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DERNEKLER KANUNU GEREKÇESİ
I - Genel Gerekçe :
1938 yılında yürürlüğe konulan ve üç defa değişikliğe uğratılan 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu ülkemi-,
2)in maruz kaldığı siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik değişiklikler ve özellikle 1961 Anayasasının kişilere
geniş ölçüde hak ve hürriyetler tanıması, Siyasî Partiler ve sendikalarla ilgili yeni kanunî düzenlemeler yapıl
ması, grev, lokavt, toplu iş sözleşmesi, toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti konularının Anayasa ilkeleri
doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin toplumun yapısında ve hukukî düzeninde ortaya çıkardığı köklü
değişiklikler karşısında toplum ve hukuk düzeninin şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir.
Ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak ve toplum düzeninin şartlarına uymak üzere dernekler için yeni bir
düzenlemeye gidilmiş ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu 1972 yılı sonlarında yürürlüğe konulmuştur.
1630 sayılı Dernekler Kanunu, benimsediği ilkeler, getirdiği hükümler ve sistematiği bakımından, yani
içerik ve yapı olarak reformist nitelikli modern bir kanun hüviyetinde görünmekle birikte, on seneyi aşan
uygulama, bu Kanunun da bazı boşluklar ve yetmezliklerle malul olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Son yıllarda, ülkemizin her kesiminde, 1961 Anayasa ile kişilere tanınan temel hak ve hürriyetlerin sınır
sız kullanılması eğiliminin belirmesi ve devlet yönetimindeki yetmezlik ve ihmaller toplum huzurunun bo
zulmasına, tasada ve kıvançta ortak olan yurttaşlar arasında bölünme ve parçalanma tehlikesinin doğmasına
neden olmuştur..
Bu durumun yaratıcıları arasında, kuruluş amaçları dışına çıkarak politika alanına girmiş derneklerin de
katıldığı yaygın bir kanaat haline gelmiş, etkin bir malî ve idarî denetimden yoksun bu kuruluşların, terör ve
anarşin'in hazırlayıcıları haline düştükleri gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Bunların sonucu olarak, 2261 sayılı Kanunla 1630 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılması zorunlu
luğu doğmuşsa da, bu değişikliklerin de boşlukları doldurmada yetersiz kaldığı anlaşılmıştır.
Bu durum karşısında, aşağıda belirtilen sorunların çözüm yollarının aranması ve bunlara kanunla çözüm
getirilmesi gerekmiştir.
1. Dernek kurma hakkına sahip, yani 18 yaşını bitirmiş olan orta dereceli okul öğrencilerinin dernek
kurmalarına mani olunamaması, orta dereceli okullara bazı ideolojik ve yılkıcı akımların girmesine neden ol
muştur. Bu sakıncanın giderilmesi, orta dereceli okul öğrencilerinin dernek kurma hakkını kısıtlaması ge
rekmektedir.
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2. Derneklerin, yetkileri olmasına rağmen, vali ve kaymakamlar ve İçişleri Bakanlığınca yeterince denetlenememesi, bu amaçla kurulmuş bir denetleme organının olmayışından ileri gelmiştir. Bu boşluğun dol
durulması ve dernekleri denetleyecek bir merkezi denetleme organı vücuda getirilmesi kaçınılmaz olmuş
tur.
3. Dernekler, yayınlayacakları (bildiri ve beyannameleri Cumhuriyet savcılıklarına alındı belgesi karşılı
ğında verir vermez dağıtabilmektedir. Bu hüküm değişmediği takdirde, eskiden olduğu gibi, yine topluluklar
arasında olaylar çıkacak ve karşıt görüşlüler, bildiri ve beyannamelerin dağıtılmasını engelleyerek kamu
düzenini bozacaklardır.
Ayrıca bildiri ve beyannameler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve 'kamu düzenini
bozucu nitelikte olsa bile dağıtabilecektir.
Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için, idareye haber verme ile dağıtım arasında bir sürenin olması bu
süre zarfında idarenin gerekli önlemleri alması ve gerekiyorsa dağıtımını ertelemesi veya önlemesi kamu dü
zeninin korunması yönünden zorunludur.
