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önergesi.
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2. — Gaziantep Üyesi İbrahim Tevfik
Kutlar'm Gaziantep ili ve çevresinde bol
miktarda yetişen üzüm ve fıstık ürünü
nün satmalmması hakkında gündem dışı
demeci.
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3. — Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'nm, buğday taban fiyatlarının arttırılmaması karşısında ilâç, gübre, traktör ve
ekipman fiyatlarının düşürülmesi için
tedbir alınmasına dair gündem dışı de
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4. — İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, soğan üretimi ve bu yıl üreti
minin fazla olması nedeni ile ihraç im-

Sayfa
kânlarının sağlanması hakkında gündem
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5. — Ticaret Bakanı Naim Talû'nun,
gündem dışı konuşma yapan Gaziantep
Üyesi ibrahim Tevfik Kutlar, Antalya
Üyesi Mehmet Pırıltı ve istanbul Üyesi
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6. — Cumhurbaşkanınca seçilen üye
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7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi
Sırrı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan
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9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya
Üyesi Hamdi özer'in, Demokratik Cum-
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güdenlerin adalete teslimi hususunda
Senato
Araştırması isteyen önergesi.
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10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri
Üyesi Hüsnü Dikeçligilm, Ankara İmar
Limited Şirketine dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/2)
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11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara
Üyssi Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar
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(10/3)
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1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) ve «R» işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(Millet Meclisi 2/721; Cumhuriyet Sena
tosu 2/24) (,S. Sayısı : 115)
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Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet
ve içişleri komisyonlarından 6'şar üye
alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (M. Meclisi : 1/606; C.
Senatosu : 1/89) (S. Sayısı : 113)
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3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma
Komisyonu Genel Kurulunun 12 .11.1969
tarihli ve 71 sayılı Haftahk Karar
Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S.
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4. — Kırklareli eski Milletvekili M.
Orhan Türkkan'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1967
tarihli ve 38 sayılı Haftahk Karar
Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları
(Cumhuriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S.
iSayısı : 1575'e ek)
119
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu, Sakarya
İlinin mâruz kaldığı sel âfeti hakkında 72 nci
Birleşimde yapmış olduğu gündem dışı konuş
manın radyodan yanlış yayınlanması dolayısıyle tavzihi ve teknik personele verilecek yan
ödemeler;
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Bahriye
Üçok, Devlet Bakanı ismail Arar'm Cumhu
riyet Gazetesine verdiği bir demeç dolayısıyle, Anayasanın devrimlerle ilgili madde
lerimin kenara itilmesi için bazı çevrelerde
son yıllarda gösterilen çabalar ve
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken de, mem
leketimizi ilgilendiren dış konular ve yapılan
temaslar hakkında gündem dışı birer demeçte
bulundular.
Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı
İlhan öztrak'a Köy idleri Bakanı Necnıi Sönmez'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna ve
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden, sürerelerinin dolması nedeniyle açılmış bulunan
beş üyeliğe seçilen yeni üyelere dair Cumhur
başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu.
Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu.
Devlet
Bakanı Zeyyat
Baykara'nın;
29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi
Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler ek

lenmesi hakkında kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek
dörder üyeden kurulacak bir Geçici Komis
yonda görürşülmesine dair önergesi kabul olun
du.
Tekrar açık oya sunulan 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün
ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle ekle
nen ek maddenin birinci fıkrasının değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin, oyların ayı
rımı sonucunda, kabul edildiği bildirildi.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi onay
landı, maddeleri kabul olunarak tümü açık
oya sunuldu; oyların ayırımı sonucunda kabul
edildiği bildirildi.
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanunu
tasarısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek
maddeleri ve tümü kabul olundu ve kanunlaş
tığı bildirildi.
6 . 7 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,12'de son
verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Diyarbakır
İskender Cenap Ege
Azmi Erdoğan
Kâtip
iSivas
Hüseyin Öztilrk

II — GELEN KÂĞITLAR
Raporlar
1. — Dernekler kanunu tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve içişleri
komisyonlarından 6'şar üye alınmak suretiyle
kurulan Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi :
1/606; C. Senatosu :"l/89) ('S. Sayısı : 113)
(Dağıtma tarihi : 5.7.1972)

2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) ve «R» işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi
2/721; Cumhuriyet Senatosu 2/24) (S. Sayısı :
115) (Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1972)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15,00
BAŞKAN : Başkanvekili iskender Cenap Ege
KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Hüseyin Öztürk (Sivas)
BAŞKAN — 73 ncü Birleşimi açıyorum,
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı).

BAŞKAN -— Çoğunluğumuz
kerelere başlıyoruz.

vardır, müza

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
./. - - Hurdur C')H.si (). Faruk
Kıvan'ürldün. nin % 33'üne tekabül eden bu miktar maalesef
çiftçi için dert olmaktadır.
ı/i!ıi(l(:ıı t/i-şı şöı isin/iğin* dair önergesi.
BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arka
daşlarımız var, önergelerini okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Almanya'da çalışan işçilerden aldığım bir
mektupta, âfet için yaptıkları çadır yardımı
nın suiistimal edildiğini öğrenmiş bulunuyo
rum.
Durumu açıklamak üzere gündem dışı söz
verilmesini saygıyle arz ederim.
Burdur
Ö. Faruk Kmaytürk
BAŞKAN — Sayın Kmaytürk?.. Yok.
.;J. — (lo.ziifıitt]> İ'ijisi İbrahim Terfik Kut
lar'nı, (raziaıdi]) İli re çevresinde bol miktarda
jiıtiscn üzüm vı fıstık ürününün
satınalınması
hakkında <]üıtdnn dışı demeci.
BAŞKAN — Gündem dışı diğer söz talebini
okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Gaziantep üzümü ile fıstık mahsulünün mu
bayaası konusunda gündem dışı çok kısa bir
konuşma yapmama müsaadelerinizi saygılarım
la arz ederim.
Gaziantep
ibrahim Tevfik Kutlar
BAŞKAN — Sayın Kutlar, buyurunuz.
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep)
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Güneydoğu - Anadolu'nun, özellikle Gazi
antep'in il olarak en büyük konularından birisi
üzüm konusudur. Senelik 530 bin ton yaş üzüm
istihsal edilmekte, Türkiye'nin üzüm istihsali
— 106

Üzüm mevsimi yaklaşıyor. Bu mevsim, hem
çiftçinin derdi, hem de dolayısıyla bizim derdi
miz oluyor. Bir senelik soğuğun - sıcağın mah
sulü üzümümüzü geçen sene Tekel yaş üzüm
olarak 30 - 35 kuruştan aldı. Bununla köylünün
eline, bome derecesi, ve sairesiyle aşağı yuka
rı 25 - 28 kuruş arasında bir para geçmektedir.
Bu tam manasıyla alınsa, çok memnunuz; yaş
üzüm bir dert.. Ondan sonra kuru üzüm konu
su .geliyor.
Kuru üzüm, Gaziantep'te, her sene EylüTün
haftasında pazara gelir. Tekel'e alması için
rica ederiz, zamanında alınmaz. Nitekim g'eçen
sene üzüm zamanında alınmadığı için, kuru
üzümün kilosu 80 kuruşla 90 kuruş arasında
birtakım ambarcıların eline geçti. Tekel Aralık
ayı başlarında mübaayaya başladı, o zaman
müstahsilin elinde bir gram üzüm kalmamıştı,
aracılardan 140 -150 kuruşa almak mecburiye
tinde kaldı.
Ben sayın Tekel Bakanımızdan, bu sene yaş
üzümün kilosunun en az 50 kuruştan mubayaa
sını ve kuru üzümün de mubayaasına Eylül
haftasında girilmesine emir vermelerini rica
ediyorum.
Diğer taraftan Tekel'in, hakikaten haklı
olarak, kuru üzümün hepsini almasına imkân
yoktur. 1968 senesinde izmir TARİŞ Şirketi
kuru üzümlerimizi epeyce bir miktar aldı. Bu
sene de ya TARİŞ tarafından alınmasını veya
Güney Birliği Kooperatiflerince alınması için
emir verilmesini bilhassa Ticaret Bakanından
da istirham etmekteyim,
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Bir diğer konumuz da fıstık konusudur.
I nıak İstiyorum. Müsaadelerinize saygıyle arz
Fıstık çok nazlı bir mahsuldür, ancak beş
ederim.
altı senede bir mahsul verir. Bu sene orta bir
Antalya
rekolte var. Geçen sene bir gram fıstık istihsal
Mehmet Pırıltı
edemedik. Bu sene taban fiyat olarak, ihraç
BAŞKAN — Sayın Pırıltı, buyurunuz.
imkânlarını da nazara alarak, çiftçiyi tatmin
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Saym
edici bir fiyat verilmesi yerinde olur.
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Fıstıklarımız, geçen sene olmadığı için Ame
Bu gündem dışı konuşmayı geçen birleşim
rika'ya 1 700 -1 750 dolar arasında ihraç edil
de istemiş idim. Konu, buğdayda taban fiyatı
di. Geçen sene yalnız Güneydoğu Kooperatifle
olarak tespit edilen rakamların çok düşük oldu
ri Birliğinin ihracı 100 milyon lirayı mütecaviz
ğu
ve bilhassa bugünkü bildirilen fiyatların da
bir döviz getirmiştir. Eğer bu mahsule sahibotatbikatta aksaklıklara uğratıldığı yolunda idi.
lursak, Türkiye'nin esaslı döviz kaynakların
Geçen birleşimde görüşmeye fırsat bulamadığı
dan birisi olur.
mız için Sayın Ticaret Bakanı ile özel olarak
Konu fıstığa intikal etmişken şuna da de
bu konuyu konuştum, konuya eğileceklerine söz
ğineyim : Son sene Amerika ile aramızda bir ih
vermiş bulunuyorlar, bunun için bu kısma te
tilâf çıkmıştı. Bizim kırmızı kabuklu fıstığın
mas etmeyeceğim.
beyaz kubukîuyle çevrilmesi halinde, ıslanması
Hükümetler, buğday fiyatları ile ilgili ola
dolayısıyle bir hastalık arız olmaktadır. Ame- j
rak
her yıl bu şekilde taleplerle karşı karşıya
rika bu hastalığı olan fıstıkları bize iade edi- I
kalmaktadır. Girdilerde her yıl artış olduğu
yor, bundan dolayı büyük bir zararımız olu
yor. Hem gidiş - geliş nakliye masrafı, hem de halde, fiyat müstakar bir şekilde gitmektedir.
Bugünlerde maliyete tesiri olacak girdilerde
birçok diğer yan masraflarımız oluyor, zarar
düşürme imkânı olduğu için, bilhassa Tarım
ediyoruz. Sayın Ticaret Bakanımızdan, kendi
Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığıyle ilgili olan
lerine de intikal etmiştir, fıstık hastalığı mev
kısımları
arz etmekte fayda mülâhaza ediyorum.
zuu üzerinde durmalarını, hastalıksız fıstık ih
racına İmkân verilmesini bilhassa istirham ede
Muhterem arkadaşlar, buğday çiftçisi haki
rim.
katen müşkül şartlar içindedir. Gübre fiyatları
Bu iki konunun artık bir Hükümet mese
her gün artmaktadır; ekipman fiyatları durma
lesi olarak ele alınması zamanı gelmiş ve geç
dan artmalrtadır. 28 bin liraya piyasaya arz edi
miştir. Bilhassa üzüm mevzuu üzerinde Hükü
len Fiat traktörleri bugün 65 bin liraya bulu
metin hassasiyetle durarak üzüm müstahsilini
namamaktadır. ilâç fiyatları artmaktadır. Şu
feraha kavuşturmasını bilhassa istirham eder,
halde, bugünlerden itibaren bilhassa gübre ko
hepinizi saygılarımla selâmlarım.
nusuna Hükümetin eğilmesi lâzımgeldiği kanı
sındayım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kut
lar.
Akdeniz gübre tesisleri henüz faaliyete geçe
memiştir. Öğrendiğimize göre «18 - 46» dediği
.9. — Antalya Üyesi Mehmet Pırıltının, buğ
miz Orta - Anadolu iklim karakterine uygun
day taban fiyatlarının artırılmam ası karşısında.
gübre «diamonyum fosfat» bu yıl ithal edilme
ilâç, gübre, traktör ve ekipman fiyatlarının dü
yecektir. ithal edilmediği takdirde istihsalde
şürülmesi için tedbir alınmasına dair gündem
eksiliş olacaktır. Şayanı şükrandır ki, bu yıl
dışı demeci.
gübre ve fennî ziraat sebebiyle buğday ithalin
BAŞKAN — Bir dilek daha var, okutuyo
den kurtulduk, buğday satıcısı durumuna geç
tik.
Eğer gübre ithalinde bir hatalı tutum ola
rum efendim.
cak olur ise, yine buğday ithal edecek duruma
geçeriz.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Bugünkü oturumda buğday fiyatları ve tat
Bilhassa traktör fiyatları üzerinde de durul
bikatı ile ilgili bir gündem dışı konuşma yap- | ması lâzımgeldiği kanısındayız,
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Biz geçen yılki gübre politikasının aksak
olduğunu müşahede ettik ve neticeler daima
çiftçinin aleyhine olmuştur. Bu yıl kamu sek
törü yanında özel sektörün de gübre ithal ede
rek, bir fiyat yarışması içinde, serbest rekabet
piyasası içinde ucuz fiyatla köylüye gübre te
minine Hükümetimizin eğilmesini istirham edi
yorum.
Arzım bu kadar, saygılarımla.

soğan müstahsilinden soğanı alan kişiler bir se
nede oturdukları yerden 1 360 000 000 TL. ka
zanmaktadır. Hükümetimizin soğan müstahsili
nin dertleri üzerinde hassasiyetle eğilmesini di
lerim.

okutuyorum.

5. — Ticaret Bakanı Naim Talû'nun, gün
dem dışı konuşma yapan Gaziantep Üyesi İbra
him Tevfik Kutlar, Antalya Üyesi Mehmet Pı
rıltı ve İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'ye ce
vap veren demeci.

Blhassa istanbul'da yaptığımız soruşturma
larda, bu sene fevkalâde soğan üretildiğini ve
yalnız istanbul il hudutları içerisinde 150 bin
ton soğan üretildiği ve bu nedenle de müstah
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pırıltı. silden hiç olmazsa değer fiyat üzerinden soğa
nının alınması veya ihraç imkânlarının sağlan
4. — İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin,
masını Hükümetten arz ve teklif ederim.
soğan liretimi ve hu yıl üretiminin fazla olması
Teşekkür ederim.
nedeni ile ihraç imkânlarının sağlanması hak
kında gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk
çine.
BAŞKAN — Bir gündem dışı talep daha var,

Sayın Başkanlığa
Soğan üretimi hakkında gündem dışı söz ve
rilmesini saygı ile arz ederim.
Gerekçe : Üretim çok fazla olduğundan Hü
kümetin ihracat hususunda gerekli tedbiri al
ması.
istanbul
Rifat Öztürkçine
BAŞKAN — Soğan mevzuu ile ilgili olarak
Sayın Öztürkçine, buyurunuz efendim.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Konu ilk lâhzada basit, hattâ hafif gibi ge
liyor ise de. derinliğine indiğiniz zaman, Cum
huriyet Senatosunda da, hiç olmazsa, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetinin kurulduğu andan bu
yanadek iki dakika soğan üreticileri hesabına
da bir konuşma zorunluğu vardır kanaatinde
yim.
Şöyle ki :
1970 yılında Türkiye'de 70 bin hektar arazi
ye soğan ekilmiş, 680 bin ton soğan üretilmiş
tir. Bu üreticilere Hükümet tarafından, beledi
yeler tarafından sahip çıkılmaması nedeniyle,
üreticiden soğanları alan bazı tüccarlarımız,
soğanı karaborsa yapmak suretiyle 680 milyon
kilo soğanda, en vicdanlısı birer lira kazanmış
olsa 680 milyon lira kazanmışlardır, iki lira ka
zanmış olsa; ki bunun üstünde kazanç mevcut
tur, bazı zamanlar soğan 4 liraya, 5 liraya çık
maktadır, biz bunu 2 lira kazançla kabul etsek;

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Naim
Talû, buyurunuz efendim.
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem
senatörler;
Sayın Kutlar, Antep üzümüne değinmek su
retiyle Tekelin bunları ucuz satınaldığmdan ba
his buyurdular ve bilhassa kuru üzümün bir
problem teşkil ettiğini ifade ettiler.
Bu mevzu üzerinde hassasiyetle durulacağını
arz etmek isterim.
Fıstık taban fiyatları henüz ilân edilmemişt'r. Malûm olduğu veçhile bu bir ihraç metal
dir. Bu fiyatlar tespit edilirken, ihraç imkân
ları gözönünde tutulmak suretiyle fiyat tespiti
yoluna gidilecektir, bu mevzuda çalışmalarımız
devam etmektedir.
Sayın Pırıltı, bilhassa maliyetlere tesir eden
girdiler üzerinde durmak suretiyle piibre ve
traktör fiyatlarına temas buyurdular.
Esas itibariyle kendileriyle tamamen muta
bık olduğumuzu ifade etmek isterim ve taban
fiyatları mevzuunun doğru hal yolu bu olacak
tır. Eğer maliyetleri düşürmek imkânını bula
bilirsek, bu sahada büyük bir problemi hallet
miş olacağız.
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Şu kadarını ifade edeyim M, gübre mevzu
unda biz de şikâyetçiyiz. Gübrenin bilhassa bu
seneki tatbikatından memnun değiliz. Bu mev
zuda Tarım Bakanlığı büyük bir çalışma içine
girmiştir. Ümidediyoruz ki, önümüzdeki sene bu
mevzu daha iyi bir şekilde halledilecektr.
Ayrıca traktör fiyatları mevzuu üzerinde de
Hükümetçe durulmaktadır. Bu hususta da bazı
tedbirlerimiz olacağını ümidetmekteyim.
Nihayet Sayın Özturkçine'nin temas buyur
dukları soğan mevzuunu da, üzerinde hassasi
yetle durulması lâzımgelen bir mevzu olarak
görmekteyim. Fazla istihsal istiyoruz; fakat,
fazla istihsalin bir problem teşkil etmemesi de
lâzımdır.
Bu mevzuda hassasiyetle duracağımızı ve
bunların hem memleket dâhilinde istihlâki için,
hem de imkân varsa ihraç için gerekli tedbir
leri alacağımızı ifade eder, hepinizi hürmetle
selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
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6. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden
Naim Talû, Sabahaddîn Özbek ve Halil Tunç/un
andiçmeleri.
BAŞKAN — Görev süreleri dolmuş bulunan
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin yerine Cum
hurbaşkanınca seçilen sayın Cumhuriyet Sena
tosu kontenjan üyelerinin adlarını geçen birle
şimde Yüksek Heyetinize sunmuştuk.
Şimdi Cumhuriyet Senatosuna yeni katılan
kontenjan üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 77 nci maddesi gereğince andiçme iş
lemi yapılacaktır.
(Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Naim
Talû, Sabahaddin Özbek ve Halil Tunç andiçtiler.) (Alkışlar)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığınca seçilmiş
olan Cumhurbaşkanlığı kontenjan üyelerine yeni
vazifelerinde Cumhuriyet Senatosu adına tek
rar başarılar dilerim.
Gündeme geçiyoruz.

