlerin belirtilecek süre içinde paraya çevrilmesi 
zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olan federasyon ve konfederasyonlar, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde üye sayısı ve kendilerini oluşturan dernek ve federasyon
ların nitelikleri bakımından 34 üncü maddede öngörülen şartları sağlayamadıkları takdirde, merkezlerinin bu
lunduğu yerin en büyük mülkî amirinin kararı ile kendiliğinden dağılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon ve 
derneklerden, yurt, pansiyon, kitaplık, okuma odası, çocuk bakım yuvası, huzurevi, aşocağı, spor sahası 
veya salonu ve kamp tesisi kurup işletmekte olanlar, 41 inci maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten başlamak üzere altı ay içinde, yönetmelikte belirlenecek mercilerden izin almak zorundadır. 
Çalıştırılmasına izin verilmeyen veya izin için başvurulmayan tesisler bu süre sonunda kapatılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 1 inci bendine göre derneğe üye 
olmaları izne bağlı olanların üyelikleri, Kanunun yürürlüğünden itibaren altı ay içinde gereken izni almamaları 
halinde kendiliğinden sona erer. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasının 2 nci bendinde yazılı kamu hizmeti görevlilerinin girebilecekleri dernek
ler ilgili bakanlıklarca Kanunun yayımı tarihinden başlayarak en geç üç ay içinde ilan edilir, ilgililerin ilan 
edilen demekler dışındaki derneklerle üyelik ilişkileri bu tarihten itibaren üç ayın bitiminde kendiliğinden son 
bulur. 

Yukarıdaki hallerde üyelik kayıtları ilgililerin başvuruları üzerine veya resen dernek yöneticileri tarafın
dan silinir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 88 inci maddede öngörülen federasyonların ve konfederasyonun kurulmasını izle
yen üç ay içinde, kurulan federasyonlara katılmayan sakatlara yardım amacı ile kurulmuş dernekler, kendiliğin
den dağılmış sayılır ve bu Kanunun 55 inci maddesine göre tasfiye edilirler. 

Kaldırılan kanunlar 
MADDE 95. — Danışma Meclisi metninin 93 üncü maddesi 95 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 96. — Danışma Meclisi metninin 94 üncü maddesi 96 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 97. — Danışma Meclisi metninin 95 inci maddesi 97 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı: 679) 