4. Birden fazla 'ilde faaliyet gösterecek dernekler, merkezleri dışındaki diğer il ve ilçelerde şube veya tem
silcilik açabilmektedirler. Bu durum, çok uzak ve dar yerleşme merkezlerinde yaşayan insanlar arasında hu
zursuzluk ve bölünmelere neden olmaktadır. Bunun için kasaba ve köylerde derneklerin şube açmalarının
önlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
5. Kanuna aykırı faaliyetlerden ötürü, faaliyetten alıkonulan dernek şubelerinin yerine, yeni şube açıla
bilmektedir. Bu durum, toplumda çeşitli sakıncalar yaratmaktadır. Bu sakıncanın giderilmesi şarttır.
6. Kamu hizmeti görevlilerinin siyasetle uğraşmamaları kanunlarımız gereğidir. Her vatandaş gibi bunların
da hizmete ilişkin menfaatlerini korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelerek
dernek kurabilmeleri doğaldır. Fakat bazı kötü niyetli kişi veya kişiler, kamu 'hizmeti görevlilerinin iyi amaç
larla kurdukları dernekleri siyasetin içine çekerek onları hem kanunlara göre suçlu duruma düşürmekte hem
de politik düşünce ayrımı yaparak ve körükleyerek bölünmelere neden olabilmektedirler.
Bu durumun önüne geçilebilmesi için kamu hizmeti görevlileri tarafından kurulacak derneklere, kuruluş ve
faaliyetleri bakımından bazı kısıtlamalar getirilmesi zorunludur.
7. Yukarıda belirtilen boşluk ve yetersizliklerden başka üyelik, üyelik hakkını kaybetme, kendiliğinden
dağılma, kapatma ve faliyetten alıkoyma, alındı belgeleri ve yaptırımlar konusunda da bazı noksanlıklar var
dır. Bunların giderilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Öte yandan, 1982 Anayasasının 33 üncü maddesi, 1961 Anayasasındaki «Herkes önceden izin almaksızın
dernek kurma hakkına sahiptir» hükmünü muhafaza etmiş ise de bu maddenin devamında :
«Dernekler, 13 üncü maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri gibi, siyasî amaç güde
mezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partilerden destek göremez ve onlara destek olamazlar, sendikalar
la, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak hareket edemezler.
Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut Kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen der
nekler, kendiliğinden dağılmış sayılır.
Dernekler, Kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin
korunması ve suçların önlenmesi bakımlarından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hakim kararına kadar
kanunen yetkili kılınan merciinin emri ile faaliyetten alıkonulabilir.
Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve Kolluk Kuvvetleri mensupları ile kamu hizmeti görevlilerinin
dernek kurma haklarına başkaca sınırlamalar getirilmesine ve bu hürriyeti kullanmalarının yasaklanmasına en
gel değildir» şeklinde yeni hükümlerde getirmiş bulunmaktadır.
Bir taraftan yukarıda belirtilen sonuçlara çözüm getirmek ve diğer taraftan 1982 Anayasasının öngördüğü
doğrultuda düzenleme yapabilmek için yeni bir «Dernekler Kanunu» tasarısı hazırlamak zorunlu hale gelmiş
bulunmaktadır.
Hazırlanan tasarıda 1630 sayılı Kanunun sistematiği korunmuş ve bazı maddesi yeni tasarıya aynen alın
mıştır. Ancak düzenleme yapılırken, ihtiyaçların karşılanması için yeni hükümler konulurken Anayasa ilke
lerine sadık kalınmasına büyük özen gösterilmiştir.
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II. — Madde gerekçeleri
Madde 1. — Bu maddeyle Kanunun amacı belirlenmiştir.
Madde 2. — Kanunun kapsamı bu maddeyle açıklanmıştır.
Madde 3. — Bu maddeyle önce derneğin ıtanımı yapılmış, sonra Kanunda en çok geçen dernek merkezi,
dernek ikâmetgâhı, mahallin en büyük mülkî amiri ve üst kuruluş terimlerinin anlamlarına açıklık getiril
miştir.