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
ve «R» işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2/721; Cumhuriyet
Senatosu 2/24) (S. Sayısı : 115) (1)
BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Bugünkü Gelen Kâğıtlar arasında bulunan
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve «R»
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki 115 sıra sayılı kanun teklifinin müstaceli
yeti sebebiyle Gelen Kâğıtlardan gündeme alı
narak bütün işlere takdimen öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanvekili
Nafiz Ergeneli

Gerekçenin okunup okunmaması hususunu
oylarınıza arz ediyorum. Gerekçenin okunması
nı arzu edenler?... Okunmamasını arzu edenler...
Okunmaması kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum efendim.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve «R»
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun teklifi

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin Cumhuriyet Senato
su kısmının 11.000 nci «Ödenekler» bölümü
nün 11.310 ncu «Üyeler ödeneği» maddesine
13 285 800 lira, 11.330 ncu «Üyeler yollukları»
maddesine 6 807 600 lira; Millet Meclisi kısmı
nın 11.000 nci «Ödenekler» bölümünün 11.310
ncü «Üyeler ödeneği» maddesine 32 670 000
lira, 11.330 ncu «Üyeler yollukları» maddesine
16 740 000 lira ek ödenek verilmiştir.

(1) 115 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı «R» işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi üyeler ödeneği, üyeler yollukları
kısmına ilişik cetveldeki formül eklenmiştir.
BAŞKAN — Cetveli okutuyorum.
(«R» CETVELİ)
Cumhuriyet Senatosu
Üyelerin 1970 ve 1971 yıllarına ait ödenek
ve yolluk farkları 11.310, 11.330 ncu maddeler
deki Ödeneklerden ödenir.
Millet Meclisi
Üyelerin 1970 ve 1971 yıllarına ait ödenek
ve yolluk farkları 11.310, 11.330 ncu maddeler
deki ödeneklerden ödenir.
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle bir?ikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir,
Madde 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Senato
su, Millet Meclisi Başkanları ve Maliye Bakanı
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
içtüzük muvacehesince açık oya sunulacak
tır. Kupalar dolaştırılsın, oylar kullanılsın efen
dim.
,:-'. — Demdin'
kanunu
insansın m
Millet
Meclisince
kabul
olunan metni ve
Cumhuriyet
Senatosu. Anayasa
ve Adalet ve îçişleri
komisyonlanu.dan
<Vsar üu< alınmak suretiyle
kurulan
(İt cici Koiıiisyou rajmru. (M. Meclisi l/tiOG; ('.
Senatosu- J/S.9) (S. Sayısı ; 113)
(1)

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Dernekler kanunu tasarısının, Anayasada
20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla ya-

na

(1) 113 S. Say ıh hasmayazı
elMclir.

tutanağın

tonu
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pılan değişiklikler uyarınca konulması gereken
kanunlar arasında bulunduğunu gözeten Ko
misyonumuz Genel Kurulda öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunda işlemde bulunul
masını karar altına almıştır. Tasarı basılmış ve
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. «Gelen Kâ
ğıtlar» dan gündeme alınarak öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Geçici Komisyon Sözcüsü
Ömer Ucuzal
SIRRI ATALAY (Kars) — Öncelik ve ive
dilik aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Hatırlarssmız,
Anayasa Mahkemesi öncelik ve ivediliğe ilişkin
olan kararında; bunları haklı gösterecek ciddî
sebeplerin bulunmasını öngörmüş ve karara
bağlamıştır. Dernekler kanunu tasarısıyle ilgili
ivedilik ve öncelik hususunu önerebilmek için,
okunan önergede inandırıcı, ciddî sebepler mevcudolmadığı gibi henüz dağıtılmış ve elimize
geçmiş değildir, tetkik edememişizdir.
BAŞKAN — Efendim, dağıtıldı.
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, gözlere konmuştur, fakat tetkik imkânı bu
lunmamıştır. Dağıtılıp da 10 dakika sonra gö
rüşme mümkün değildir.
BAŞKAN — Sayın Atalay, benim elimdeki
«Gelen Kâğıtlar» da - Müsaade ederseniz arz
edeyim, bir yanlışlık olmasın - (Millet Meclisi:
1 6C6; Cumhuriyet Senatosu: 1/89) (S. Sayısı:
113) (Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1972)» denilmek
tedir.
SIRRI ATALAY (Devamla) — Tetkik im
kânı. bulunamamıştır. Şimdi soruyorum, kaç ar
kadaş tetkik edebilmiştir? Tetkiki bu kadar
önem taşıyan, fakat öncelik ve ivedilik husu
sunda önemli gerekçe bulunmadığından tetkik
edilemeyen bu yasanın, tetkik imkanı verilip,
normal süresinde gündeme alınıp görüşülmesin
de zorunluk vardır. Yani, toplum hayatını il
gilendiren bir yasanın normal seyrini takıbetrneyip de öncelikle alınması için ciddî sebepler
mevcut değildir. Bu sebeple önergenin reddini
rica edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay.
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Lütfen Komisyon ve Hükümet yerlerini al
sınlar.
Gerekçenin okunup okunmaması hususunu
oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler... Okunmama
sı kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... Sa
yın Atalay.
Sayın Cemal Tarlan daha evvel söz istemiş
lerdir. Buyurun efendim.
CEMAL TASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Müzakeresine başlanan dernekler kanun ta
sarısının tümü üzerindeki görüşlerimi çok kısa
olarak arz etmek maksadıyla BOZ almış bulunu
yorum.
28 . 6 . 1938 tarihinde yürürlüğe giren Cemi
yetler Kanunu 33 senelik bir zaman içinde bazı
değişikliklere de maruz bırakılmasına rağmen,
bu müddet içinde toplumda bilhassa sosyal ve
ekonomik bakımdan husule gelen tahavvül ve
gelişmeler sebebiyle ihtiyaca cevap veremez ha
le gelmiş ve bundan dolayı tümü üzerinde bir
değişikliğe gidilmiş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım;
Cemiyetler Kanunu, yeni adı ile Dernekler
Kanunu en önemli kanunlarımızdan biridir. Top
lumu bilhassa sosyal bakımdan harekete geçi
ren zaruret ve ihtiyaçlara şekil ve istikamet ve
ren çok önemli bir kanundur. Türkiye'de 1933
yıllarının Türkiyesi değildir. O devirlerde tek
parti idaresi ve anlayışı hâkimdi. Binaenaleyh,
toplumdaki zararlı akım ve faaliyetlerin dsrnek
gibi bir melcede tahaffuz faaliyetlerine bu nam
altında devam etmeleri bahis konusu olmadığın
dan, bu zararlı hareketleri önleyici tedbirlere
kanunda pek yer verilmemişti, ihtiyaç da duyul
muyordu.
Bugün Türkiye kültürel, ekonomik ve bilhas
sa sosyal bakımlardan tamnamayacak kadar de
ğişikliklere maruz kalmış ve tabiatıyle toplumu
zorlayan hareketlere karsı kanundaki tedbirler
de âdeta tesirsiz hale gelmiş bulunmaktadır.
Hemen kayda değer önemli bir noktayı işa
ret etmek isterim; sayılan belki yıizbinleri aşan
dernekler, hiç şüphe yok ki, Devletin kontrol
ve murakabesi altında bulunması icabeder. Maa
lesef eski Cemiyetler Kanununda bu fonksiyon
hemen hemen yok gibi idi. Halbuki tatbikatta
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I çok rastlanan bir hakikat varsa, o ela, bir kısım
derneklerin maksatlı insanların elinde, masum
gayeleri dışında memleket zararına faaliyette
bulunmaları keyfiyetidir. Ne yazık ki, bu CenıiI yetler Kanunu ile Devlet, gayesinden nzaklasI iniş dernekleri ne murakabe etmek ve ne de fa! aliyetlerini kontrol altında bulundurmak imkâ| nına sahip idi. Yeni Dernekler Kanunu bu başıI bozukluğa kesin surette son vermiş ve Anayasa
daki haklara zarar verilmeksizin Devlet muraka
besinin ne suretle işleyeceğine kesin bir biçim
j ve sekil verilmiştir. Kanım hususiyetlerinden bi
ri budur.
Bunlarla birlikte, yeni kanunda üye olmak,
üyelikten çıkarılmak ve bilhassa malî imkânların
mahalline sarfını mümkün kılmak gibi mevzular
üzerine de eğilinmiş ve tedbirleri de getirilmiş
ı bulunmaktadır. Velhasıl, tasarı bütün bu ihtimalâtı derpiş ederek tedbirlerini de almaya ça
lışan bir hüviyette hazırlanmıştır. Müzakerat
sırasında kıymetli tavsiye ve telkinlerinizle ta
sarıya daha da verimli bir şekil verileceğine
inanmaktayım,
Yalnız bir noktayı açıklayarak huzurunuzdan
ayrılmak istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, dernek kurma hakkı
ile ilgili 2 nci maddede Hükümet teklifindeki
! bir fıkra Millet Meclisince çıkarılmış bulunmakj tadır. Bu da; 2 nci maddenin (a) fıkrası ola| rak simdi Komisyon tarafmdan metne ithal edil
miş bulunan fıkradır:
İ
|
j
I
i
|
|
i
j
j
I
İ
î
|
I

«13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanrınuniın 111 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir siyasî partinin
kapatılmasına sebep olan parti üyeleri, çıkarma
kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma
kararının kendilerine yazı ile bildirilmesinden
itibaren beş yıllık süre içinde dernek kurma hakkından mahrum edilirler.»
Bu fıkra, Hükümet teklifinde sevkedilmiş,
fakat Millet Meclisinde metinden çıkarılmış bu
lunmaktadır. Millet Meclisince bu tarz hareket
edilmesindeki maksat, Anayasa haklarına gölge
düşürmemek endişesinden ileri gelmektedir. Tabiatiyle bu türlü düşüncede haklilik vardır. Ancak, tatbikat göstermiştir ki, meselâ bir kültür
derneği olarak kurulan bir dernek, memleketi
bölücü faaliyetlere aracılık yapabilecek bir rnahi-
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yet alabilmekte ve çalışabilmektedir. Bunun mi
sallerini çok gördük. Bunun kurucuları ve men
supları da, meselâ kapanan bir partinin kurucu
ları ve mensupları olabiliyor. Böyle bir derne
ğin gayesi ne kadar masum olursa olsun, faali
yetlerinin aynı bulunmasına imkân görülmeyece
ğine göre, Hükümet teklifinde olduğu gibi ka
nunda bir kaydın bulunmasında, muvakkat da
olsa bir kaydın bulunmasında fayda mülâhaza
etmekteyim. Cumhuriyet Senatosunun Karma
Komisyonu bu teklifi olumlu karşılayarak met
ne ilâve etmiş bulunmaktadır.
Yüce Heyetinizin tasvibine iktiran ederek
kanunlaşmasını temenni ederken, tasarının tü
münün milete hayırlı ve uğurlu olmasını diler,
hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tarlan.
Sayın Atalay buyurunuz.
Efendim, oyunu kullanmayan arkadaşımız
var mı? Yok. Oylama işlemi son bulmuştur, kü
reyi kaldırın.
Buyurunuz Sayın Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Dernekler ka
nun tasarısı 73 maddeyi kapsayan, biraz önce
Sayın Tarlan'm dediği gibi önemli bir kanun ta
sarısı.
Sayın Tarlan, Komisyonunda üye bulunduğu
için, konuyu rahatlıkla takibetmiş; bilmekte ve
buna göre söz etmektedir. Ama gündemde mevcudolmayan, Türk toplumunu ve onun gelişme
lerini, toplum hayatının çeşitli tecellilerini çok
yakından ilgilendiren böylesine bir kanun tasa
rısının birden bire gündeme alınıp görüşülmesi
karşısında, çıkıp, tümü üzerinde esasa girip,
görüş ifade etmeyi ben, Cumhuriyet Senatosuna
karşı saygısızlık addediyorum ve tümü üzerin
de söz almışım, ama bir şey diyemiyorum; çün
kü tetkik imkânını bulamamışım.
Böyle süratle getirilip, gündemde bulunma
yan bir tasarının görüşülmesi sonucu yarın çe
şitli şekilde noksanları ve mahzurları meydana
çıkar ise, bunun vicdanî sorumluluğunu paylaş
mamak ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda bulunup da, bu hususta bir şey söyleme
menin de vebalinden kurtulabilmek için, duru
mu tescil yönünden tümü üzerinde söz almış bu
lunuyorum.
istirhamım şudur M, tetkik imkânı olabilsin.
Gündemlerde mevcudolmayacak, gelecek ve he
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men görüşülmesine başlanacak... Meselâ, Sayın
Tarlan'in işaret ettiği gibi, bir ikinci madde var
dır. Ben Sayın Tarlanla tamamen aksi fikirde
yim. Bir siyasî partiden çıkarılan bir kimse veya
herhangi bir teşekkülden çıkarılan bir kimse beş
yıl bir başka derneğe veya teşekküle giremeye
cektir.
Bir insanın rızası hilâfına, bir başka şekilde
yapılan bir tasarruftan dolayı ayrıca bir insanı
cezalandırmak gibi, benim hukuk anlayışıma as
la sığmayan ve demokratik olmayan ölçüler içe
risinde hükümler getirilmektedir. Bizim Komis
yonumuz da buna yan çıkmış ve getirmiştir.
Belki tetkik imkânını bulamadık; Sayın Tarlan
işaret edince hemen göz gezdirdim, Sayın Tar
lanla tamamen aksi fikirdeyim. Bunları söyle
yebilme imkânına da sahibolamayacağız. O halde
ezbere, rastgele görüşülüp geçecektir.
Cumhuriyet Senatosunun ikinci Meclis ola
rak fonksiyonu bu mudur? Tetkik imkânını bu
lamayacak mıyız? Yani rastgele okunacak, söy
leyeceğiz. Bu vebale iştirak etmemeyi tescil ve
Cumhuriyet Senatosunun ikinci Meclis olarak gö
revi ile bağdaşmayan bir duruma da işaret et
mek üzere, sadece bunları ifade etmek üzere söz
aldım. Ben mazurum, ezbere olarak iştirak müm
kün değildir. Bu yönüyle gelecekteki vebal ve
sorumlulukta payımın olamayacağını ifade için
söz aldım.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atalay.
Sayın öztürkçine?.. Yok.
Sayın Tığlı, buyurunuz.
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Anayasamızın fikir hürriyeti konusunda ge
tirmiş bulunduğu hükümler, elbetteki ideal ma
hiyette ve her senatörün ve milletvekilinin ko
rumaya mecbur olduğu bir hürriyet nizamıdır.
Bundan vazgeçmek, prensip itibariyle mümkün
değildir. Modern dünyanın fikir alanındaki
ulaştığı merhale, hiç şüphe yok ki, artık ge
lişen Türkiye'nin müstağni kalacağı bir merha
le olamaz. Bu mümkün değildir. Aksine, gerek
Devlet idaresi konusunda olsun, gerek toplum
idaresi konusunda olsun, zamanın yaygın fikir
lerinin açıkça ortaya konularak, münakaşa ze
mininin yaratılması lâzımdır. Bunun tevlidedeceği mahzur ne kadar büyük olursa olsun, fi-
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kirlerin sahneye konmamasından doğacak mah
zurdan daha büyük değildir. Ve şu muhakkak
ki, fiikrlerin münakşasmda varılacak netice, ak
lı selim gereğince en iyisidir ve en doğrusudur.
Fikirden korkmamak lâzımdır. Fikri fikirle kar
şılayıp, gerçek fikre sahibolmak ve bunu mem
lekette müessir hale getirmek, Anayasamızın te
mel felsefesidir.
Anayasada aslolan, düşünce hürriyetinden
ziyade, düşüncenin neşridir. Matbuat yoluyla
olsun, şifahî propaganda yoluyle olsun, kitap,
broşür ve mecmua yoluyle olsun, asıl önemli ola
nı, fikrin neşir hürriyetine kavuşmuş olmasıdır.
Böyle olmasına rağmen ve bu, her fert için mut
lak surette mevcut bulunmasına rağmen, niçin
Cemiyetler Kanunu, birkaç kişinin, birden faz
la kişilerin, yerine göre yüzlerce veya binlerce
kişilerin bir fikir etrafında birleşmelerine imkân
verir? Mademki her fert düşündüğünü yazabil
mek hakkını haizdir, neşredebilmek, söyleyebil
mek hakkını haizdir; o halde cemiyet kurmanın
lüzum ve zarureti nedir? Hiç şüphe yok ki, fi
kirlerin birçok safhaları ve detayları itibariyle,
prensibi itibariyle aynı fikir etrafında birleşmiş
olan kimselerin müşterek mesai vermesi sure
tiyle fikrin tekâmülü ve müştereken çalışmay:
temin için cemiyet kurma hakkı tanınmış ve bu,
her millet için büyük bir problem halini almış
tır. Ama işin esasında, bu zaruretin yanmda, fi
kir hürriyetinin getirdiği bir de zarar ortaya
çıkmıştır. Kanunların verdiği bu hak, hemen
birçok ahvalde suiistimalle müterafık halde ça
lışmıştır.
Madem ki, ben, 15 - 25 - 55 arkadaşımla bir
fikir konusu üzerinde birleşerek müstakil bir
yerde çalışma hürriyetine sahiboldum; artık su
reti zahirede ortaya koyduğum fikrin arkasına
sığınarak, memlekete elîm zararlar ika etmenin
imkânına da böylece kavuşmuş oluyorum. Çünkü
cemiyettir; artık onun kapısı, salonu, odası
vardır, oraya kimse giremez, imkânları vardır;
artık istediği gibi zehrini dökebilme imkânı da
vardır.
işte bir tarafta, bir fikrin etrafında toplan
mış olan birçok vatandaşların o fikrin tekâmü
lü için serbestçe çalışma imkânı kanunlarca
kendilerine tanınırken, aynı insanların bu hak
tan istifade ederek memlekete zehir dökme im
kânları da kendilerine verilmiş olmaktadır, i;
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te, Devletin bununla başı birçok ahvâlde derde
düşmüştür.
«Şark Vilâyetleri Koruma veya Kalkındır
ma Cemiyeti» adı ve gerekçesi altında bir ce
miyet kurulur; buna ne var denir. Pekâlâ;
Şark vilâyetlerini kalkındırmak İçin bir cemi
yet kurulmuş; oranın maddî ve manevî imkân
larını artırmak için faaliyet sarf edilecek, iyi..
Buna hayır demeye imkân yok. Ama bu cemi
yeti kuran insanların kimliği ve ne olduğu bi
linemediği için ve bilinemeyeceği için bu adlar
altında kurulmuş cemiyetlerin bir bölücülük
faaliyeti halinde memlekete rahneler açtığı da
vakidir.
Dinî duygular ve inançlar hakkında da ce
miyetler kurulabilir birçok ahvâlde. Cami yap
tırma derneği denir. Güzel bir şey; yaptırsın,
ibadethanesidir, ama bu maksat altında, maale
sef yine bizzat dinin özelliğine ve asaletine ay
kırı olan birtakım batıl irtikâpların su yüzüne
çıktığı haller de olmuştur.
Bunun gibi, acaba Devlet, bu hürriyet altın
da Devletin genel menfaatlerine aykırı faali
yetler karşısında bigâne mi kalacaktır? Asıl
mesele bu. Mademki cemiyet, kamu hakları ve
menfaatleri için, vatan için toplum menfaati
için kurulacaktır, bu hak bunun İçin verilmiş
tir; o halde gizlenecek tarafı nedir? Devletin
lüzum gördüğü zaman o cemiyete girip mura
kabe etmek hakkını veya imkânını selbedecek
fikir ne olabilir? Bu fikre «evet» demeye de
İmkân yok. Medamki Şark vilâyetlerini kalkın
dırmak için cemiyet kurduk, bu vilâyetler de
benim ülkemin içerisinde olan vilâyetlerdir, ben
de bu Devletin mesuliyetini üzerine almış bir
hükümetim; neden senin cemiyetinin faaliyetini
benim yüksek yetkili memurlarımın marifetiyle
murakabe etmeyeyim... «Edemezsin efendim,
giremezsin.» şeklindeki müdafaanın kabule şa
yan tarafı olabilir mi?.
Ama maalesef, Devlet daima kötü görülmüş
ve gösterilmiştir. Belki de mazinin bir hastalığı
dır veya hatasıdır, Devlet, fikrî alanda inkişaf
ların daima karşısında gibi gösterilmiştir. Bu
belki de zaman içerisinde olmuştur. Yeni yeni
fikirler onu endişeye sevk ettiği için, böyle bir
fikrin faaliyet halinde ortaya çıkmasından şi
kâyetçi davranışlar göstermiş olan hükümet
ler, nihayet cemiyette lâyık olduğu itibarı gö113 —
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remediği için, cemiyet, bir nevi Devlet içinde
istiklâl kazanma amacını ve savasını vermiş ve
1961 Anayasasıyle buna muvaffak olmuştur.
1961 Anayasası ile Devletin bir tarafta olup,
o hâlâ Şerk vilâyetlerini kalkındırma iddiasıyle
kurulan cemiyetlerin ve cemiyetlerin masuni
yetinden istifade edilerek serbestçe şehirlerin
dökülmüş olduğu ahval, şu sıkıyönetimin orta :
ya çıkan davalarla belli olmuştur.
Sevgili senatörler, Devlet bizim, memleket
bizim... Hürriyet de bu memlekette olacak, ama
alabildiğine olacak; fakat hürriyet gizli olma
yacak, daima kontrole tabi olacak, daima kar
şı fikirle münakaşa halinde olacak. Gizli faali
yetler asla olmayacak, işte bu kanunun getirdi
ği hükümler, Devletin eli kolu bağlı olarak, ce
miyetlere karşı âdeta murakabe imkânından
mahrum olarak kalmasını belki tamamen değil,
ama kısmen önlemek; eğer gerçekten ve sami
miyetle kamu yararına, Devlet yararına açıkça
bir fikri varsa, zaten kontroldan kaçmaması lâzımgelen cemiyet mensuplarının Devlet mura
kabesini memnuniyetle kabul etmesi lâzım gel
diği fikrine dayanarak tevdin edilmiş bulun
maktadır.
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Yine maziye bağlayarak diyorum ki, geçmiş
idarelerin mesken masuniyetini ihlâl edecek de
recede, halkı rahatsız edecek derecedeki göster
dikleri tatbikat, mesken masuniyetini çok kut
sal bir hale getirmiştir.
Misal olarak vereyim: Ben devletim; bin,
binbeş yüz talebeme yurt açmak için yüzbinler
döker, milyonlar döker, inşaatımı yaparım. Ay
rıca burs veririm talebeme, ama bana ihbar edi
lir; «Buraya yirmi tane silâhlı girdi.» denir.
Ben devlet olarak hâkimin karşısına günlerce
koşarım; bunu ispat için delilden de mahru
mum. Yurdunu yaparım, mefruşatını yaparım,
içindeki talebenin aylığını veririm; yirmi tane
silâhlı şakinin girdiği ihbarına karşı, benim Vi
lâyet Emniyet Müdürüm bir kontrol imkâ
nından mahrum olursa ve cemiyetlerde bunun
gibi tapulaşmış ve dokunulmaz kuvvetler ve
kudretler meydana gelirse; iste bugün Türki
ye'nin maraz kaldığı gibi, bir vatan savunması
nın icapları olarak rejime dahi müessir sıkıyö
netimler devrine girmiş oluruz.
Onun için muhterem senatörlerin, her hak
kın verilmesi ne kadar kutsal ise, o hakkın sui
istimali imkânlarının daima gözönünde tutul
ması lâzımgeldiği kanaatiyle kanuna anlayış
gösterecekleri kanaatimi ifade eder, saygıları
mı sunarım. (Alkışlar).