Madde 4. — Derneklerin toplum içerisinde belli bir saygınlığı ve inandırıcılığı olması lazımdır. Dolayısıyla
kamu düzeni yönünden bu kuruluşları vücuda getirecek ve faaliyetlerine katılacak kişilerde bazı niteliklerin
aranması gerekli görülmüş ve ayrıca dernek kurmaları sakıncalı olan kamu hizmeti görevlileri ve öğrenciler
hakkında yasaklamalar getirilmiştir.
Madde 5. — Anayasanın 33 üncü maddesi gereğince, derneklerin kurulması izne bağlı değildir. Özel hu
kuk alanına giren tüzelkişilerden olması nedeniyle dernekler, bu konudaki isteklerini kuruluş bildirisi ile açı
ğa vurmakla kurulmuş olacaklardır.
!
Madde 6. — Kurulması yasak olan dernekler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki temel ilkelere, Türk
Ceza Kanunu ve Siyasî Partiler Kanunundaki yasaklara uygun olarak belirlenmiştir.
Özellikle, derneklerin siyasetle uğraşmayacakları vurgulanmıştır.
Madde 7. — Madde derneklere konulması sakıncalı görülen ve yasaklanan adları ve işaretleri tespit et
mektedir. Yasaklar, dört grupta toplanmıştır. Derneklerin her hangi bir siyasî parti veya işçi veya işveren
kuruluşunun egemenliğine girmesini önleme amacıyla, bir siyasî parti, sendika, federasyon ve konfederasyo
nun adı ile ve onları hatırlatan adlarla kurulamayacağı ve Kanuna aykırı amaç ve faaliyetleri sebebiyle kapa
tılan dernek adlarının, bazı spekülatif hareketlere ve sömürülere zemin olmasını önleme bakımından dernek
ler tarafından alınmasına mani olucu hüküm getirilmiş; ikinci husus olarak Siyasî Partiler Kanununa göre si
yasî partilerce alınıp kullanılması sakıncalı görülen adlar, dernekler için de yasaklanmış üçüncü husus olarak
dernek tüzüklerinde ve derneklerin diğer mevzuatının yazımında ve yayımında, genel kurullarının özel ve
resmî olarak düzenledikleri açık ve kapalı yer toplantılarında Anayasanın emri uyarınca yasaklanacak dillerin
kullanılması ve derneklerce düzenlenecek veya dernek adına iştirak edilecek açık veya kapalı yer toplantıla
rında Türkçeden başka dille yazılmış pankart, levhaların kullanılması el ilanı, beyannamelerin dağıtılması, keza
Türkçeden başka dil kullanılan ses ve görüntü bantlarının kullanımı yasaklanmış son husus olarak derneklerin
mühür ve başlıklı kâğıtlarında nelerin bulunacağı belirlenmiştir.
Madde 8. — Madde prensip olarak Türk ve yabancı derneklerin uluslararası faaliyetlerini yasaklamakta
dır. Bu yasaklamaların istisnaları 12 ve 13 üncü maddelerde gösterilmiştir.
Madde 9. — Dernek tüzüklerinde yer alması gereken hususlar gösterilmiştir.
Madde 10. — Bu madde ile kuruluş bildirisinin içeriği ve özelliği açıklanmış ve dernek tüzüğünden 4 ade
dinin mahallin en büyük mülkî amirine verileceği belirtilmiştir.
Madde 11. — Bu madde bir tüzelkişinin, noksansız doğması, toplum ve hukuk hayatına girmesi için, ön
ceden yapılacak inceleme ve işlemleri göstermektedir.
Derneklerin kuruluş bildirilerinin tüzüklerinin, kanunlara uyum sağlamalarının esas, şekil ve şartları kanunda
gösterildiğine göre, herhangi bir mazeret ihmal veya kasıt ile bu şartların kuruluş bildirisi ve tüzüklere intikal
ettirilmemesi veya tamamen aykırılık teşkil edecek yükümler konulmasının da önlenmesi, kuruluş bildirisi ve
tüzükleri alan yetkili makamların görevi olması lazımdır. Kaldı ki böyle bir incelem derneklerin fonksiyonu
nu yapamaz hale gelmesine, tüzük değişiklikleriyle uğraşmasına ve genel kurullarını bir kaç defa toplantıya ça
ğırmasına ve nihayet hakkında cezaî kovuşturmalar yapılmasına mani olur.
Madde 12, 13. — Her iki maddede de sekizinci maddenin istisnaları gösterilmekte ve bunlara izin ve
recek makam ile bu iznin gerektiğinde iptal edilebileceği belirlenmektedir. Bu Kanuna göre kurulmayıp der
nek niteliğini taşımayan uluslararası komiteler ise bu Kanun hükümlerine tabi olmadıklarından, bunlar hak
kında ayrıca hüküm sevkedilmemiş bulunmaktadır.
Madde 14. — Dernek tüzüklerinin noksansız ve kanunlara aykırı olmadığının yetkili makam tarafından
bildirilmesinden sonra, bu tüzüklerin ve dernek ikâmetgâhının mahallî bir gazete ile yoksa il merkezinde çıkan
bir gazete de ilanını öngörmektedir.
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Madde 15. — Yeni kurulan derneklerin 90 gün içinde genel kurullarını toplamalarını ve asıl organ
larını seçmelerini ve buna uyulmaması halinde kendiliğinden dağılmış sayılacaklarını hükme bağlamıştır.
Madde 16. — Mevcut veya mevcudiyetleri hukuken ve fiilen ortadan kalkmış derneklerin izlenmesi,
değişikliklerin görülebilmesi, gerektiğinde yerinin ve yöneticilerinin bulunabilmesi için, derneklerin tesis edilecek
kütüklere tescili öngörülmüştür.
Bu amaçla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde ve her ilde emniyet müdürlükleri bünye
sinde Dernekler Kütüğü tesisi hükme bağlanmıştır.
Madde 17. — Anayasanın esprisine uygun olarak 18 yaşını bitirmiş, yani rüştünü ikmal etmiş ve me
denî haklarını kullanma ehliyetini ihraz etmiş herkesin kurulmuş derneklere üye olabileceği hükme bağlanmış
ancak, dernek kurma hakkında olduğu gibi, kamu düzeni ve güvenliği açısından veya kamu hizmetlerinde
tarafsızlığı sağlama bakımından derneklere üye olması sakıncalı görülen kişilerle gene aynı mülahazalarla der
neklere girmeleri yetkili makamların iznine tabi tutulması gerekli görülenler maddede ayrı ayrı gösterilmiştir.
Tasarının 4 üncü maddesiyle Dernek kurmaları yasaklanmış olan kamu görevlilerinden, ancak bağlı bulun
dukları kurumun yetkili organlarınca derneklere girmelerine izin verilecekler maddenin 1 numaralı bendinde
gösterilmiştir. ;Bu gurupta yer alan Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve Sayıştay
mensupları ile hâkim ve savcılar, mensup bulundukları kuruluşun kanunda gösterilen yetkili organınca izin
verilmesi halinde dernekler üye olabileceklerdir. Kanunda belirtilen yetkili kurullar mensuplarının girebilecek
leri dernekleri önceden tespit ederek ilan edebilecekleri gibi, mensuplarının girmeyi istedikleri derneği bildir
mesi üzerine bu derneğe girmelerine izin verecek veya vermeyebilecektir. Her kurumun bu konuyu nasıl uy
gulayacağı hususu kendilerince düzenlenmesi gerekir.
Tasarının 4 üncü maddesinde dernek kurmaları yasaklanan kamu görvlilerinden birinci grup dışında ka
lanlar ise ancak Bakanlar Kurulunca önceden tespit ve ilan edilecek derneklere üye olarak girmeleri mümkün
olacaktır. Bu guruba dahil kişilerin girebilecekleri derneklerin Bakanlar Kurulunca, ismen veya kuruluş amaç
ları ve çalışma konuları belirlenmek suretiyle tespit ve ilanı mümkündür.