Mesken masuniyeti de böyledir. Mesken ma
suniyeti, siyasî alanda ve bilhassa Parlamento
havası içerisinde büyük bir kutsallıkla müda
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tığlı.
faa edilir ve bu müdafaada yaratılan bu hava
Tümü üzerinde başka söz isteyen arkadaş?
sebebiyle meskenler içersinde olmayan rezalet
Yok.
yoktur. Bugün anarşik fiillerin yuvası haline
Komisyon Başkanı Sayın Refet Reoıdeci, bu
gelmiş bulunan meskenlerimize bir türlü girileyurunuz.
meyişinin, bu hadiselerin artmasına olanca kuv
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET
vetiyle yardımcı olduğunda şüphe var mıdır?
RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, muhteBen, gerçekten temiz bir insan İsem, gerçekten I rem arkadaşlar, fazla vaktinizi almayacağını.
bu Devletin kanunlarına sadık ve memleketin
Kısaca birkaç noktaya temas etmek istiyorum.
umumî menfaatlerine uygun yaşamaya mecbur
Eski adıyla «Cemiyetler Kanunu», şimdiki
bir vatandaş isem, Devletin yetkili ve mesul
adıyla «Dernekler Kanunu» tasarısının ehemmi
memurları kapımı çalıdıkları zaman, «Emir mi
yeti yüksek takdirlerinizden uzak değildir. Tür
aldınız?» diye sormaya dahi kendimde hak gör
kiye'de bir dernekler anarşisi, bir dernekler başı
memem lâzımdır. «Buyurun efendim; Devlet
boşluğu vardı ve Devletin kontrolünden uzak
komseri misiniz, kaymakam mısınız, emniyet
birçok toplulukların hakikaten bir nizam altına
müdürü müsünüz; buyurun efendim arayın?z
alınması gerekiyordu. Bu mevzuat, değişik şe
evimi» diyecek kadar açık ve seçik vatanper
kilde, eski kanun ve ona bağlı bazı tüzüklerle
ver hisle bu memleket evlâdı dolu olmalıdır.
düzenlenmişse de, bugünün ihtiyacına cevap
Benim meskenim Vatikan Sarayı İmiş, sanki
veremiyecek bir durumda idi. Bu kanun bu ekhâkimden izin almadıkça meskenime girmek bir j sikleri giderir, dört başı mamur, Anayasada
felâketmiş gibi savunmanın acaba sebebi nedir? I tanınmış hakları ihlâl etmeden, herkesin bir
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derneğe girme hakkını, fikrini ona göre kul- i ğişikliklerin gerekçeleri ayrı ayrı arz ve izah
edilmiştir; onları burada fazlaca anlatıp sizleri
lanma şekillerini düzenleyen bir kanun tasarısı
rahatsız etmek istemiyorum.
olarak gelmiştir.
Şu haliyle biran önce maddelere geçilerek,
Sayın Atalay arkadaşımız, bizim Komisyon
o
maddelerde
yapılan değişiklikler üzerinde
olarak öncelikle görüşülmesi mevzuundaki ver
durulmasının
faydalı
olacağı kanaatiyle Yüce
diğimiz takrire karşı çıktılar. Ama bunda bizim
Heyetinize saygılarımı sunarım.
günahımız yok. Dün dağıtılmış. Bu bizim Ko
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rendemisyonumuzda üç celsede, üç gün üzerinde ge
ci.
niş geniş durularak görüşülmüştür. Millet Mec
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın
lisinde de uzun müzakerelere mevzu olmuştur.
Başkan, sorum var.
Bu bakımdan biz, işin aceleye getirildiği, ça
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgüneş.
buk tutulduğu v. s hakkındaki fikirleri kabul
MEHMET
ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın
etmiyoruz. Ancak, Genel Kurula gelmeden ev
Başkan,
tasarının
dördüncü maddesinin (h)
vel matbaadan çıkan bu metnin dün dağıtılmış
olmasına göre, tetkiki için bu müddet kâfi mi- ı fıkrasında «Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetle
rini yahut hatırasını kötülemek veya küçük dü
dir, değil midir? Bu, yüksek takdirlerinize ait
şürmek» maksadıyle dernek kurulanııyacağı,
bir keyfiyettir. Ama bunda bizilm bir kastımız
ayrıca, din, ırk, sınıf, mezhep ayrımına dayan
veya niyetimiz aranamaz.
mak veya Cumhuriyeti ortadan kaldırmak gi
Komisyonumuzda değişiklikler de yapılmış
bi maksatlarla dernek kurulamıyacağı açıklan
tır. Değişiklikler de nazarı itibara alındığı tak mıştır. Bu yasak faaliyetler 35 nci maddede
dirde, Millet Meclisine iade edilecektir. Fakat sikredilmemiştir. 35 nci maddede derneklerin
bu kanun, Anayasada son yaptığımız değişik neler yapmıyacakları belirtilmiş, fakat ortaya
likler muvacehesinde; bir sen'e içerisinde diğer
konmamıştır. Halbuki Atatürk'ü küçük dü
kanunların da mutlaka çıkarılması Anayasanın
şürmek, Atatürk'e kötülük yapmak için
amir hükmü olduğuna ve 20 Temmuzda bir ara
«amacım budur» diyerek dernek kurulamaz.
ile tatile girme bahis mevzuu olduğuna göre, 20
Yani bunlar yasak fiillerdir. Neden acaba bu
Eylülden evvel bunun kanunlaşması, Anayasanın
fiiller yasak fiiller arasında zikredilmemiş?
bu âmir hükmünün yerime getirilmesini de şu
BAŞKAN — Sayın özgüneş, maddelere
takrirle temin etmiş olmakla, Anayasa hükmü
henüz
geçmedik; tümü üzerinde duruyoruz.
yerine getirilmiştir. Bir öncelik veya ivedilikte
MEHMET
ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Birbaşka bir kasıt ve maksat yoktur diyoruz. Bu
kaç maddeyi birden ilgilendiriyor. Dolayısıyle
bakımdan Sayın Atalay'ın, Anayasanın emrini
ayrı ayrı takrir hazırlamak mecburiyetinde kalyerine getirme, yolundaki gayretimizi başka mâ
mıyayım.
nada değerlendirmemesini rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Muhterem arkadaşlar;
Buyurun Sayın Komsiyon Başkanı.
Diğer konuşmacı arkadaşlarımın görüşlerine
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET
de teşekkür ederiz. Bu kanun hakikaten mühim
RENDECİ (Samsun) — Efendim, ben de Sa
bir kanundur. Türkiye'de bir eksikliği gidere
yın Başkanın kanaatindeyim. Maddelerin özel
cek kanundur ve biran önce mer'iyete girmesin
likleri var. Kanun ayrı ayrı müesseseler geti
de de büyük faydalar mütalâa edilmektedir. Bu
riyor ve her madde için ayrıca cezaî müeyyide
anarşik hâdiselerin önlenmesinde bu kanunun da
ler konmuştur. Dördüncü maddenin ve diğer
bir nebze payı olacağı kanaatindeyiz. Komisyon
maddelerin her birisinin kastettiği cezalar de
olarak da bu kanunun biran Önce çıkmasını,
ğişiktir. Değişik cezalar olması sebebiyle her
anarşiyi önleme yolunda alınacak tedbirlere bu
halde dikkatinizden kaçmış olacak; onunla da
kanunun da büyük katkısı olacağı kanaatiyle,
ilgili cezaî hükümler ayrıca, son fasılda vardır
bunun biran önce kanunlaşmasının faydalı ola
Sayın özgüneş. O maddeye gelince, onu ayrı
cağı kanaatindeyiz. Biz, geniş geniş metinleri
ca biz açıklarız.
tetkik ettik; aşağı - yukarı onaltı, onyedi mad
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Rendede değişiklikler yaptık. Raporumuzda bu de- | deci.
-
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KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Kaplan, söz isteyen var
mı diye sordum, kimse istemedi, sadece Komis
yon söz istedi.
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bir daki
ka için dışarıya çıkmıştım. Usule aykırı de
ğilse, Sayın Başkan lütfen söz verin.
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Açık oy
lamanın neticesini ifade ediyoruz.
Sıra sayısı 115 olan, 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) ve «R» işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifine ve
rilen oyların sonucu :
Oylamaya katılanların sayısı : 112
Kabul
: 111
ÇeMnser
: 1
Teklif kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Kaplan.
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Bu Dernekler Kanunu, toplumumuzun varmış
olduğu bugünkü düzeyde ve karşılaştığımız or
tam içerisinde bir boşluğu gerçekten doldurmak
amacına dayalı olarak hazırlanmış bir kanun
dur.
Bir yönden de Halkevleri gibi bir tarafı Ce
miyetler Kanununa dayalı, bir tarafı Vakıflar
Kanununa dayalı, bir tarafı da iradenizle mey
dana çıkan kamu oyunu temsilen TRT Kanu
nuna dayalı bir yarı resmî kuruluşun da uzun
zaman başında bulunan bir arkadaşınız olarak,
dernekler mevzuunda çok dağınık bir sistem
içinde bulunduğumuzu arz etmek isterim.
Gerçekten Anayasal hak olarak dernek kur
ma ve faaliyette bulunma ne kadar zaruri, lü
zumlu ve bir hak ise, dernek faaliyetlerinin de
bir nizam içerisinde sürdürülmesi lâzımdır. Bil
hassa açık ve seçik olarak; «Devlet, sosyal, kül
türel ve iktisadî hayatını plana bağlar» diyen
yeni Anayasamızın hükümleri içinde dernekle
rin başı boş olarak faaliyet göstermesi Anaya
sanın felsefesiyle, temel emriyle ve nizamı ile
bağdaşamaz. Bunun bir nizama bağlanması
doğrudur.
Şahsen, başında bulunduğum kuruluşun,
Ardahan'ın G-ülyüzün'den, Kırklareli'nin ine
ce'sine kadar iki yüz küsur şubesi, (ki, % 95'i
ile faal) iki enstitüsü ve bir genel merkezi
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mevcuidolmasına rağmen, birtakım; üç, beş ki
şi ile kurulup ve kurulduktan sonra hiçbir şe
kilde faaliyet göstermeyen ve Devlet tarafından
hiç bir zaman kontrol edildiğine şahit bulunma
dığım binlerce dernekle karşı karşıyayız. Ben
bu nizama şahsen, şiddetle muhalifim. Bir
nizama bağlanması şarttır derneklerin.
Bu temel görüşümü ifade ettikten sonra, şdi
önümüze gelen kanunun gereğince tetkik edil
mediğini, edilemediğini, şahsen de buna fırsat
bulamadığımı samimî olarak arz etmek isterim.
Çok önemli bir kanun üzerindeyiz. Bunu ça
bucak çıkarmaaak iyi olur. Prensibinde ayrı dü
şüncede olan arkadaşlarımın mevcudolduğunu
zannetmiyorum. Bir derleme, toparlama zaru
reti vardır. Anayasal hak hedeflerin resmî teşek
küllerle gerçekleştirilmesi mecburî olduğu ka
dar, gönüllü kuruluşlarla da ona paralel olarak
gerçekleştirilmesi ulusal bir görevdir. Bunun
başka bir şekli de düşünülemez. Ancak, bunu
çok belirli, açık bir tarzda ortaya koyabilmek
için tam kavramış değiliz.
Bir, iki nokta dikkatimi çekti mes'elâ. Mad
delerin içerisinde var, sırası gelince belki söy
lenir ama; belki bunun gibi daha çok var. De
netleme kurulu ve yönetim kurullarıyle olağan
üstü toplantıya çağırılıyor dernek. Arkadaşlar,
bunun bir kısmı eski mevzuatta da vardı. Bu
işte bulunan arkadaşlarım takdir ederler. Öyle
kişisel meseleler olmaktadır ki, örneğin denetle
me kurulu üç kişidir, iki kişiyle karar verir;
koca bir yönetim kurulunu aşar; parası, pulu
yoktur demeğin; Türkiye'nin bir ucundan öbür
ucuna kadar şubelerini toplama mecburiyeti
vardır. İki kişi onları toplamak ister ve bunla
rın önüne imkânı yok geçemezsiniz. Böyle kesin
yetki iki kişilik kurula verilemez. Tatbikat bu
nu gösteriyor. Yönetim kurulu yönetimden so
rumlu bir kuruldur. Biz, bunu tüzüğümüzde me
selâ, «Yönetim kurulu ile onur kurullarının
müşterek toplantısında varacakları karara ge
nel başkanın iştiraki halinde..» gibi bir takım
ölçülere bağladık ve tatbikatımız budur. Simidi,
bu kanun böyle çıkarsa gayet kuru bir hüküm
dür. Yönetim kurulu ile kişisel bir ihtilâfa dü
şen denetleme kurulunun iki kişisi koca bir
teşekkülü toplantıya çağıracaktır.Dernek de
yince; lütfen üç kişinin kurup, adresini mül
kiye amirliğine biHdirip ondan sonra faaliyeti
hiç bir zaman gözükmeyen dernekler tasavvur
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etmeyelim. Bu kanuna g'öre başka tip dernekler
çıkacaktır. Bu dernekleri bu türlü acele işler
den de korumaya mecburuz. Bu madde böyle çı
karsa, olacak tatbikat budur.
Sonra, seçim tarzları değişik dernekler var.
Yönetim kurulu toplanır, genel başkanı seçer.
Kurultay, doğrudan doğruya genel başkanı se
çer. Bunda bir demokratik denge nizamının dü
şüncesi hâkimdir. Yönetim kurulu bazı mesele
lerden mesulken, doğrudan doğruya kurultay
dan geçilmiş olan genel başkan da icrayı temsil
ederek; planlama, yönetim ve icra demokratik
'dengesi kurulur. Eğer, bu kanun böyle çıkarsa
bu türlü işlemlerin önüne geçilmiş olur. Tatbi
katta büyük mahzurlar çıkar.
Maddelerde buna benzer bazı akaklıklar
olduğunu düşünüyorum. Şu anda arz ediyo
rum; tam tetkik edemedim, arkadaşlarımdan
da anlıyorum ki, tam tetkik edilememiş. Lütfen,
müsamaha buyurun, bir kaç günlük tetkike im
kân verin.
Bunun 20 Eylül müddetine kadar mutlaka
çıkması lâzım; sallanamaz Dernekler Kanunu.
Çünkü, tam manası ile dernekler bir başıboş
luk içerisindedirler. Böyle bir nizam muvaf
fak olmuyor, olmamıştır ve hiç bir zaman da ol
mayacaktır. Ben derlenmesine, toparlanması
na muhalif değilim. Sırası geldiği zaman uzun
uzun konuşup huzurlarınızda bir takım mese
leleri açıklamak görevini de yerine getiririm.
Tamamen derlenmiş, toplanmış bir nizam içeri
sine girmesine taraftar olmakla birlikte, demin
özgüneş arkadaşımın sorduğu mevzularda ve
benim temas ettiğim noktalarda vuzuhsuzluklar
vardır. Derneklerle uğraşan arkadaşlarımız yakinen bilirler; bunlar, tatbikatta müthiş mah
zurlar olarak karşımıza çıkarlar.
Müsaade buyurun, Başkanlığımız bir for
mül bulsunlar ve arkadaşlarımız da lütfen tas
vip etsinler; bize bir kaç günlük bir imkân ta
nıyınız.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, sayın Kap
lan.
Muhterem arkadaşlarım, bazı arkadaşlar
müzakere etmekte olduğumuz bu kanun tasarısı
üzerinde hazırlanamadıklarını ifade ediyor
lar. Fakat Başkanlık Tüzüğe aykırı en ufak bir
hareket içerisinde değildir. Bütün durumu tet
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kik ediyorum; Başkanlığın davranışı normal
dir. Yüce Heyetiniz gündemine hâkimdir. Yüce
Heyet nasıl tasvip ederse o şekilde hareket
ederiz.
O bakımdan, şifahi olmaktan öte böyle yazıflı teklif de yok. Bunun üzerinde bir şey diye
meyeceğim.
Sayın Özgüneş, söz istediniz, buyurunuz.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri;
Metin elime ancak 10 dakika evvel geçti.
Bu kanun tasarısı metnine 10 dakikalık bir müd
det içerisinde şöyle bir göz attım ve bundan
aldığım intibalarla konuşacağım.
Kanaatim odur ki, Cumhuriyet Senatosun
da hiç bir üye bu konuyu enine boyuna ve
derinliğine inceleme imkânını bulamamıştır.
Türkiye'de adedi yüzbinleri bulduğu ifade
edilen derneklerin içerisinde çok iyi faaliyet
te bulunanlar olduğu gibi, Devlet kesesinden
beslenen, bazı menfî sahalarda gayret sarf
eden dernekler de vardır.
Binaenaleyh, Dernekler, Kanunu, hemen ace
le çıkarılacak, aceleye getirilecek bir kanun
değildir. Ayrıca 12 yıldır bir müşahademi de
belirteyim ki, hangi kanun buradan ekspres
sürati ile geçti ise, o kanun mutlaka eksik
çıkmıştır, o kanun mutlaka yararlı olmamış
tır. Bunu böylece belirttikten sonra ge
rekli gördüğüm birkaç noktaya hemen temas
etmek istiyorum.
Kanun tasarısının 4 ncü «Amaç» maddesin
de hangi amaçlarla dernek kurulamayacağı be
lirtilmiştir. Gayet tabiî bu iyi bir şey; ama,
ölü bir hüküm. Bir örnek vereyim: «Atatürk'
ün şahsiyet ve faaliyetlerini yahut hâtırasını
kötülemek veya küçük düşürmek» maksadıyle kimJse dernek kuramaz. Allaha çok şükür
ki, bu memlekette buna cüret edecek kimse
yok. Fakat dernek bu istikâmette faaliyette
bulunabilir. Faaliyetlerini örterek, netice iti
bariyle bunu istihsal etme istikâmetine gide
bilir.
Aynı şekilde, «Türk Devletinin ülkesi ve
milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak»
maksadı ile kimse dernek kuramaz; ama faali
yetleri ile bu istikâmete gidöbilir.
Uzatmayayım, şu 4 ncü madde gayet güzel
hazırlanmıştır; ama aynı hükümler «Yasak
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faaliyetler» maddesine girseydi daha güzel
olurdu. Halbuki, girmemiş. Sadece bunlar
«Amaç» maddesinde bırakılmış. Bu amaçla der
nek
kurulamaz, mümkün değildir ve şimdi
ye kaçlar da kurulmamıştır. Ama bir çok der
nekler bu istikâmette faaliyet göstermişler
dir.
Şiaîdi tasarının «Ya?ak faaliyetlere baş
lığını ihtiva eden 35 nci maddesini okuyalım.
«a) Tüzüklerinde gösterilen amaç dışın
da heıibangi bir faaliyette bulunamazlar.»
Zaten eskiden de vardı..
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Bakanlar Kurulu birinci fıkrada yazılı
faaliyetlerin tamamı veya bir kısmı ile meş
gul olma iznini uygun gördüğü derneklere ve
rebilir.» deniyor.
Demek ki, Bakanlar Kurulu bir karar alabi
lecek, bir* derneğin memleketin savunma ve si
vil savunma hizmetlerine ait bazı faaliyetleri
veya bütün faaliyetleri göstermesine izin vere
cektir. Bunu nasıl verecek? Doğrudan doğru
ya Bakanlar Kurulu kararı ile verebilecek. Ge
nelkurmay Başkanlığının «Uygundur» mütalâa
sını dahi almaya ihtiyaç yok.

«b) Rejim, doktı'in veya ideolojileri iti
Arkadaşlarım, gönül ister ki, hiçbir Bakan
bariyle kanunların yasak ettiği amaç veya
lar Kurulu, hiçbir derneğe memleketin savun
faaliyetleri benimseyen bir devleti, bir parti
ma hizmetleri ile ilgili her hangi bir görevi ver
yi, bir tüzel kişiliği...» diye devanı ediyor.
mesin. Ama kanaatim odur ki, bazı dernek üye
Dikkat ederseniz, burada tafsilâtlı olması
lerinin özel kolbağı taşıması, bazı dernek üyelâzımgalen, ayrıntılı olması lâzımgelen bir mad J lerine üniforma giyme hakikini vermesi için
de umumî hükümlerle geçiştirilmiştir; fakat, [ mutlaka Genelkurmay Başkanlığının «Uygunbuna mukabil, belki de umumî hükümler ihti | dur» mütalâasını almak: mecburi olmalıdır.
va etmesi lâzımgelen «Amaçlar» maddesi taf
Belki akla gelen şu olabilir, izci teşekküllerine
silâta girmiştir.
böyle bir müsaade verilmesi için bu hüküm kon
muş
denebilir. Bu, açıkça buraya konulmalıy
Binaenaleyh, tatbikatta bu iki madde su
dı.
Eğer
kastedilen izci teşekkülleri ise, burareti katiyede çalışmayacaktır. 4 ncü madde
çalışmayacaktır; çünkü kimse Atatürk'ü küçült | ya açıkça konmalıydı. Dağilse, siyasî bir kumek maksadıyle dernek kuramaz. İmkân yok t rul olan Bakaniar Kuruluna bu kadar, önemli
yaşayamaz; kanun himayesinde dahi yaşaya | bir sahada, hem tamamını veya bir kısmını
maz. Ama bu istikâmette sinsi sinsi faaliyet | bahşetme imkânını vermek, kaanatsimce büyük
gösterilebilir. Türkiye'de mezhep ayrılıkları j bir hatadır.
Tekrar edeyim ki, bu tasarının ekspres süra
nı tahrik etmek için, Türkiye'de alevî, sün' \
ti
ile
acele, âdeta gözlerden kaçırırcasına buııî ayrılığı yaratmak için faaliyet gösteren der
[
radan
geçirilmesi yanlıştır. Senatodan şimdinekler vardır. Ama bu amaç için dernek kuru
|
ys
kadar
böyle kaçırma sürati ile geçirilen kalamaz. Türkiye'yi bölmek için, «Türkiye halkla
rı» diye saçma tabirlerle Türkiye'yi yıkmak için ; nunlar olmuştur. Ama, yanlış çıkmıştır, ha
talı çıkmıştır. Ben bunun da akıbetinin böyle
kimse deı'nek kuramaz. Ama bu istikâmette
i olmasından korkuyorum.
faaliyet- göstermiş olan dernekler vardır.
Saygılarımla.
Binaeııaley, kanaatim odur ki, şuradaki
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın özgü«-Amaçlar» maddesi, aynı zamanda «yasak faa İ
! '.ıoc
liyetler» kısmına intikâl etmelidir ve bu isti
Bir önerge var, okutuyorum.
kâmetteki bütün faaliyetler yasaklanmalıdır.
Hemen gözüme ilişen bir tehlikeli madde
daha var ki, onu da belirtme:len geçemeyece
ğim. 36 ncı madde de: «Dernekler, askerliğe,
savunma ve sivil savunma hizmetlerine ha
zırlayıcı Öğretim, ve eğitim faaliyetlerine girişemesier veya üyeleri için özel kıyafet veya
üniforma yahut koîbağı veya benzer işaretler
ihdas edemezler,

Sayın Başkanlığa
i
.
Müzakere konusu kanunun ehemmiyeti nısj petinden müddet verilmemiş olduğu ve sayın
üyelerin kemaliyle hazırlanmak için kâfi vakit
] bulamadıkları anlaşıldığından,
müzakerenin
Salı gününe bırakılmasını arz ederim.
Sakarya
Mustafa Tığlı
118 —
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BAŞKAN — önergenin lehinde veya aley
hinde söz isteyen sayın üye?.. Ydk. önergeyi
oylarınıza arz edeceğim. Yanii bu önerge ile
müza!ker&'3İni yapmakta olduğumuz kanun ta
sarısı 11 Temmuz 1972 Sah günü saat 15,00'e
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'bıılallolmaik isteniyor. Önergeyi oylanıuza arz
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Tasarının, 11 Temmuz 1972 Salı günü saat 15,00
te müzakere edilmesi kabul edilmiştir.
Efendim gündeme devam ediyoruz.

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kat
kı ve etkilerine dair Senato araştırması isteyen
önergesi (10/42)
BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Burada. Hükü
met yok. Gelecek birleşime bırakıldı.
8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atlay'ın; bölgeler arasında artan farklılık ve
bölgesel plana gitme zorunluğu
olup olmadığı
hususlarında Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/43)
BAŞKAN — Saym üye burada, Hükümet
yok. Gelecek birleşime bırakıldı.

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdı özer'in, Demokratik
Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45)
BAŞKAN — Sayın üye?.. Yok. Bir dahaki
birleşime bırakıldı.
10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligü'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi
(10/2)
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil olmadığı için
bu da gelecek birleşime.bırakıldı.

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
3. — Cumhuriyet
Senatosu Manisa Üyesi
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma
Komisyonu
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Ka
rarının Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı :
1574'e ek)

4. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun
12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu 4/80; 4/23) (S. Sayısı : 1575'e
ek)

BAŞKAN — Hem sayın üye yok, hem komis

BAŞKAN — Komisyon yok. Görüşülmesine
imkân olmadığından gelecek birleşime bırakıl
mıştır.

yon yok. Gelecek birleşime bıraloldı.

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar
Kurumunun
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3)
BAŞKAN — Sayın önerge sahibi yok. Gele
cek birleşime bırakıldı.

••>&

Böylece gündemimizde başka bir madde ol
madığı cihetle, 11 . 7 . 1972 Salı günü saat
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum efendim.
Kapanma saati : 16,23

••
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1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve «R» işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifine verilen oyarın sonucu.
(Kabul eidiılmiiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

: 183
: 112
: 111
: 0
: 1
69
: 2

[Kabul edenler]
TABİİ ÜYELER
Suphi Karaman
Haydar Tunçkanat
ADANA
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
Akif Tekin
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
Halil Goral
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu

BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kınaytürk
BURSA
1. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ueuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar

GİRESUN
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügilı
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip Özdolay
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Fikret Gündoğan
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligili
Hüseyin Kalpaklı oğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Âlkan
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KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
1. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tun akan
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
1. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
Şevket Koksal
RİZE
O. Mecdi Agun

C. Ssnatosu
SAKARYA
Osman Salihoğlu
Mustafa Tığlı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
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SİNOP
Nâzım Inebeyli
SİVAS
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk
TOKAT
Ali Altuntaş
TRABZON
Reşat Zaloğlu

6 , 7 . 1972
URFA
1. Etem Karakapıcı
Hasan Oral
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Mehmet Ali Pestilci

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Selâhattin Babüroğlu
Hayri Dener
Sait Naci Ergin •
Vehap Güvenç
Fahri Koratürk
Tayfur Sökmen

[Çekinser]
KONYA
Fakih özlen

[Oya katılmıyanlar]
AYDIN
İskender Cenap Ege
(Bşk. V.)
BALIKESİR
Nuri Demirci
Mehmet Güler
Cemalettin İnkaya
Nejat Sarlıcalı
BURSA
,Saffet Ural
ÇANAKKALE
Ziya Termen
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GÎRESUN
İhsan Topaloğlu
İSTANBUL
ADANA
Tekin Arıburun
M. Nuri Âdemoğlu
(Başkan)
M. Yılmaz Mete
İZMİR
Mukadder Öztekin (B.)
Beliğ Beler
Nazif Çağatay
ANKARA
Mümin Kırlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Necip Mirkelâmoğlu
Turgut Cebe
(î. Â.)
Yiğit Köker

TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'kan (î.)
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
(î. Â.)
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler

[Açık

KARS
Sırrı Atalay
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hikmet İsmen

Cemal Tarlan
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
MANİSA
UŞAK
Doğan Barutçuoğlu
Mehmet
Faik Atayurt
MARAŞ
VAN
Adnan Karaküçük (B.)
Ferid Melen (Başbakan)
Hilmi Soydan
YOZGAT
MARDİN
Sadık Artukmaç
Abdurrahman Bayar
ZONGULDAK
MUĞLA
Ahmet
Demir Yüce
İlyas Karaöz (B.)
CUMHURBAŞKANIN
NİĞDE
CA SEÇİLEN ÜYELER
Kudret Bayhan
Cihat Alpan
ORDU
Fethi
Çelikbaş
Selâhattin Acar
Özer
Derbil
SAMSUN
Nihat Erim f
Refet Rendeci
Mehmet İzmen (B.)
SİVAS
Sabahaıddin Özbek (B.)
Âdil Altay
Naim Talû (B.)
TEKİRDAĞ
Halil
Tunç
Hayri Mumcuoğlu
Bahriye Üç ok!
(Bşk. V.)
üyelikler]

Eskişehir
Sivas
Yekûn
»>»-<«
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Perşembe

Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar İskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet vSenatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırma
sı isteyen önergesi (10/42)
2. — Cumhuriyet (Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43)
3. — Cumhuriyet .Senatosu Malatya üyesi
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen
önergesi (10/45)

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dükeçliğil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi
(10/2)
5. — Cumhuriyet iSenatosu Manisa Üyesi
Orhan iSüersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972)
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili)
6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12 . 7 . 1067 tarihli ve 38 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kuralda görüşülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (İS. Sayısı : 1575'e
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 .1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili)
7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun
içinde bulunduğu duruma dair Sento araştır
ması isteyen önergesi (10/3)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

Toplantı : 11
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Dernekler kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından 6'şar üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon
raporu (M. Meclisi : 1/606; C. Senatosu : 1/89)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 561)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kan unlar Müdürlüğü
Sayı : 5237

22 . 6 . 1972

CUMHURİYET

SENATOSU

BAŞKANLIĞINA

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1972 tarihli 110 ncıı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oyla kabul edilen, Dernekler Kanunu tasarısı, dosyası ile 'birlikte sunulmuştur.
'Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı
Not : Bu tasarı 4 . 2 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 21 . 6 . 1972 tarihli 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 109
ve 110 ncu Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle ^görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 561)

Geçici Komisyon raporu
Cumhuriyet
Senatom
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/89
Karar No. : 2