Maddede hiçbir derneğe hiç bir surette girmeleri mümkün olmayanlar belirtildiği gibi, bazı derneklere
giremeyecekler de ayrıca gösterilmiştir.
Madde üyeliğe kabul için başvurulanlarca nasıl bir işleme tabi tutulacağını da hükme bağlamış ve yaban
cıların Türkiye'de kurulmuş derneklere üye olmasına ilişkin esasları da belirlemiştir.
Madde 18. — Madde ile dernek üyeliğinin hangi hallerde sona ereceği hususu düzenlenmiş ve üyeliği sona
erenlerin üyelik kaydının dernek yönetim kurullarınca silinmesi zorunluluğunu hükme bağlamıştır.
Madde 19. — Madde, hiç kimsenin derneğe üye olmaya veya dernekte üye olarak kalmaya zorlanamayacağı yolundaki Anayasa hükmünü tekraren ve teyiden belirtmekte ve her üyenin istifaya hakkı olduğunu
hükme bağlamaktadır.
Maddenin ikinci fıkrası dernek üyelerinin eşit haklara sahip olduğunu belirttikten sonra dernek tüzükle
rinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet din ve mezhep, aile, zümre, sınıf farklılığı nedeniyle ayrıcalık
tanınamayacağı hükme bağlamak suretiyle Anayasanın eşitlik ilkesine uygun bir düzenleme yapmış bulun
maktadır.
Üçüncü fıkra, tasarının 17 nci maddesi uyarınca izinle derneklere üye olacak kişilerin girdikleri der
neklerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de kanunla gelir kaynağı veya özel imkân sağlanmış ka
muya yararlı derneklerin yönetim ve denetleme kurullarında görev alamayacaklarını hükme bağlamış bulun
maktadır.
Maddede ayrıca fahrî üyelerin oy hakkı olmadığı belirtilmek suretiyle fahrî üyelik statüsü daha belirgin
hale getirilmiş olmaktadır.
Madde 20. — Bu maddede dernekte zorunlu olarak bulunması gereken organlar gösterilmiştir.
Madde 21. — Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılma süresi hükme bağlanmış ayrıca
genel kurulu toplantıya çağırma hak ve yetkisini kötüye kullanılmasına karşın önlem getirilmiştir.
Madde 22. — Bu madde ile genel kurulun toplantıya çağırılımasının usul ve esasları düzenlenmiştir. Özel
likle genel kurula katılma hakkı olan üyelere ait listenin bir örneğinin mahallin en büyük mülkî amirliğine
verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
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Madde 23. — Dernek genel kurulunun başka kişi ve yöneticiler tarafından değişik yerlerde toplatıldığı,
türlü oyun ve kaçamakların yapıldığı, kanunları zorlamak suretiyle bir dernekte iki yönetim kurulunun ve
başkanın ortaya çıktığı örnekleriyle görülmüştür. Toplantının, dernek merkezinin bulunduğu yer dışında ya
pılması halinde katılacak üyelere zorluk çıkarılacağı, dernek kayıt ve defterlerinin incelenmesinin imkansız
laşacağı, idarenin de derneğin tutum ve davranışlarını izlemekle zorluklarla karşılaşacağı açıktır. Bu sakın
caları gidermek için, genel kurul toplantılarının dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılması esası vaz edil
miştir.
öğrenci derneklerinin toplantılarının eğitim ve öğretim kurumları ve yurt binalarında yapılmaması hükmü
de, geçmiş uygulama ve örneklerin ışığı altında düzenlenmiştir.
Madde 24. — Madde ile toplantı yeter sayısı belirlenmiş ve ayrıca ikinci toplantının bir kaç kişi ile yapıl
masını önleyici hükümler getirilmiştir.
Madde 25. — Maddeyle toplantının yapılış usulüyle ne şekilde yönetileceği gösterilmiştir.
Madde 26. — Toplantıda görüşülecek hususlar düzenlenmiştir.