29 . 6 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 21 Haziran 1972 tarihli 110 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Dernekler kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 22 Haziran
1972 tarihli ve 5237 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuri
yet Senatosunun 27 Haziran 1972 tarihli 70 nci Birleşiminde Anayasa ve Adalet ile İçişleri komis
yonlarından altışar üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen 'Geçici Komisyonumuzun 28
ve 29 Haziran 1972 tarihli birleşimlerinde İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, 28 Haziran 1938 tarihinden bu yana 33 yıldır yürürlükte bulunan ve uygulama şart
ları gözetilerek çeşitli tarihlerde değişikliklere tabi tutulan 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun, tü
mü itibariyle ele alınmasını ve uygulama alanının günün ihtiyaçlarına uygun bir düzenlemeye ka
vuşturulmasını öngörmektedir.
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28 Haziran 1938 tarihinde yürürlüğe giren Cemiyetler (Kanunu. >otuz üç yılı •aşkın uygulama dev
resinde. karşılaşılan - zorluklar - ve beliren - ihtiyaçlar - sebebiyle 1946 ve 1952 yıllarında ve 1961
Anayasasının yürürlükte bulunduğu 1964 senesinde çeşitli değişikliklere tabi tutulmuştur.
Ancak, yapılan bu değişikliklere rağmen Cemiyetler Kanununu, - tümü - itibariyle ülkemizin
otuz üç sene içinde maruz kaldığı - siyasal -, - sosyal, kültürel - ve - ekonomik - değişiklikler kar
şısında toplumun ve hukuk düzeninin gerektirdiği şartlara cevap veremez hale gelmiştir.
Uygulama gözetilerek Cemiyetler Kanunu hükümleri incelendiğinde şu sonuçlar ile karşılaşılır:
a) 'Cemiyetler Kanunu, Devletin, dernekleri etkin :bir şekilde kontrol etmesi imkân ve yetki
lerini vermemektedir. Dernek sayısının çokluğu, yer ve adreslerinin zamanla .belirsiz hale gelmesi
kongrelerinin düzenli bir şekilde yapılıp yapılamadığının izlenememesi dernekler üzerindeki Dev
let kontrolünün zayıf olmasının diğer «bir sebebini teşkil etmektedir. Kaldı ki, derneklerin düzenli
bir şekilde tutulmuş kayıtları 'da yoktur.
b) Cemiyetler Kanununun mevcut hükümleri, dernek üyelerinin, üyesi bulundukları dernek
lerin çeşitli işleyiş ve faaliyetlerinde etkili olmalarına da imkân vermemektedir. Kamunun boşluk
larından faydalanmak suretiyle yeni, yeni seçimler yaparak, seçim sonuçlarını hükümsüz kılmak,
bazan ida seçim yapılmış gibi göstermek, aslında bir dernek bünyesi içinde gayri meşru organlar
meydana getirmek sonucunu doğurmakta, genel kurullarda alman kararlar -çok defa oldu bittiye
getirilmektedir.
c) Cemiyetler Kanununda, derneklere alınacak üyeler içdn aranacak şartlar açıkça b-eliııtilmıediği
için .gelişigüzel üye alınmakta ve bu yallarla demekler, amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlar içine
s o kulm aktadı r.
d) Cemiyetler Kanununun hükümleri derneklerin malî kontrolü bakımından yetersiz olup, ba
zı dernekler halkın temiz duygularından ye hamiyetperver davranışlarından yararlanarak edindik
leri yardımları yerinde ve veriliş amaçlarına uygun olarak kullanmamakta ve suiistimallerde bu
lunmaktadırlar.
e) Cemiyetler Kanununun boşluklarından yararlanan maksatlı kişiler dernekleri - vergi verme
mek - veya - ruhsat almamaık - gibi emelleri ve uygulamaları için paravana olarak kullanmaktadır!aı\
Aslında eğlence yeri, bar ve pavyon olarak açılması .gereken müesseseler, - ruhsat -, - vergi - v. b.
yükümlülüklerden kaçmak amacı ile bu gibi kulüp, lokal ve diskotek adları ile ve dernek şeklin
de açılmakta ve bu gibi yerlere her derecede öğrenciler ve gençler serbestçe devam etmektedir
ler.
f) Cemiyetler Kanununda. - kamu yararına çalışma - nitelik ve hakkının hangi durum ve şart
larda verileceği açıkça gösterilmemiştir. Bu sebeple uygulamada, çeşitli demeklerin bu konuda ge
lişigüzel taleplerde bulunduğu ve bazılarının bu hakta.n istifade etme imkânını elde ettikleri ve
sayılarının hayli arttığı müşahede edilmektedir.
Kanunlarımızın birtakım haklar ve ayrıcalıklar tanıdığı, vergi, resim ve harçlardan muaf tut
tuğu bu kabil demeklerin - maksat dışı - ve - tesis ediliş maksadını gerçekleştirmekten uzak - şe
killerde çoğalması Hazinenin zararına olduğu gibi çeşitli suiistimallere de imkân sağlayıcı durum
lardır.
g) Cemiyetler Kanununa göre dernek kurmak işlemleri ve uygulaması günümüzdeki duru
mu ile çok basit ve noksanlarla malûl olup, Devlet idaresini son derece uğraştırıcı niteliktedir.
Dernek kurmanın tüzüklerinde bu isteklerini açığa vurmaları ile mümkün olması uygulamada, tü
zel kişi olmanın diğer şartlarından azade olmak gibi 'bir intiba yaratmaktadır. Böylece uygulama
da. çok noksan, yetersiz ve hatalı tüzükler yetkili makamlara, verilmek suretiyle teşekkül gerçek
leştirilmektedir. Bundan sonra idare, tüzüklerin tamamlattırılması için devamlı incelemeler yapa
rak kurucuları izlemekte ancak, bir defa kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olan derneğin bü
tün eksikliklerine ve sakıncalarına rağmen ortadan kaldırılması mümkün olamamaktadır. Böyle
ce. 3 - 5 maddelik bir tüzükle dernek kurma isteğini açıklayanların arkasından mülkî idare amir
d i mhuriyet Senatosu
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leri ve emniyet teşkilâtı koşmakta bu kuruluşları kanım yoluna ve meşru nizama sokmak yolunda
çaba göstermektedirler.
h) Cemiyetler Kanununda, - dernek - ve - üyelik çeşitleri -, - organlar -, - organların çeşitleri -,
- derneklerin merkez dışındaki teşkilâtı -, - gözetim -, - denetim -, - fesih -, - infisah -, - kapatma ve - müeyyideler - yönlerinden de eksiıldik ve boşluklar mevcudolup, söz konusu kanunun bütün
bu cepheleri ile ele alınması da zorunlu bir mahiyet kazanmıştır.
Bizzat 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun bütün bu eksiklikleri ve uygulama sorunlarının ya
naşıra, - dernekler hukuku - 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 saydı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının yürürlüğe girdiği talihten sonra, Anayasanın emrettiği - serbesti - sistemi nedeni ile de,
- Anayasa koyucusunun iradesine - ve - memleket gerçeklerine uygun olmayan - bir gelişim ve uy
gulama devresine de girmiş ve - eksiklikler - ve - boşluklar - ile malıül Cemiyetler Kanununun uy
gulamasında idare, Ikontrolıı tamamen kaybetme karşıkarşıya gelinmiş ve 1938 senesinde 205
adet olan dernekler, 1961 Anayasasının getirdiği geniş hürriyetler ortamı içinde büyük bir artış
hızı göstererek 1971 senesinde yapılan araştırmalara göre 41 100'i geçmiştir.
1961 Anayasasının getirdiği geniş 'hürriyetler ortamı ve «Demek kurma hakkı» na ilişirin 29
nen maddesinin eski hükmü ile 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun yukarda değinilen yetersiz hü
kümlerinden istifade eden maksatlı çevreler, - asıl amaçlarını gizlemek - suretiyle dernekler kura
bilmek ve bir dernek çatısı altında toplanabilmek imkânlarını elde 'etmişler ve böylece, ülkemizin
itildiği - anarşik ortanı - m tesisinde geniş ölçüdeetkili ve haltta bizzat hazırlayıcı olmuşlardır.
Uygulamada karşılaşılan bu gerçekler ve ülkemizin mahkûm edilmek istendiği - anarşik ortam nedeni iledir ki, evvelemirde Anayasanın 29 ncu maddesi 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Ka
nunla tadil edilerek, bu hakkın kullanılmasında uygulanacak şekil ve usullerin kanunda gösteri
leceği ve «kanunun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin
ve genel ahlâkın korunması maksadiyle sınırlar ihtiva edebileceğini hüküm altına almıştır.
İşbu tasarı ile de, memleket gerçekleri gözetilerek ve Anayasanın 29 ncu maddesinde emredi
len 'esaslar temel kabul edilerek - dernekler hukuku -. kanunî bir düzenlemeye kavuşturulmakta
ve bu kanunî düzenlemede - 'Devlet hâkimiyeti - ve - Devletin ülkesi ve milliyetiyle bütünlüğü temel ilke kabul edilerek, her zaman ve her şart için - geçerli bir sentez - getirilmektedir.
Bu temel ilkeler ve esaslar üzerine kurulu olan tasarı ^Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
II - Millet -Meclisi metninin 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
64, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, 75. 76, 77 ve 78 nci maddeleri Kornisvonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Millet Meclisi metninde Komisyonumuzca yapılan değişiklikler:
Madde 2. — Dernekler, toplum içinde kişiliğe sahibolmaları dolayısiyle'belli bir itibarı ve (inan
dırıcılığı olan kuruluşlardır. Bu itibarla, kamu düzeni yönünden bu kuruluşları vücuda getire
cek kişilerde bazı niteliklerin aranması gerekli görülmüş ve uygulama gerçekleri gözetilerek
Millet Meelisi metninde değişiklik yapılarak madde metni, bu gereklere uygun hale getirilmiş
tir.
Madde 4. — Millet Meclisi metni, esas «itibarı İle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, uygu
lama gerçekleri gözetilerek madde metnine - öğrenci dernekleri - ile ilgili olarak yenli bir fıkra
eklenmiştir.
Yapılan bu eklenti ile, öğrencilerin - dernekçilik - marifetiyle bir diğerine düşürülmeleri ve is
tismar edilmeleri önlenmek 'istenmiş ve öğrencilerin gerçekten ve daha kuvvetli bir şekilde tem
sil edilebilmeleri öngörülmüştür.
Madde 5. — Millet Meclisi metni, esas. itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak,
maddenin uygulanmasına açıklık getirmek maksadiyle (b) bendi yeniden kaleme alınmış ve uy
gulama gerçekleri gösterilerek, maddeye yeni bir fıkra eklenmiş ve nihayet, yapılan bu değişik
liklere uygun olarak maddenin matlabı da yeniden düzenlenmiştir.
Cumhuriyet Senatosu
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Madde 24. — Millet Meclisi metni esas ye metin itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş
ancak, maddenin (c) bendindeki «yönetim kurullarının» ifadesi «Yönetim kurulunun» olmak üzere
değiştirilerek buradaki maddî hata düzeltilmiştir .
Madde 29. — Mail et Meclisi metni, esas ye metin itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş
ancak, maddenin birinci satırında yer alan «belirtmiş» ibaresi cümlenin geliş şekli bakımmdanı
«belirtilmiş» şeklinde değiştirilerek ifade
düzeltilmiştir.
Madde 32. — Millet Meclisi metni, esas ye metin itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş
ancak, maddenin son fıkrasının ikinci kelimesi olan «federasyonlar» ibaresi maddî bir hata ola
rak kabul edilmiş ye ifadenin geliş şekli gözetilerek «Federasyon» olmak üzere değiştirilmiş ye
ifade düzeltilmiştir.
Madde 33. — Millet Meclisi metni, esas ye metin itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş
ancak, madde metninde 7 nci maddenan ilgili bendlerine yapılan atıflarda maddî bir hata tespit
edilerek (g) ye (h) fıkralarına yapılan atıflar kaldırılmış ye yine maddî bir hata sonucu me
tinde yer almayan 7 nci maddenin (d) bendi, metne dahil edilmiştir.
Ayrıca, (a) bendinde yer alan «federasyonun» ibaresi maddenin maksadı ye uygulama
gözetilerek «Federasyonların» şeklinde değiştirilerek maddî hata düzeltilmiştir.

tarzı

Madde 35. — Millet Meclisi metni, esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak,
maddenin 1 nci fıkrasının (b) bendi uygulamaya açıklık getirmek maksadı ile yeniden kaleme
alınmıştır.
Maddenin II nci fıkrasının (b) bendi de - öğrenci dernekleri - ndn özellikleri ye uygulama ge
rekçeleri gözetilerek yeniden kaleme alınmış ye öğrenci demeklerinin hangi maksatla kurulabi
lecekleri ye bu maksatlar dışında hiçbir şekilde faaliyette bulunamayacakları açık bir şekilde
ifade edilmiştir.
Madde 37. — Millet Meclisi metni, esas ye metin itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş
ancak, maddenin ikinci fıkrasının sondan ikinci cümlesinde yer alan «İçişleri Bakanlığınca» iba
resi, cümlenin ifade tarzı itibarı ile yer değiştirilmek suretiyle maddî hata düzeltilmiştir.
Madde 49. — Millet Meclisi metni, esas ye metin itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş
ancak, bir maddî hata sonucu metinde yer almadığı açıklanan «gerek yaptırılacak özel denetim
lerde,» yolundaki hüküm ye ifade metne eklenerek bu maddî hata düzeltilmiş ye maddeye maksa
dına uygun uygulama, yeterliği kazandırılmıştır.
Madde 53. — Millet Meclisi metninin birinci fıkrası Komisyonumuzca da aynen kabul, edilmiş
ancak, maddenin ikinci fıkrası, tasarının 4 neü maddesine eklenen son fıkra hükmü uyarınca
Komisyonumuzca yeniden kaleme alınmıştır. Üniversite, fakülte, akademi ye bunlara bağlı ens
titüler yeya yüksek okullar ile sair her türlü resmî yeya özel eğitim ye öğretim müesseselerinde
birden fazla öğrenci derneği kurulamayacağına göre, bu derneklerin, kuruldukları eğitim ye öğ
retini kurumunun ismini alacakları olağan kabul edilmek gerekil'.
Komisyonumuzca, 4 neü maddeye eklenen son fıkra hükmüne mııyazi olarak ye 53 neü madde
nin yeniden kaleme alman ikinci fıkrası hükmünü tamamlayıcı olarak maddeye bir üçüncü fık
ra eklenmiş ye «aynı adlarla» her ne suretle olursa olsun başkaca dernek kurulamayacağı hüküm
altına alınmıştır.
Madde 54. — Millet Meclisi metninin birinci fıkrası Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miş ancak, ikinci fıkra hükmü üzerinde geniş görüşmeler yapılarak bu hükmün önceki fıkra hük
münün getiriliş maksadı ile bağdaşamadığı ye getirilen müessesenin zedelendiği saptanmıştır.
Milletimizin ümidi ye her şeyi olan ilim ye irfan yayalarımız ile Devletimizin itibarı olan ka
mu kurumlarımızın her türlü musibetten ve maksatlı çevrelerin istismarından uzak tutulabilmeleCumhuriyet Senatosu
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ri için, derneklerin bu gibi yerlerde faaliyette bulunmaları kaidctcn önlenmek istenmiş fakat,
memlekete yararlı faaliyet ve hizmetleri de gözetilerek, anılan kurumların yetkili mercilerine
- muvafakat - ve mülkiye amirlerine de - izin - yetkisi verilerek kontrollü bir uygulama düzeni
kurulmuştur.
Madde 63. — Millet Meclisi metni, esas ve metin itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş
ancak, maddenin 2 nci maddenin ikinci fıkrasına yaptığı atıf Komisyonumuca 2 nci maddenin
yeni bir şekilde değiştirilerek düzenlenmiş olması nedeni ile «(a) ve (b) bentlerine» şeklinde de
ğiştirilerek maksada uygun hale getirilmiştir.
Madde 65. — Millet Meclisi, metninin mevcut hali Komisyonumuzca bu maddenin Ükilnci fıkra
sı olmak üzere aynen kabul edilmiş ancak, Komisyonumuzca 5 nci maddede yapılan değişiklik
leri ve 5 nci maddemin son sekilini müeyyide ile teçhiz etmek üzere 65 nci maddeye birinci fık
ra olmak üzere yeni bir fıkra eklenmiştir.
Madde 70. — Millet Meclisi metni, esas ve metin itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş an
cak, madde metninde yer alan «40 nci maddenin:> ibaresinin maddî bir hata olduğu saptanmış ve
«40 :ncı maddesinin» şeklinde değiştirillımıiştir.
Madde 71. — Millet Meclisi metni, esas ve metin itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş
ancak, hükmolunacak para cezasının T. C. Kanununun hükümleri uyarınca «ağır para cezası» ol
ması nedeni ile metne «ağır» kelimesi eklenmiştir.
•Geçici madde 3. — Maksatlı çevrelerin - amaçlarını gizleyerek - öğrenci demeklerine musallat
oldukları ve bu geııq dimağları istismar ederek ülkemizi bir - anarşi ortamı - na sürükledikleri
ve hatta Devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmezliğine kasdettikleri acı gerçeğini gözeten Ko
misyonumuz, maksatlı çevreleri bu genç topluluk]ardam uzaklaştırabilmek ve üzerinde kumar oy
nanan bu gençlere maksatlı çevreleri - teşhis - ve - tasfiye - imkânı verebilmek ve nihayet 4 neü
maddeye eklemen son fıkra ile kurulan düzenin uygulanabilmesini gerçekleştiröbilmek maksadı
ile tasarıya, münhasıran - öğrenci demekleri - hakkında uygulanmak üzere bir geçici madde ek
lemiş ve bu tasarının kanunlaştığı tarihte öğrenci derneklerinin infisah edeceklerini hüküm altı
na almıştır.
III - Tasarının, Anayasada 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler
uyarınca konulması gereken kanunlar arasında bulunduğunu gözeten Komisyonumuz; Genel Kurul
da öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Saamsun
R. Rendeci

Sözcü
Eisikişehıir
Ö. Ucuz al

Kâtip
Balıkesir
N. Demirci

Ağrı
Söz hakkımı sıalMı
S. Türkmen

Konya
S. Çumralı

Mardin
A. Bayar

Bursa
C. Ortaç

Gaziatnltep
î. T. Kutlar

Yozgait
Söz haldkun saklıdır.
S. Artukmaç

Tabiî Üye
S. O'Kan
(Toplantıda bulunamadı)

Tekirdağ
C. Tarlan
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(M. MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN)
Dernekler Kanunu tasarısı
BöLtJM : I
Genel esaslar
Kapsamı :
MADDE 1. — Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az
7 kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle kurulan dernekler bu kanun
hükümlerine tabidir.
Dernek kurma hakkı :
MADDE 2. — Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes ön
ceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.
Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mah
kûm olanlar ile, yüz kızartıcı suçlardan yahut bu kanunla kurulması yasaklanan dernekleri kur
mak veya idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 5 yıl süre ile der
nek kuramazlar.

Derneklerin tüzel kişilik kazanması :
MADDE 3. — Demekler, tüzüMerİDade dernek olarak kurulma isteğini açığa vurmak ve tüzük
lerimi (kuruMugu yerin en büyük mülkiye âmirine vermekle tüzel kişilik kazanırlar.
Kurulması yasak dernekler :
MADDE 4. — a) Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak,
b) Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhu
riyeti ortadan kaldırmak,
c) insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak,
ç) Kanunlara, kamu düzeni veya genel ahlâka aykırı faaliyette bulunmak,
d) Bölge, ırk, sınıf, din veya mezhep esasına veya adına dayanarak her hangi bir bölgenin veya
ırkın yahut sınıfın veyahut din veya mezhep sâliklerinm diğerlerine hâldm veya diğerlerinden
imtiyazlı olmasını sağlamak,
e) Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sı
nıfı ortadan kaldırmak yahut memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan her
hangi birini devirmek veya Devlet siyasi ve hukukî nizamlarını topyekûn yoketmek,
f) Devletin sosyal, iktisadi veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa din kurallarına dayandmnak veya siyasi yahut şahsi çıkar ve nüfuz sağlamak amacı ile her ne surette olursa olsun dini
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmek veya kötüye kullanmak,
g) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 153 ncü maddesinde sayılan devrim kanunlarını kaldır
mak, değiştirmek veya bu kanunlarla yasaklanan hususları ihya etmek,
h) Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini yahut hâtırasını kötülemek veya küçük düşürmek,
ı) Belli bir siyasi partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak yahut siyasi partiler arasında
işbirliği sağlamak veyahut T. B. M. M. üyeliği veya mahallî idareler veya mahalle muhtarlık yahut
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 113)

— 7—
GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN
Dernekler kanunu tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Dernek kurma hakkı :
MADDE 12. — Medenî hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes
önceden izin almaksızın dernek kurma 'hakkına sahiptir.
Ancak;
a) 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 111 nci maddesinin (B) fıkrası
gereğince bir siyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir siyasî partinin kapa
tılmasına sehebolan parti üyeleri, çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kara
rının kendilerine yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıllık süre içinde;
b) Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar harieolmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına
mahkûm olanlar ile, yüz kızartıcı suçlardan yahut bu kanunla kurulması yasaklanan dernekleri
kurmak veya idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymiş olanlar;
Dernek kuramazlar.
MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kurulması yasak dernekler :

MADDE 4. — a) Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak,
b) Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri Anayasada 'belirtilen Cumhuhiyeti ortadan kaldırmak,
c) İnsan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak,
ç) Kanunlara, kamu düzeni veya genel ahlâka aykırı faaliyette bulunmak,
d) Bölge, ırk, sınıf, din veya mezhep esasına veya adına dayanarak herhangi bir bölgenin ve
ya ırkın yahut sınıfın veyahut din veya mezhep sâliklerinin diğerlerine hâkim veya diğerlerinden
imtiyazlı olmasını sağlamak,
e) Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinden tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sı
nıfı ortaldan kaldırmak, yahut memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal temel nizamlardan
herhangi birini devirmek veya Devlet siyasî ve hukukî nizamlarını topyekûn yoketmek,
f) Devletin sosyal, iktisadî veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa din kurallarına dayan
dırmak veya siyasî yahut şahsî çıkar ve nüfuz sağlamak amacı ile her ne surette olursa olsun dinî
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmek veya kötüye kullanmak,
g) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 153 ncü maddesinde sayılan devrin kanunlarını kaldır
mak, değiştirmek veya bu kanunlarla yasaklanan hususları ihya etmek,
h) Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini yahut hâtırasını kötülemek veya küçük düşürmek,
ı) Belli bir siyasî partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak, yahut siyasî partiler arasında
işbirliği sağlamak, veyahut T. B. M. M. üyeliği veya mahallî idareler veya mahalle muhtarlık
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CSL Meclisinin kabul ettiği metin)
ihtiyar heyeti seçimlerinde bir siyasi partiyi veya adaylarından birini veya birkaçım veyahut ba
ğımsız bir adayı veya adayları desteklemek veya kazanmalarını önlemek yahut bunlar arasında iş
birliği sağlamak,
j) Türkiye Devletinin şahsiyetini kötülemek veya küçültmek,
k) Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik yahut telkin etmek,
Amacını güden veya amacı birden fazla olan derneklerin kurulması yasaktır.

Bâzı adlan kullanma yasağı:
MADDE 5. — Derneklerin :
a) Bir siyasi partinin veya sendika, sendika federasyonu veya konfederasyonun yahut bu ka
nunun 64 ncü maddesi gereğince mahkemece kapatılmalarına karar verilen bir dernek, federasyon
veya konfederasyonun adım veya bunları telmih eden adları;
b) Komünist, anarşist, faşist, nasyonal sosyalist veya aynı anlama gelen adları ;
Kullanmaları yasaktır.