Madde 27, 28. — Genel kurulun görevleriyle yönetim kurulunun oluşma şekli ve görevleri belirtilmiştir.
Madde 29. — Yönetim kurulunun yedeklerle de tamamlanamaması halinde yapılacak işlem belirtilmiştir.
Madde 30. — Bu maddeyle denetleme kurullarının denetleme görevini altı aylık aralıklarla yapması zo
runluluğu getirilerek iç denetimin etkinliğinin daha da artırılması ve bu denetlemeler sonunda düzenlenecek
raporun yönetim kuruluna, toplandığında genel kurula ve mahallin en büyük mülkî amirliğine verilmesi
öngörülmüştür.
Madde 31. — Dernek organlarına seçilenlerin idareye bildirilmesine ilişkin esas ve usuller gösterilmiştir.
Madde 32, 33, 34. — üncü maddelerle şubelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, organları ve tabi olacakları
hükümler belirtilmiş, derneklerin ancak il ve ilçe merkezlerinde şube açabileceklerini hükme bağlamıştır.
Madde 35. — Amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç derneğin federasyon ve üç federasyo
nun da konfederasyon kurabilmeleri öngörülmüş, federasyon ve konfederasyonlara mevcut veren kuruluşların
adedinin, üçten aşağıya düşmesi ve bu durumun üç ay içerisinde giderilmemesi halinde, kendiliğinden dağıl
ma hükmünün uygulanacağı belirlenmiştir. Federasyon ve konfederasyonun merkezleri dışında faaliyet gös
termeleri ve örgüt kurma olanakları da ortadan kaldırılmıştır.
Madde 36. — Dernek tüzüklerinden farklı olarak federasyon ve konfederasyon tüzüklerinin kapsayacağı
hususlar bu maddede gösterilmiştir.
Madde 37. — Bu madde ile federasyon ve konfederasyonların tüzelkişilik kazanma usulleri düzenlenmiştir.
Madde 38. — Derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaç çerçevesinde faaliyette bulunmaları esasken, geç
mişte bir çok derneğin, tüzüklerinde belirtilen amaçla ilgili olmayan faaliyetler içine girdikleri gerçeği unu
tulmamıştır.
Bu tür kanunsuz durumlara meydan vermemek için maddenin bir numaralı bendinde dernek faaliyetleri
için genel yasaklama belirtilmekle beraber iki ve üç numaralı bentlerde derneklerin amaçları dışında kanun
la yasaklanmış bir takım doktrinler ve ideolojik eylemlere girişmesi toplantı ve yayın yapması ve ayrıca si
lahlı kuvvetlerle kolluk kuvvetlerinin hizmet ve personeline ilişkin uygulanan ve uygulanması gereken kanun
lara dair faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Ayrıca, dernek yöneticilerinin derneği temsilen dernek amaç
larına aykırı düşen toplantı ve yürüyüşlere katılmaları, derneğin kuruluş amaçlarına aykırı beyanda bulunma
ları ye dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik etmeleri yasaklanmak suretiyle bir numaralı bentte ifade
edilmek istenen sonuç takviye olunmuş ve uygulamada kolaylık sağlanmıştır.
Madde 39. — Yüksek öğrenim kurumlarında olunacak öğrenci derneklerinin amaç ve çalışma şartlarına
bu madde ile açıklık getirilmiştir.
Madde 40. — Belli bir kurum ve kuruluşta çalışan kamu hizmeti görevlileri ile aynı veya ayrı kurum ve
kuruluşta çalışsalar bile belli bir mesleğe mensup olan kamu hizmeti görevlilerinin kurabilecekleri derneklerin
amaçları, faaliyet biçimleri ve kuruluş yerleri hususları açıklığa kavuşturulmuştur.
Madde 41. — Derneklerin, askerliğe, millî savunma, sivil savunma kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim
ve eğitim faaliyetlerine girişemeyecekleri ayrıntılı olarak hükme bağlanmıştır.