Uluslararası faaliyet yasağı :
MADDE 6. — Bu kanunun 10 ve 11 nci maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere;
a) Uluslararası faaliyette bulunımaJk amaciyle dernek kurulamaz.
b) Türkiye ^de kurulan demekler, yurt dışında kurulmuş ulusal veya uluslararası dernek ve
ya teşekküllere katılamaz.
c) Merkezi yurt 'dışında bulunan (dernekleriın Türkiyetâe şubesi açılamaz.
BÖLÜM : II
Kuruluş
Dernek tüzükleri :
MAPDE 7. — Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların be
lirtilmesi şarttır :
a) Derneğin adı ve merkezi,
b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için ne surette faaliyette bulunacağı,
c) Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâihları ve uyrukları,
ç) Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartlan ve şekilleri,
d) Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı,
e) Genel Kurul görevleri, yetkileri, oy kul lanma ve karar alma usul ve yeter sayıları,
f) Yönetim ve denetleme kurullarının ne surette seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı, görev
ve yetkileri,
g) Derneğin şubesi bulunup bulunmıyacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev
ve yetkileri ve dernek genel kurulunda şuibelerin nasıl temsil edileceği,
h) Üyelerin, yılda 1 200 lirayı geçmemek üzere verecekleri aidat miktarı,
i) Derneğin iç denetim şekilleri,
j) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,
k) Derneğin feshi halinde malların tasfiye şekli,
1) Dernek organlarının teşkiline kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsile yetkili
geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ve ikametgâhları.
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yahut ihtiyar heyeti seçimlerinde bir siyasî partiyi
bağımsız bir adayı veya adayları desteklemek veya
işbirliği sağlamak,
j) Türkiye Devletinin şahsiyetini kötülemek
k) Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik yahut
Amacını güden veya amacı birden fazla olan
Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı
resmî veya özel eğitim ve öğretim müesseselerinde

veya adaylarmdan birini veya birkaçını, veyahut
kazanmalarını önlemek, yahut bunlar arasında
veya küçültmek,
telkin etmek,
derneklerin kurulması yasaktır.
enstitüler veya yüksek okullar ile sair her türlü
birden fazla öğrenci derneği kurulamaz.

Bazı adlan ve işaretleri kullanma yasağı :
MADDE 5. — Derneklerin :
a) Bir siyasî partinin veya sendika, sendika federasyonu veya konfederasyonun yahut bu ka
nunun 64 ncü maddesi gereğince mahkemece kapa ılmalanna karar verilen bir dernek, federasyon
veya konfederasyonun adını veya bunları telmih eden adları;
b) Komünist, anarşist, faşist, nasyonel sosyaMst teşekküllere ait veya bu teşekküllerin kullan
dıkları işaret, sembol veya benzerlerini;
Kullanmaları yasaktır.
Derneklerin her türlü toplantı ve faaliyetleri sıracında, dernek üyelerinin, dernekler için yakar
daki (b) bendinde yasaklanan işaret, sembol ve benzerlerini kullanmaları yasaktır.
MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin)
Kuruluşu bildirme :
MADDE 8. — Her dernek kuruluşunu bir yazı ile kurulduğu yerin en büyük mülkiye âmirine
bildirmeye ve bu yazıya tüzüğünden 4 adedini eklemeye ve dernek ikametgâhını belirtmeye
mecburdur.
Birden çok illerde faaliyet gösterecek demelilerin tüzükleri mahallî mülkiye amirliğince bir
hafta içinde içişleri Bakanlığına gönderilir.
Tüzüklerin incelenmesi :
MADDE 9. — Bir ilde faaliyette bulunacak derneklerin tüzükleri valiliklerce, birden çok ilde
faaliyet gösterecek derneklerin tüzükleri ise İçişleri Bakanlığınca incelenir.
Tüzüklerde kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi der
neklerden yazı ile istenir. Bu istemin tebliği tan hinden itibaren 30 gün içinde Kanuna aykırılıklar
düzeltilmez veya noksanlıklar giderilmezse derneklerin feshine dair hükümler uygulanır.
Ancak, kanunun 4 ncü maddesiyle yasaklanmış amaçlarla kurulmuş ve tüzükleri valilikçe
incelenmiş dernekler ilgili valiliğin, tüzükleri içişleri Bakanlığınca incelenen dernekler içişleri
Bakanlığının istemesi üzerine dernek merkezinin bulunduğu yer valisinin karan ile faaliyetten
alıkonulur. Bu halde keyfiyet bir hafta zarfında Cumlhuriyet Savcılığına bildirilir. Faaliyetten
alıkoyma kararı mahkemece aksine karar verilinceye kadar devam eder.
Tüzükte kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz yahut kanuna aykırılık veya noksanlık
lar 2 nci fıkrada belirtilen süre içerisinde giderilmiş bulunursa, tüzükleri inceliyen makam key
fiyeti derneğe yazı ile bildirir.
Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri :
MADDE 10. — Uluslararası beraberlik veya işbirliği yapılmasında fayda görülen hallerde :
a) Ulusliararası faaliyette bulunma amacını güden derneklerini kurulması;
b) Mevcut demeklerin bu yönde faaliyette bulunması;
c) (a) ve (b) bentlerdnde sözü geçen derneklerin yurt dışında şube açması veya yurt dışın
daki benzer amaçlı demek veya teşekküllere katılması;
Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır.
Yurt dışındaki bir dernek veya teşekküle katılmak istdyen demekler, bu kuruluş statüsünü
içişleri Bakanlığına vermeye mecburdurlar.
Türkiye'deki demeklerin katıldığı veya işbirliği yaptığı yabancı demek veya teşekküllerin,
kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza uymıyan yahut kuruluş amaçlardyle bağdaşmıyan faaliyet
lerde bulunması halinde, Türkiye'de kurulmuş demeğin bu dernek veya teşekküllerle olan iliş
kilerine, içişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle son verilir.
Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri :
MADDE 11. — Yurt dışında kurulan ve uluslararası beraberlik ve işbirliğini sağlamak amacı
nı güden derneklerin :
a) Türkiye'de §uıbe acjmalarına;
b) 10 nou madde uyarınca knnılnıalarına veya uluslararası faaliyette bulunmalarına Bakan
lar Kurulunca izin verilen dernek, federasyon veya konfederasyonlara atılmalarına yahut işbir
liğinde bulunmalarına;
Yapılan işbirliği ve yürütülen müşterek fsafiyetlerin faydalı olacağına kanaat ge/lMkacesa. ha
linde, mütekabiliyet şartiyle, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak içişleri Bakanlığının tekM
üzerine Bakanlar Kurulu karariyle izin verilebilir.
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. -T- Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(M. Meclisinin kabul ettiği metin)
YukardaM fıkrada söz konusu edilen derneklerin, kanunlarnm^a veya. ulusal çıkarlarımıza
uymıyan yahut kuruluş aınaçlariyle bağıdiaşmıyan faaliyetlerde bulunması halinde, açılamış şubele
rin kapatılmasına veya verilen, fenam geri ahmmasıma Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İlân :

MADDE 12. — Dernek tüzüğü, 9 ncu maddenin 4 ncü fıkrası gereğince yapılan tebliğden
itibaren 15 gün içinde günlük bir gazete ile yayımlanır ve 2 nüshası dernek merkezinin bulun
duğu yerin en büyük mülkiye âmirine verilir.
İlk genel kurul toplantısı :
MADDE 13. — Dernekler tüzüklerinin gazetede yayınlandığı günden itibaren altı ay içinde ilk
genel kurul toplanırlarını yapmak ve organlarını teşkil etmek sorumdadırlar.
Bu zorunluluğu uyulmaması hailinde derneklerin feshine dair hu^kümler uygulanır.
Dernek kütüğü ve kayıt i§lemi :
MADDE 14. — içişleri Bakanlığımda (Emniyet Genel MMürlüğiinide) ve her ilde, demeklerin
kaydolunacağı (Demekler kütüğü) tesis olunur.
Bakanlıktaki dermekler kütüğüne, bütün dersek, federasyon ve konfederasyonlar ile merkez
leri yurt dışımda bulunan derneklerin, Türkiye'de açılmış şubeleri kaydoluauur.
illerdeki dernekler kütüğüne merkezleri o il idarî sınırları içinde bulunan dernek, federasyon
ve konfederasyonlarla, merkezi başka illerde veya yurt idışınıda olan dernetklerin o il sınırları için
de açılan şubeleri kaydolunur.
BÖLÜM : HI
tîîyelk
Üye olma hakkı ve üyeliğin sona ermesi :
MADDE 15. — Dernek kurma hakkına sahip herkes demeklere üye olabilir. Ancak, öğrenci ol
mayanlar ile, siyasi partilerden birine kayıtlı bulunan öğrenciler öğrenci dermelderdııe üye ola
mazlar.
Yabancıların derneklere üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarımda aranan şartlardan başka,
o yabancının Türkiye'de ikamet etme haMana sahip bulunması da gereklidir. Fahri üyelik için ika
met şartı aranmaz.
Üyelik için yapılan müracaatları dernek yönetim kurulu en geç 30 gün içimde karara bağlar.
öğrenci derneği üyesi iken öğrencilik sıfatı sona erenlerle, derneklere üye olma hakkını kay
bedenlerin, kayıtlı bulundukları derneklerdeM üyelikleri de soma erer. Bu durumlarım tesbitd ha
linde üyelik kaydı dernek yönetim kurullarınca silinir.
Üyelerin hakları :
MADDE 16. — Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Her üye istifa hakkına sahiptir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerine bu eşitliği kısıtlayıcı veya bâzı üyelere
ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
Fahrî üyelerin oy hakkı yoktur, istedikleri takdirde aidat verebilirler.
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maJddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maiddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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BÖLÜM : IV

Dernek organları ve şubeleri
Dernek organları :
MADDE 17. — Her dermekte :
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetleme kurulu; teşkili zorunludur.
Dermekler, başka organlar da kurabilirler. Amoak bu organlara gemel kurul ve demetleme kuru
lumun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
Genel kurul toplantıları :
MADDE 18. — Gemel kurul :
a) Dermek tüzüğümde belli edilen zamanlarda olağan;
b) Yönetim ve denetleme kurullarımım gerekli gördüğü haillerde yahut dernek üyelerindeın
beşte birinim yazılı isteği üzerime olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul toplantılarımın âzami iki yılda bir yapılması zorunludur.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
Demetleme kurulunum talebi veya dermek üyelerinim beşte birimim yazılı isteği üzerinle yömetim
kurulu gemel kurulu bir ay içimde toplantıya çağırmazsa, demetleme kurulu veya toplantı isteğin
de bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerime mahallî sulh hukuk hâkimi dermek üyeleri ara
sımdan üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlemdirir.
Çağın usulü :

MADDE 19. — Yömetim kurulu, dermek tüzüğüme göre gemel kurula katılma hakkı bulunan.
üyelerim listesini düzenler. Gemel kurula katılacak üyeler, em az on gün önceden, toplantımın günü,
saati, yeri ve gümdemi iki gazete ile ilâm edilmek suretiyle toplantıya çağırılır ve keyfiyet mahalli
mülkiye âmirime yazı ile bildirilir.
Toplantı geri bırakıldığı takdirde, üyeler ikinci toplantı tarihimden en az beş gün Önceden, ge
ri bırakılma sebepleriyle, toplantının günü, saati, yeri ve gümdemi gazete ile ilân edilerek yeniden.
çağırılır ve durum mahallî mülki âmire yazı ile bildirilir.
Genel kurul toplamtısımım birden fazla geri bırakılması caiz değildir.
Toplantı yeri :
MADDE 20. — Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yer
de yapılamaz.
öğrenci dernekleri genel kurul toplantıları, resmî veya özel öğretim kurumlarımda veya yurt
binalarımda yapılamaz.
Toplantı yeter saym :
MADDE 21. — Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulumam üyele
rim yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.
ilk toplantıda yetersayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci
toplantıya iştirak eden üye sayısı; dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayılan topla
mımın İM katımdan aşağı olamaz.
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MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 18. — Millet Meclisi metininin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kaJbul edilmiştir.

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Toplantının

yapılış usulü :

MADDE 22. — Dernek genel kurul toplantıları, ilânda belirtilen ve mahallî mülkiye âmirine
bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza
ederek, toplantı yerine girerler.
21 nci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla testoit edilir. Ve top
lantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından
açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez.
Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkanvekili ile kâtip
seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve
başkanla birlikte imzalar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
Toplantıda görüşülecek hususlar :
MADDE 23. — Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. An
cak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların
gündeme konulması zorunludur.
Genel kurulun görev ve yetkileri :
MADDE 24. —- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçimi;
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;
c) Yönetim ve denetleme kuruları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurullarının ibrası;
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü;
d) Demeğe lüzumlu taşınmaz malların satınalınması veya mevcut taşınmaz malların satılma
sı hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi;
e) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması;
f) Derneğin uluslararası fmliy&ifoe bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye
olarak katılması yahut ayrılması;
g) Derneğin feshi;
h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası.
Yönetim kurulu teşkili ve görevleri :
MADDE 25. — Yönetim Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca
seçilir.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek,
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçe
yi hazırlıyarak genel kurula sunmak,
ç) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kul
lanmak.
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MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Genci Kurulun görev ve yetkileri :

MADDE 24. — Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçimi;
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası;
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü;
d) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satınalınması veya mevcut taşınmaz malların satılma
sı hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi;
e) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunman, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye
olarak katılması yahut ayrılması;
g) Derneğin feshi;
h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Ku alca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası.

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Yönetim hur ulunun yedek üyelerle tamamlanamaması '•
MADDE 26. — Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden
sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri
veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağırının yapılmaması ha
linde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallî Sulh Hukuk hâkimi dernek üyeleri
arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Denetleme kurulu teşkili ve görevleri :
(MADDE 27. — Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca
seçilir.
Bu kurul, denetleme görevini, dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre yapar
ve sonuçları bir rapor halinde g'enel kurula sunar.
Organlara seçilenlerin ieletreye bildirilmesi :
MADDE 28. — Genel kurulca yapılan seçimi takibeden yedi gün içinde, yönetim kurulu baş
kanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, meslek
leri ve adresleri, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye âmirine bildirilir.
Şubelerin- kuruluşu :
MADDE 29. — Dernekler, tüzüklerinde belirtmiş olmak kaydiyle gerekli görülen yerlerde şuhe açabilirler.
Dernek yönetim kurulunca yetkili kılman en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en
büyük mülkiye âmirine yazılı müracaat yapılır.
Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve uyruklukları ile
şube merkez adresinin (bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden 2 örnek ile yetki belgelerinin
eklenmesi şarttır.
Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri şarttır.
Şubelerin organları :
{MADDE 30. — Şube organları :
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetleme kurulu veya denetçiden ibarettir.
Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir.
Şubelerin tabi olacağı hükümler :

MADDE 31. — Dernek şubeleri hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. Ancak;
a) Şube genel kurulunun toplantısına ait ilân, gazete yerine mahallî imkân ve vasıtalardan
yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
b) Şube genel kurulları, olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15
gün önce bitirmek zorundadırlar.
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MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Şubelerin kuruluşu :
MADDE 29. — Dernekler, tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydiyle gerekli görülen yerlerde şu
be açabilirler.
Dernek yönetim kurulunca yetkili kılman en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en
büyük mülkiyet âmirine yazılı müracaat yapılır.
Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, meslek veya sanatları, ikâmetgâhları ve uyruklukları ile
şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden 2 örnek ile yetki belgelerinin
eklenmesi şarttır.
Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri şarttır.

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nçi maddesi aynen kabul edilmiştir.
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BÖLÜM : V
Federasyonlar ve Konfederasyonlar
Kuruluş :
MADDE 32. — Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az 2 derneğin, amaçlarını ger
çekleştirmek üzere üye sıf atiyle bir araya gelmeleri; konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan
en az 2 federasyonun üye sıf atiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. Bunlar hakkında da bu
kanun hükümleri uygulanır.
Dernekler federasyonlar, federasyonlar da konfederasyon biçiminden başka şekilde örgütlenemezler.
Tüzükler :
MADDE 33. — Her federasyon ve konfederasyonun bir tüzüğü bulunur.
Bu tüzükte; 7 nci maddenin (a, b, ç, e, f, g, h, i, j , k, 1) fıkralarında gösterilen hususlardan
başka :
a) Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyonun adları, merkezleri ve ikametgâhları ile,
b) Üyelerin kuruluşa ödiyecekleri katılma paylarını belirten hükümler de bulunur,
Tüzel kiplik kazanma :
MADDE 34. — Federasyon ve konfederasyonlar tüzüklerinden dört nüshasını bir yazıya
ekli olarak mahallî mülkiye âmirine vermekle tüzel kişilik kazanırlar.
Bu yazıya, ayrıca, federasyonu teşkil eden derneklerle, konfederasyonu vücuda getiren fe
derasyonlar genel kurullarınca, katılma hakkında alınmış olan kararların iki örneği eklenir.
Tü^ükLerle, genel kurul karar örnekleri içişleri Bakanlığına gönderilir ve bunlar üzerinde
9. nçu. maddeye göre gerekli işlem yapılır.
BÖLÜM : VI
Yasak veya izne bağlı faaliyetler
Yasak faaliyetler :
MADDE 35. — I. Dernekler :
a)

Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar.

b) Bejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle kanunun yasak ettiği amaç veya faaliyetleri
benimsiyen bir devleti, bir partiyi, bir tüzel kişiliği veya topluluğu ya da ölü veya yaşıyan kişile
ri; övmek maksadiyle toplantı veya yayın yapamaz. Bunlar adına yardım toplıyamaz veya sair
faaliyetler gösteremez.
c) Silâhlı Kuvvetler hizmetleri ve Silâhlı Kuvvetler personelinin bütün haklan ile ilgili ka
nuni hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyette bulunamazlar.
II. - a) Dernek yöneticileri derneği teonsilen dernek amaçlarına uymıyan toplantı ve gösteri
yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını da bu yolda harekete
teşvik edemezler.
b) öğrenci dernekleri her ne şekilde olursa olsun siyasi amaçlarla kurulamazlar. Ve hiçbir
şekil ve surette siyasi veya öğrencilikle ilgisi olmıyan faaliyette bulunamazlar,
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Kuruluş

:

MADDE 32. — Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az 2 derneğin, amaçlarını ger
çekleştirmek üzere üye sıfatiyle bir araya gelmeleri; konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan
en az 2 federasyonun üye sıf atiyle bir araya gel neleri suretiyle kurulur. Bunlar hakkında da bu
kanun hükümleri uygulanır.
Dernekler federasyon, federasyonlarda konfederasyon biçiminden başka şekilde örgütlenemezler.
Tüzükler :
MADDE 33. — Her federasyon ve konfederasyonun bir tüzüğü bulunur.
Bu tüzükte; 7 nci maddenin (a, b, ç, d, e, f, i, j , k, 1) fıkralarında gösterilen hususlardan baş
ka :
a) Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyonların adları, merkezleri ve ikametgâhları
ile,
b) Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma paylarını belirten hükümler de bulunur.
MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir,

Yasal; faaliyetler :
MADDE 35. — I. Dernekler :
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar.
b) Bejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle kanunların yasak ettiği amaç ve faaliyetleri be
nimseyen bir Devleti, bir partiyi, bir tüzel kişiliği, topluluğu veya bu amaç ve faaliyetleri benim
seyen ölü veya yaşayan kişileri; övmek maksadıyle toplantı ve yayın yapamazlar. Bunlar adına
yatfdım toplayamaz ve sair faaliyetler gösteremezler.
c) Silâhlı Kuvvetler hizmetleri ve Silâhlı Kuvvetler peersonelinin bütün hakları ile ilgili ka
nunî hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyette bulunamazlar.
II. - a) Dernek yöneticileri derneği temsilen dernek amaçlarına uymayan toplantı ve gösteri
yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını da bu yolda harekete
teşvik edemezler.
b) Öğrenci dernekleri, her ne şekilde olursa olsun siyasî amaçlarla kurulamazlar.
Öğrenci dernekleri ancak, kuruldukları eğitim ve öğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler tarafın
dan, o kurumun öğrencilerinin, beden ve ruh sağlıklarının korunması, beslenme, çalışma, dinlenme
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Savunma ve Sivil Savunma hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı :
MADDE 36. Dernekler, askerliğe, savunma ve sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı öğretim
ve eğitim faaliyetlerine girişemezler veya üyeleri için özel kıyafet veya üniforma yahut kolbağı
veya benzer işaretler ihdas edemezler.
Bakanlar Kurulu birinci fıkrada yazılı faaliyetlerin tamamı veya bir kısmı ile meşgul olma
iznini uygun gördüğü derneklere verebilir.
Silâh bulundurma yanağı:
MADDE 37. — Derneklerin merkez ve şubelerinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentile
rinde her nevi silâh veya patlayıcı madde yahut tecavüz veya müdafaada kullanılan her türlü ke
sici veya delici veya bereleyici alet veyahut yakıcı veya aşındırıcı yahut yaralayıcı ecza ve di
ğer her türlü zehir veya gazların bulundurulmaları yasaktır.
Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşguliyetlerinin gerektirdiği ve 36 ncı maddede yazılı fa
aliyetlerde bulunmasına izin verilmiş olan derneklerde de eğitim ve öğretim için gerekli olan silâh
ların içişleri Bakanlığınca sağlanması ve bulundurulmasına izin verilebilir. îzin belgesinde silâhla
rın cinsi, niteliği ve miktarı açıkça belirtilir.
Yabancı dernek ve kuruluşlarla temas :
MADDE 38. — Dernek, federasyon veya konfederasyonların, yabancı ülkelerdeki dernek ve ku
ruluşların üyelerini Türkiye'ye davet etmesi veya yabancı derneklerin davetlerine uyarak üyeleri
ni veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Ba
kanlığınca verilecek izne bağlıdır.
Bildiri yayınlama :
MADDE 39. — Dernekler, dernek şubeleri ve derneklerin teşkil ettiği federasyon ve konfede
rasyonlar, yetkili organlarınca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayımlar yapa
mazlar.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen kuruluşlar adına yayımlanacak bildiri, beyanname veya benzeri
yayınlarda, bu konuda alınan kararı tasvibeden üyelerin veya o kuruluşun yetkili organlarınca
tayin ve tespit edilen kişi veya kişilerin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.
Yayımlanacak bildiri, beyanname veya benzari yayımların ve bu konuda alman kararın bir
nüshasının, yayımın ihbarı maksadiyle, alındı belgesi karşılığında mahallî Cumhuriyet Savcılığına,
diğer nüshasının da aynı gün mahallî mülkiye amirliğine verilmesi zorunludur.
Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar tarafından hazırlanan bildiri, beyanname veya benzeri ya
yınları yayımlayacak basın organlarının ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yetkilileri.
Cumhuriyet Savcılığınca verilecek alındı belgesinin bir örneğini almadan, bildiri, beyanname ve
benzerlerini basamaz veya yayınlayamazlar.
Yukarıdaki hükümler siyasî partiler hakkında uygulanmaz,
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ve boş zamanlarının değerlendirilmesi gibi, sosyal veya eğitim ve öğretimle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencileri kurum idaresi ve diğer kuru" aşlar nezdinde temsil etmek amacıyle kurulabilir.
Öğrenci dernekleri hiçbir şekil ve surette siya î veya öğrencilikle ilgisi olmayan faaliyette bu
lunamazlar.
MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Silâh bulundurma yasağı :
MADDE 37. — Derneklerin merkez ve şubeleıinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentile
rinde her nevi silâh veya patlayıcı madde yahut tecavüz veya müdafaada kullanılan her türlü ke
sici veya delici veya bereleyici alet veyahut yakıcı veya aşındırıcı yahut yaralayıcı ceza ve di
ğer her türlü zehir veya gazların bulundurulmaları yasaktır.
Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşguliyetlerinin gerektirdiği ve 36 ncı maddede yazılı
faaliyetlerde bulunmasına izin verilmiş olan der löklerde de eğitim ve öğretim için gerekli olan si
lâhların sağlanması ve bulundurulmasına içişleri Bakanlığınca izin verilebilir, izin belgesinde si
lâhların cinsi, niteliği ve miktarı açıkça belirtilir.
MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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BÖLÜM : VII

Derneklerin denetimi
Genel denetim:
MADDE 40. — Derneklerin işlemleri, defterleri, hesapları ve faaliyetleri içişleri Bakanlığınca
veya dernek merkezi veya şubesinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye âmiri tarafından bizzat
veya görevlendireceği memurlar aracılığı ile dernek, merkez, müessese veya eklentilerinde her za
man denetlenebilir.
Bu denetleme, derneğin amaciyle ilgili bulunan bakanlık veya bakanlıklar tarafından da ya
pılabilir.
Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli
yazıların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.
Malî denetim :
MADDE 41. — Dernek hesapları ve hesaplarla ilgili belge ve defterler, en az üç yılda bir, Ma
liye müfettişleri veya mahallî mülkiye âmiri tarafından görevlendirilecek memurlar tarafından de
netlenir.
İdare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi :
MADDE 42. — Kolluk kuvvetleri derneklerin merkez ve şubelerinin yönetim yerleri, müesse
seleri ve her çeşît *MmW&r$ke mahallî mülkiye âmirinin yazılı emriyle her zaman girebilirler.
Bu şekilde girilen yerlerde :
1. Yanında veli veya vasisi olmadan 18 yaşından küçüklerin bulunduğu (Yanında veli veya
vasisi olsun olmasın 18 yaşından küçüklerin girmesine mahallî mülkiye âmirinin yazılı izniyle
müsaade olunan yerler hariç);
2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya genel ahlâka aykırı harekette bulunulduğu;
3. Uyuşturucu maddelerin her hangi birinin kullanıldığı;
4. Kanunların bulundurulmasını yasakladığı alet veya maddelerin bulunduğu veya kanunen
suç sayılan faaliyette bulunulduğu;
5. Suçlulara yataklık edildiği;
6. Mahallin en büyük mülkiye âmirinin izni olmadan alkollü içki kullanıldığı;
Tesbit edilmesi halinde Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 8 nci maddesi hükümleri uygula
nır.
BÖLÜM : VIII
Demek tüzel kişiliğinin sona ermesi
Fesih :
MADDE 43. — 1. Genel kurul karariyle fesih;
Dernek genel 'kurulu, her zaman, derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için
tüzüğe göre, genel kurula katılma hakkına sabibolan üyelerin en az üdte ikisinin toplantıya ka
tılması §artitır.
Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, 2 nci defa toplanmak için 19 ncu maddeye göre üyeler
çağrılır. Bu çağrı merine toplanacak üyeler s aynı ne olursa olsun fesih konusu görüş ülEbilir. Fe
sih haJkkmdalki kararlar, îıazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülkiye âmirine yazı ile
bildirilir.
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MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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2. Mahkeme kadarı ile fesih;
a) 9 ncu madde gereğince yetkili mercilere 3 yapılan yazılı isteme rağmen, 30 gün içinde der
nek tüzüğündeki noksanlıklar tamamlanmaz veya. kanıma aykırılıklar giderilmezse,
b) 13 ncü maddede belirtilen süre içinde dernek genel kurulu toplanmaz veya kanunen teşkili
zorunlu organlar seçilmezce,
c) Olağan genel kurul toplantısı üst üste iki defa yapılmazsa,
Dernek merkezinin bulunduğu yer mülkiye âmirinin yazılı bildirisi ve Cumhuriyet Savcılığı
nın talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesince derneğin feshine karar verilir. Bu konuda açılan.
dâvaların duruşmaları Cumhuriyet savcılarının huzuru ile yapılır.
İnfisah :
MADDE 44. — Dernekler aciz haline düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurul
masına imkân kalmadığı yahut 21 nci maddede belirtilen yeter sayının bulunamaması sebebiyle
üstüste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde infisah eder. İnfisah halinin tesbiti dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye âmirinin karariyle olur.
Kapatma veya faaliyetten alıkonulma :
MADDE 45. — Bu kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen hallerde dernekler, federasyon veya
konfederasyonlar temelli olarak ancak mahkeme kararı ile kapatılabilir.
Mahkeme, dâvanın her safhasında talep üzerine veya re'sen dernek federasyon veya konfede
rasyonların her türlü faaliyetlerini yasaklıyabilir.
Ancak, Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel
ahlâkın korunması bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde demek, federasyon veya
konfederasyonlar ilgili valiliğin {gerekçeli kararı ile faaliyetten alıkonulabilir. Alıikooıma karan
derneklerin şubeleri için de geçerlidir. Bir derneğin yalnız şubesi iiçin alınan faaliyetten alıkonul
ma karan sadece o şube için uygulanır; şubenin bağlı bulunduğu derneği etkilemez.
Faaliyetten alıkonulan dernek, federasyon veya konfederasyonlar hakkında, bu kararı gerekli
kılan hallerden dolayı derhal başlıyan soruşturma en kısa zamanda sonuçlandırılarak, mahallî Cum
huriyet Savcılığınca; dâva açıldığı takdirde, görevli mahkemeye; dâva açılmasına mahal görül
mediği takdirde, mahallî asliye ceza mahkemesine intikal ettirilir. Faaliyetten ahkonma karan, ak
sine karar verilmediği sürece geçerli olur. Ancak mahkeme, dernek, federasyon veya konfederas
yonun kapatılmamasına (karar verdiği takdirde, bu karar, hüküm tarihinde yürürlükten kalkar.
Asliye ceza mahkemesi gerekli gördüğü takdirde duruşma yapmaksızın dosya üzerinde inceleme
yaparak da karar verebilir. Faaliyetten alıkonulan dernek, federasyon ve konfederasyonların mad
di ve hukukî varlıklarının korunması için mahallî sulh mahkemesince kayyım tâyin edilir.
Tasfiye :
MADDE 46. — Feshedilen veya münfesih hale düşen derneklerin, mal ve paralarının
dernek tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır.

tasfiyesi,

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para ve malları hazineye intikal eder.
Tasfiye ve intikal, Hükümet Komiseri ve Maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlem
lere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Fesih, infisah veya kapatılmasına karar verilen derneklerin para ve mallarının tasfiye ve
intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, bu derneklerin «Dernekler Kütüğü»ndeki kayıt
lan, faaliyetleri bir il sının içinde bulunanlar için mahallin en büyük Mülkiye Âmiri, birden
ziyade ilde faaliyette bulunanlar için de içişleri Bakanlığının onayı ile silinir.
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MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Öğrenci dernekleri organlarında görev alma yasağı :
MADDE 47. — Ayrı öğretim müesseselerinde olsa bile iki yıl (Sömestr usulü uygulanan fa
külte, akademi, enstitü veya yüksek okullarda bu müddete tekabül eden sömestr adedi kadar)
sınıfta kalan veya bulundukları öğretim müessesesini normal bitirme senesinden iki sene sonrasına
kadar bitirmemiş olan öğrenciler, öğrenci derneklerine başkan olamaz, yönetim ve denetleme ku
rulları ile diğer organlarında görev alamaz, dernek adına öğrenci temsilciliğine seçilemezler.
Seçildikten sonra yukarda belirtilen hallere düşenlerin daha önce iktisabettikleri sıfatları zail
olur.
BÖLÜM : I X
Çeşitli hükümler
Kanın yararına çalışma niteliği :
MADDE 48. — Bir derneğin kamu yararıaıa çalışan derneklerden sayılabilmesi için :
a) Derneğin en az bir yıldan beri faaliyetle bulunması,
b) Demeğin, amaç ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyet sonuçları bakımından
ülke çapında yararlı olduğu hakkında kanaat vermesi şarttır.
Kamu yararına çalışma idrarının verilmesi ve gerektiğinde geri alınma usulleri :
MADDE 49. — Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması ilgili bakanlıkların
görüşü alınarak, içişleri Bakanlığının teklifi, Danıştay Genel Kurulunun kararı ve Bakanlar Ku
rulunun tasdikine bağlıdır.
Bu konudaki dosya İçişleri Bakanlığınca hazırlanır. Bunun için dernekler aşağıdaki belgeleri,
içişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, dernek merkezinin bulunduğu valiliğe verirler.
a) Demek tüzüğünün son şekli,
b) Tüzüğün ilân edildiği gazete,
c) Demek üyeleri sayısı ve üye aidatının geçmiş yıla ait yıllık tahakkuk ve tahsil miktarı,
ç) Derneğin şubelerinin sayısı, bulunduğu yerler ve bağlı kuruluşlarının miktar ve cinsleri,
d) Derneğin kamu yararı yönünden, faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşü
nülen isler hakkında rapor,
e) Son yıla ait malî bilanço,
f) Derneğin menkul ve gayrimenkul varlığının listesi,
g) Kamu yararına çalışan demeklerden isayılması için dernek genel kurulunun aldığı karar.
Yukardaki fıkralar hükümleriıne ©'öre haklarında (Kamu yararına çalışan dernek) kararı
talınmış bulunan demekler, gerek olağan denetimlerde, gerek yapılacak özel denetim amaç ve faa
liyetleri bakımından (Kamu yararına çalışan dernek olma) niteliklerini kaybettikleri tespit olu
nursa, kamu yararına çalışan derneklerden olduğu yolundaki karar, birinci fıkradaki usule uyu
larak kaldırılabilir.
Dernek gelirleri :
MADDE 50. — Derneklerin gelir kaynakları :
a) Üye aidatı,
b) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi
faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,
d) Dernek mamelekinden elde edilen gelirler,
e) Bağış ve yardımlar.
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MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 48, — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kamu yuvarına çalışma haramını verilmesi ve </crcktiğinde geri alınma usulleri. :
MADDE 49. — Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması ilgili bakanlıkların
görüşü alınarak, içişleri Bakanlığının teklifi, Danıştay Genel Kurulunun kararı ve Bakanlar Ku
rulunun tasdikine bağlıdır.
Bu konudaki dosya İçişleri Bakanlığınca hazırlanır. Bunun için dernekler aşağıdaki belgeleri,
İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, dernek merkezinin bulunduğu valiliğe verirler.
a) Dernek tüzüğünün son şekli,
b) Tüzüğün ilân edildiği gazete,
c) Dernek üyeleri sayısı ve üye aidatının geç niş yıla ait yıllık tahakkuk ve tahsil miktarı,
ç) Derneğin şubelerinin sayısı, bulunduğu yerler ve bağlı kuruluşlarının miktar ve cinsleri,
d) Derneğin kamu yararı yönünden, faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşü
nülen işler hakkında rapor,
e) Son yıla ait malî bilanço,
f) Derneğin menkul ve gayrimenkul varlığının listesi,
g) Kamu yararına çalışan derneklerden sayli'aası için dernek genel kurulunun aldığı karar,
Yukardaki fıkralar hükümlerine göre haklarında (Kamu yararına çalışan dernek) kararı alın
mış bulunan dernekler, gerek olağan denetimlerde, gerek yaptırılacak özel denetimlerde, amaç ve
faaliyetleri bakımından (Kamu yararına calışandemek olma) niteliklerini kaybettikleri te&pit
olunursa, kamu yararına çalışan derneklerden olduğu yolundaki karar, birinci fıkradaki usule
uyularak kaldırılabilir.

MADDE 50, — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Kamu yararına çalışan dernekler dışında kalan dernekler siyasi partilerden veya onlara bağlı
teşekküllerden yahut, işçi veya işveren meslek teşekküllerinden her hangi bir suretle maddi yar
dım kabul edemezler.
G-enel ve katma bütçeli dairelerle, mahallî idareler, iktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunla
ra bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlar ancak kamu yara
rına çalışan derneklere yardım yapabilirler.
Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden yahut diğer kuruluşlardan yardım
alması içişleri Bakanlığının izni ile olur.
Defter ve kayıtlar :

MADDE 51. — Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar :
a) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya
yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.
b) Karar defteri: Yönetim Kurullarının kararlan tarih ve sayı siyasiyle bu deftere yazılır
ve kararların altı üyelerin imzası ile tasdik olunur.
c) Gelen ve giden evrak defteri : Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayısiyle bu deftere
kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalarında saklanır.
ç) Gelir ve gider defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan
paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
d) Bütçe, kesinhesap ve bilanço defteri.
Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleriyle
yapılır.
Bu maddede sayılı defterlerin Noterden tasdikli olması şarttır.
Taşınmaz mal edinme :
MADDE 52. — Dernekler, ikametgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan baş
ka, taşınmaz mallara sahibolamazlar. Bağış ve vasiyet yoluyla kendilerine intikal eden taşın
maz malları dernekler içişleri Bakanlığının belli edeceği süre içinde paraya çevirmeye mecbur
durlar.
Balkanlar Kurulu, bâzı derneklere, ihtiyaçlarından fazla taşınmaz malîa sahibolma yeitkM ve
rebilir.
İzne tabi dernek adları :
MADDE 53. — Dernekler adlarında, (Türk), (Türkiye), (Millî), (Cumhuriyet) ve (Atatürk)
kelimeleri ile bunların baş veya sonlarına getirilen eklerle teşkil eldilecek kelimeleri Baklanlar Ku
rulu Kararı ille kulaniaJbdlirler.
Üniversilte, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü
resmî ve özel eğitim ve öğreltim müesseselerimin öğrenci derneklerimden ancak bir tanesi; üni
versite, fakülte, akaldema ve bunlara bağlı enstitülerin yetki! kurullarının ve diğer eğiitüm ve
öğretim müesseselerimde ise Millî Eğitim Bakanlığının izniyle o müessesenin adını kullansabilirler.
Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler :
MADDE 54. — öğrenci dernıeMeriniin merkez ve şubeleri ile çeşjütli faaflüyet kollarına ait ida
re yerleri; üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enisıfeitü ve yüksek okullarla, sair her
türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseseleri veya yurt binaları yahut müştemilâtında
açılamaz.
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MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir,

İzne tabi dernek adlan :
MADDE 53. — Dernekler adlarında, (Türk), (Türkiye), (Millî), (Cumhuriyet) ve (Atatürk)
kelimeleri ile bunların baş veya sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Ku
rulu kararı ile kullanabilirler.
Öğdenci dernekleri, kuruldukları fakülte, aka '.emi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar
ile diğer yüksek okullar ve her türlü resmî ve özel eğitim öğretim müesseselerinin ismini alır
lar.
Bu adlarla, her ne suretle olursa olsun başkaca dernek kurulamaz.
Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler :
MADDE 54. — Öğrenci derneklerinin merkez ve şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait ida
re yerleri; üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullarla, sair her
türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseseleri veya yurt binaları yaihut müştemilâtında açı
lamaz.
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Her çeşit dernekler, kamu hizmeti yapılan yerlerle eğitim ve öğretim müesseselerinlde yapa
cakları toplantı ve diğer bütün faaliyetleri için müessesenin yetlkü makamından yazılı olarak
izin almak zorundadırlar.
Hükümet komiserinin tâyini :
MADDE 55. — Mahallin en büyük mülkiye âmiri genel kurul toplantılarımda hazır bulun
mak üzere, hâkini, savcı veya bu sınıftan sayılanlar ile adliye memurları, askerî şahıslar, emni
yet ve jandarma memlsupları duşmidatn bir mıemuru Hükümet komiseri olarak tâyin edebilir. Ko
misere lüzumu hal&ndle yeteri kadar yardımcı verilelbilr.
Hükümet komiserinin görev ve yetkileri :
MADDE 56. — Hükümet komiserindin görev ve yetikleri şunlardır:
a) Genel Kurul çağınısının usûlüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek,
b) Tüzüğüme göre toplantıya katılacaklara ait liste üzerinde işaret konularak toplantıya ka
tılanları tesbit etmek,
c) Toplantının mevzuat, demek tüzüğü ve gündem esaslarına uygun cereyan edip etmedi
ğini tesbit etmek ve göreceği aykırı haflietr içjka kongre başkanlık divanını uyarmak,
d) Toplantı güvenüiğinin sağlanması ve toplantının sükûn içinde geçmeisi için kolluk kuvvet
lerinden her türlü yardımı istemek,
e) Sükûn ve düzeni bozacak eylemlerin, toplantının devamını imkânsız kılacak bir şekal almalsı halimde toplantıyı tatiül etmek ve gerekirse kolluk kuvvetlerinden zor Inıllanıilimasını iste
mek,
f) Gerektiğinde toplantının safahatını, teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve fiüm maikmiaları
gibi araçlarla tespit etmek.
Kanuna veya tüzüğe aykırı hallerin yargı mercilerine intikali :
MADDE 57. — Hükümet komiseri veya mahallin en büyük mülkiye âmiri, toplantının kanuna
veya dernek tüzüğüne aykırı şekilde yapıldığını tesbit ettiği takdirde durumu 24 saat içinde
mahallî Cumhuriyet Savcılığına bildirir.
Hükümet komiserine verilecek ücret :
MADDE 58. — Hükümet komiserine verilecek ücretin miktarı içişleri ve Maliye Bakanlıkla
rınca müştereken tesbit olunur ve bu ücret içişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten
karşılanır.
Özel durumlar :
MADDE 59. — Türküce Kızılay Derneği, uluslararası andûıaştmıalarla tâyin edülen nitelk ve
duruma göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunca onaylamımış olan Tüzüğüne ve özel kanunların
verdiği görev ve yetkilere göre yönetilir.
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, Bakanlar Kurulunca onaylanmış tü
züklerine ve kanunların verdiği görev ve yetkilere göre yönetilir.
Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları dernekler :
MADDE 60. — Yurt dışında Türk vatandaşları tarafından kurulacak derneklerin tüzükleri
nin tasdikli iki nüshasının ve yönetim kurulu ile dernek üyelerinin kimliklerini gösterir bir llsteCunıhuriyet Senatosu
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Her çeşit derneklerin, kamu hizmeti yapılan yerlerle eğitim ve öğretim müesseselerinde yapa
cakları toplantı ve diğer faaliyetleri, müessesenin yetikili makamının muvafakati ile mülkî idare
âmirinin iznine bağlıdır.

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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nin, içişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, derneğin bulunduğu yerdeki ve yoksa en yakındaki
Türk konsolosluklarına bir ay içinde verilmesi zorunludur.
Bu dernekler, yönetim kurulunda vukubulacak değişiklikleri ve yeni girecek üyelerin kimlikle
rini de aynı usule göre bildirirler.
Türk vatandaşları tarafından yurt dışında bu kanunla yasaklanmış amaçlarla dernek kurula
maz ve Türk vatandaşları bu kabîl derneklere üye olamazlar.
Dernekler bürosu :
MADDE 61. — Her ilde ve içişleri Bakanlığında (Emniyet Genel Müdürlüğünde) bir dernekler
bürosu kurulur.
Büronun kuruluşu, personeli, görev ve yetkileri 14 ncü madde gereğince tesisi öngörülen der
nek kütüklerinin şekil ve düzenleme ve kayıt usulleri içişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetme
likle belli edilir.
Muhakeme usulü :
MADDE 62. — Bu kanunla ilgili olarak hukuk mahkemelerinde bakılacak dâvalar acele olarak
görülür.
Bu kanun hükümlerine muhalefetten cezai takibatı gerektiren hallerde meşhut suçların muha
keme usulüne dair olan kanunun 1 nci maddesinin (A) bendinde yazılı mahal dışında vukubulsa
dahi, failleri hakkında 3005 sayılı Kanuna göre soruşturma ve takibat icra olunur.
Cumhuriyet savcıları 3005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı müddetle
bağlı kalmaksızın bütün delilleri tophyarak kamu dâvası ikame ederler.
BÖLÜM : X
Ceza hükümleri
MADDE 63. — Bu kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince dernek kurma hakkına
sahibolmadıkları halde dernek kuranlar bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve der
nek kapatılır.
MADDE 64. — Bu kanunun 4 ncü maddesinde kurulması yasak dernekleri kuranlar veya bu
yolda yönetenler veya 35 nci maddenin I No. lu fıkrasının (b) bendine aykırı harekette bulunan
dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç
yıla kadar hapis ve üç bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur ve her halde
derneğin kapatılmasına karar verilir.
60 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenler, Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk
Ceza Kanununun 5 nci maddesinin (1) nci fıkrasındaki ceza hadleri nazara alınmaksızın, hakla
rında yukardaM fıkrada yazılı ceza hükınolunur.
MADDE 05. — Kanunun 6 nci maddesine aykırı harekette bulunan derneklerin kurucu ve yö
neticileri ile, 35 nci maddenin I No. lu fıkrasının (a), (c) bentlerine ve aynı maddenin II No. lu
fıkrasının (a) veya (b) bentlerine aykırı faaliyette bulunan derneklerin yöneticileri altı aydan bir
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. II No. lu fıkranın (b) bendine göre karar verilmesi halin
de derneğin kapatılmasına da karar verilir.
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MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

(*eza hükümleri :
MADDE 63. — Bu kanunum 2 nci maddesinin (a) ve (ib) bentleri gereğince dernek kurma hak
kına sahibolmadıkları halde dernek kuranlar bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır
ve dernek kapatılır.
MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 65. — Kanunun 5 nci maddesinin (a) veya (b) bentlerine aykırı hareket eden dernek
yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur ve derneğin kapatılmasına da karar verilir. 5 nci maddenin son fık
rasına aykırı hareket eden dernek üyeleri hakkında, filleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Kanunun 6 nci maddesine aykırı harekette bulunan derneklerin kurucu ve yöneticileri ile, 35 nci
maddenin I No. lu fıkrasının (a), (c) bentlerine ve aynı maddenin II No. lu fıkrasının (a) veya
(b) bentlerine aykırı faaliyette bulunan derneklerin yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis ce
zası ile cezalandırılır. II No. lu fıkranın (b) bendine göre karar verilmesi halinde derneğin kapa
tılmasına da karar verilir.
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MADDE 65. — Kanunun 12 nci maddesinde sözü edilen, ilân mecburiyetini yerine getirmiyenler veya 28 nci maddede gösterilen bildirimi süresi içinde yapmıyanlar hakkında, bin liraya kadar
ağır para cezası hükmolunur.
Genel kurul toplantılarını kanun ve tüzüklerine aykırı olarak yapan dernek yöneticileri hak
kında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, ikibin liraya kadar ağır para cezası
hükmolunur. Gerektiğinde, kanun ve tüzüğe aykırı yapılan genel kurul toplantılarının iptaline
de mahkemece karar verilebilir.
MADDE 67. — Kanunun 20 nci maddesine aykırı olarak dernek genel kurulunu başka bir yer
de toplıyan yönetim kurulu üyeleri veya yetkili kılınan diğer kurul veya şahıslarla, maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen yerlerde toplantı yapanlar veya buna müsaade edenlere üç aydan altı
aya kadar hapis cezası verilir.
54 ncü maddede yasaklanan yerlerde dernek merkez veya şubelerini açan veya izinsiz faaliyet
gösteren yöneticilerle, buna müsaade eden veya bu hal ve faaliyetlerden bilgisi olduğu halde key
fiyeti kanuni mercilere derhal haber vermiyen yetkililer de, yukardaki fıkra uyarınca cezalandırılır.
MADDE 68. — İzin almaksızın 36 ncı maddeye aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri
altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan ikibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 69. — Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkraisına aykırı harekette bulunanlar, fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılırlar.
MADDE 70. — Bu kanunun 38 nci maddesiyle 39 ncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı ha
reket edenler ve 39 nou maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkrasiyle 40 ncı maddelerinin 3 ncü fıkrası ve
52 nci maddedeki mecburiyetleri yerine getirımyenler hakkında bir aydan altı aya kadar hapis
cezası hü-kmoliunur. Ve her halde demeğin kapatılmasına karar verilir,
MADDE 71. — Kanunun 47 nci maddesinde yasaklanan durumları bilerek iktisaJbedenlere ve
ya iktisabettiğini öğrendiği halde bir hafta içinde istifa etmiyenlere 500 liradan 1 000 liraya kadar
para cezası verilir.
MADDE 72. — Kanunun 50 nci maddesine ay kın olarak dernek, federasyon veya konfederas
yonlara yardım eden özel veya resmî tüzel kişi veya kuruluşlar yönetici veya yetkilileriyle yar
dım kabul eden dernek, federasyon veya konfederasyon yöneticileri üç aydan altı aya kadar ha
pis ve bin liradan iki bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Eğer yardım alınmişısa mahkemece, yapılan yardımın aynen ilgil kuruluşa iadesine, dış ül
kelerden yapılmış yaridıanlarun ise Haızineye irat kaydediimesfine karar verdflir.
MADDE 73. — Genel kurul veya diğer dernek organlarında yapılan seçimler, oylamalar ile oy
ların sayım ve dökümüne hile karıştıran veya tahrif edenler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis
ve 3 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Demeğe ait defter veya kayıtları tutmıyan yahut kontrola gelen memurlara bunları gösiteraniyen kimseler hakkında üç aya kadar hapis ve 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası
hükmolunur.
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 veya tağyir eden yönetim ku
rulu başkan veya üyeleri veya denetçiler ile derneğin sair hizmetlileri, fiilleri daha ağır bir cezayı
gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan aşağı olmamak üzere ağır
para cezasına mahkûm olurlar. Yukarıda yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması şikâyete
bağlı değildir.
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MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

-MADDE- 67. — Millet LMedisi' metninin 67 nci malddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 70. — Bu kanunun 38 nci maddesiyle 39 ncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı ha
reket edenler ve 39 ncu maddenin 2, 3, ve 4 ncü fıkrasiyle '40 nci maddesöân 3?ncüflkrası ve
52 nci maddedeki mecburiyetleri yerine getirmeyenler hakkında bir aydan altı aya kadar hapis
cezası hükmolunur. Ye her. hâlde derneğin kapatılmasına karar verilir.
MADDE 71. —; Kanonun 47 nci maddesinde yasaklanan (duraiölan» Mlerek iktisabede»lere ve
ya iktisabettiğini öğrendiği halde bir hafta içinde istifa etmeyenlere 50O liradan; lı 000 liraya kadar
ağır para cezası verilir.
MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 74. — Bankaca bir hüküm bulunmııyan hallerde bu kanunun âmir hükümlerini yeli
me geltârmiyen dernek yöneıtdcîiilıeri veya dernek üyeleri ile sair kimseler hakkında, aynça bdır
ceaa tâyin edilmemişe bir aydan altı aya kadar hapis cetfaisına hütaolunur.
BöltfM : XI
Som hükümler
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı tarihinde mevcudolan dernekler, federasyon, birlik
ve konfederasyonlar en çok altı ay içirikle durumlarım bu Kanun.fcüktöttnleıfineuydurmaya ve ye
niden düzenlenecek dernek tüaüMerİnden dört nüshiaisıau, mierke^erinin bulunduğu yenin en bü
yük müiMye âmMne vermeye mecburdurlar.
Bu mecburiyetti süresi içinde yerime g^lûrmiyen dernekler infiiisiah etömöş bayılır.
OEÇİOİ MADDE 2. — Kanunun 61 nci maddesinde söz konUsu edilen yönetmelik, kanunun
yürürlüğe girdiği tairiiihten itibaren üç ay içimde hazırlanır ve dernekler bürolian faaliyete geçer.

Cemiyetler Kanununa yapılan atıflar :
MADDE 75. — Diğer kanunlarda, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu ile ek ve tadillerine yapıl
mış alan aıtıflar i§bu Demekler Kanununa, kefca diğer kanunlarda 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu
ile ek ve tadillerine madde numarası gösterilmek suretiyle yapılan atıflar bu kanunun aynı konu
ları düzenliyen madde veya maddelerinle yapılmış sayılır.
Meslekî kuruluşlar, özel kanunlarında hüküm bulunmıyan hallerde bu kanunun 35, 36, 37, 39,
42 noi maddelerine ve bunlarla ilgili müeyyidelere tabiidirler.
Kaldırılan kanunlar :

MADDE 76. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu ile, bu kanunun bütün ek ve tadilleri ytirürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

tarihi :

MADDE 77. — Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 78. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun 4 ncü mr.ddesinin son fıkrasında anılan üniversite, fakül
te, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eğitim ve
öğrenim müesseselerinde kurulu ve halen faaliyet gösteren dernek, federasyon ve öğrenci birlik
leri bu kanunun yayınlandığı tarihte infisah etr.ıis sayılırlar.
Mameleklerinin tasfiyesi, tüzüklerindeki hükürılere tabidir.
MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve «R» işaretli cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/721; C. Senatosu ; 2/24)

Yüksek Başkanlığa
1972 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) Cari Harcamalar ve «R» işaretli cetvellerin Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi kısımlarında değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, ge
rekçesi ile birlikte takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz.
İdare Amiri
Akif Tekin
İdare Amiri
M. Kemal Çilesiz

İdare Amiri V.
Necip Mirkelârııoğlu
İdare Amiri
Nafiz Yavuz Kurt

İdare Amiri

İdare Amiri
M. Salih Yıldız

G E R E K Ç E
13 Mayıs 19T2 gün ve 14186 sayılı Resmî Gazetede neşredilen 19T2/4 Esas, 1972/11 Karar sayı
lı Anayasa Mahkemesi Kararı göstergelerin aylıktan a y n nitelikte bir ödeme için öng'örülmüş ek bir
sayı durumunda bulunmadığı bu itibarla göstergenin tek sayı olmasını zorunlu kılan bir yasa ku
ralı da mevcudolmadığına göre göstergenin 1 000 + 200 biçiminde veya 1 200 biçiminde yazılma
sının onun gösterge niteliği üzerinde etkili olamayacağına dair kararlarına istinaden birinci dereco
memur maaşının 1 200 olduğu tespit edilmiş bu itibarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
üyelerinin 1 000 gösterge üzerinden yapılan ödemelerine ilâveten 200 liraların dolayısıyle 657 ve
onu tadil eden 1327 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Mart 1970'
ten Şubat 1972 tarihine kadar ödenek ve yolluk farkları ile 27 . 4 . 1971 gün ve 1400 sayılı Ka
nunla üyelere verilen yirmişer bin lira avansların mahsuplannııı yapılması için Cumhuriyet Sena
tosu 1972 malî yılı bütçesinin 11.310 ncu üyeler ödeneği maddesine 13 285 800 lira, 11.330 ncu
üyeler yollukları maddesine 6 807 600 lira, Millet Meclisi bütçesinin 11.310 ncu üyeler ödeneği
maddesine 32 670 000 lira, 11.330 ncu üyeler yollukları maddesine de 16 740 000 liraya ihtiyaç
hâsıl olmuştur.
Umumî bütçenin tasarrufundan karşılanmak üzere yukarıda belirtilen ek ödeneğin verilmesi;
ayrıca geçmiş yıllara ait ödemenin yapılabilmesi için 1972 malî yılı bütçesinin (R) işaretli cetvelin
de gerekli hükmün vaz'edilmesi zarureti vardır.
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Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 2/721
Karar No. : 195

4.7.

1972

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Komisyonumuza havale buyurulan (1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (R) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi) Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı
toplantıda incelendi ve görüşüldü :
Anayasanın 82 nci maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarının
kanunla düzenleneceğini ve ödeneğin aylık tutarının en yüksek Devlet memurunun almakta oldu
ğu miktarı, yollukların da ödeneğin yarısını aşamayacağı hususunu hükme bağlamıştır.
Anayasa Mahkemesinin Esas 1972/4, Karar 1972/11 sayılı kararında en yüksek Devlet memu
runun maaşının 1 200 lira olması lâzımgeldiği hakkındaki gayet açık ifadesi karşısında, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyelerinin de aylıklarının 1 200 lira, yolluklarının da bu miktarın yarısını
teşkil etmesi gerekeceği cihetle, hazırlanmış bulunan kanun teklifinin gerekçesinde izah edilen hu
susların da yerinde olduğunu kabul eden Komisyonumuz kanun teklifini aynen kabul etmiştir.
Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkanvekili
Edirne
N. Ergeneli

H.

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Malatya
A. Karaaslan

Amasya
S. Aygiin

Ankara
H. Balan

Ankara
Y. Köker

Ankara
1. Yetiş

Aydın
N. Menteşe

Hatay
H. Özkan

İçel
C. Okyayuz

K.

Kütahya
/ . E. Erdinç

Malatya
N. Akyurt

Manisa
M. Erten

Manisa
H. Okçu

Sakarya
H. Uysal

Sivas
E. Kangal

Trabzon
A. §. Ağanoğlu

Afyon K.
Hamamcıoğlu

Cumhuriyet Senatosu
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Kars
Okyay

Sivas
Durakoğlu

Zonguldak
K. Nedimoğlu

— 3 —
CUMHURİYET SENATOSU VE MİLLET
MECLİSİ İDARE AMİRLERİNİN TEKLİFİ

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve «R»
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve «R»
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Cumhuriyet Sena
tosu kısmının 1.1.000 nci «Ödenekler» bölümü
nün 11.310 neu «Üyeler ödeneği» maddesine
13 285 800 lira, 11.330 ucu «Üyeler yollukları»
maddesine 6 807 600 lira; Millet Meclisi kıs
mının 11.000 nci «Ödenekler» bölümünün 11.310
ncu «Üyeler ödeneği» maddesine 32 670 000
lira, 11.330 ncu «Üyeler yollukları» maddesine
16 740 000 lira ek ödenek verilmiştir.

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı «R» işaretli cetvelin Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi üyeler ödeneği, üyeler yol
lukları kısmına ilişik cetveldeki formül eklen
miştir.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu, Millet Meclisi Başkanları ve Maliye Baka
nı yürütür.

MADDE 4. — Teküfin 4 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Bu kanun yayımı

C. Senatosu ve M. Meclisi İdare âmirlerinin tek
lifine bağlı cetvel
(«R» CETVELİ)
Cumhuriyet Senatosu
Üyelerin 1970 ve 1971 yıllarına ait ödenek
ve yolluk farkları 11.310, 11.330 ncu maddeler
deki ödeneklerden ödenir.
Millet Meclisi
Üyelerin 1970 ve 1971 yıllarına ait ödenek
ve yolluk farkları 11.310, 11.330 ncu maddeler
deki ödeneklerden ödenir.
Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne
bağlı cetvel
(«R» CETVELİ)
Teklife bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir.
»>•«
Cumhuriyet Senatosu
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