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Madde 42. — Derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere kanunların dernekler
tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma
odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşocağı,- sportif faaliyetler için spor
saha ve salonu ve meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurmaları ve işletmeleri ilgili bakanlıkların iznine tabi
tutulmuştur.
Madde 43. — Maddenin birinci fıkrası ile derneklerin merkez ve şubelerinde ve bunlara bağlı müessese
ve eklentilerinde suç aleti olabilecek silah, alet ve eczanın bulundurulması yasaklanmış,
ikinci fıkra ile istisnaların şekil ve şartları belirtilmiştir.
Madde 44. — Derneklerin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlar tarafından davet edilmeleri veya yurt dı
şında kurulu dernek ve kuruluşları davet edebilmeleri, ülkenin genel ve politika ve çıkarları açısından Dış
işleri ve ilgili Bakanlıkların görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığının iznine bağlanmıştır.
Madde 45. — Bildiri veya beyanname dağıtacak derneklerin önce yönetim kurullarında karar almaları
ve bu karar ve yayınlarını mahallin en büyük mülkî amirliğine ve Cumhuriyet Savcılığına alındı belgesi
karşılığında vermeleri ve aradan ancak 24 saat geçtikten sonra dağıtılabiimeleri esası getirilmiştir. Bildiri, be
yanname ve benzeri yayınların, kanunla yasaklanmış herhangi bir yazı ve dille yazıldığı, devletin iç ve dış
güvenliği, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu veya suç işlemeye ya da ayaklanmaya veya isyana
teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya devletin gizli belgelerini açıklamak, yahut başkalarının şöhret ve hakla
rına, özel ve' aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu takdirde gecikmesinde sakınca bulu
nan hallerde mahallin en büyük mülkî amirinin emri ile dağıtımının ertelenmesi, önlenmesi ve dağıtılmışsa topla'ttırılması hükmü getirilmiş ve ayrıca bu işlem ve tasarruflar, yargı organının denetimine tabi tutulmuştur.
Madde 46. — Geçmiş uygulamalarda görüldüğü üzere dernekler, tüzüklerinde gösterdikleri amaç ve bu
amacı gerçekleştirmek üzere sürdüreceklerini belirttikleri faaliyet biçimleri dışına sık sık çıkmışlarsa da ken
dileri üzerinde idarî ve malî yönden etkin bir denetim şekli oluşturulamadığı için, yeniden tüzüklerinin belir
lediği amaç çizgisine çekilememişlerdir. Bu madde ile etkin bir idarî ve malî denetim şekli getirilmiş, ilgili
bakanlıkların, vali ve kaymakamların, genel müdürlüklerin, Diyanet İşleri Başkanlığının teftiş ve denetimine
ilaveten Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bir denetleme grubunun oluşturulması öngörülmüştür.
Böylece büyük sakıncalar yaratan denetim boşluğu giderilmek istenmiştir. Bu boşluk giderilirken de 4 nu
maralı fıkrada belirlenen unsurların tespiti halinde, ilgili yönetim kurulu başkan veya üyeleri ile personele geçici
olarak görevden uzaklaştırma müeyyidesi getirilerek denetimin etkinliği iyice perçinlenmiştir.
Madde 47. — Denetimde etkinlik sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bün
yesinde özel bir Denetleme Grubu oluşturulması hükme bağlanmıştır.
Madde 48. — Bu madde ile 61 inci madde hükümlerine göre devletten ve devletin iştiraki olan kuruluş
lardan yardım alabilecek olan kamuya yararlı derneklerin hesaplarının, gerekli görüldüğünde Devlet Denet
leme Kurulu ve Maliye Bakanlığınca denetlenebileceği esası getirilmiştir.
Madde 49. — 1630 sayılı Kanunun 42 nci maddesindeki hüküm büyük ölçüde muhafaza edilmiş ve der
nek merkezlerine ve eklentilerine orta dereceli okul öğrencilerinin girmesinin sakıncaları göz önünde tutularak
maddenin bir numaralı bendi buna göre düzenlenmiştir.
Dört numaralı bent ile kanunların yasakladığı her türlü basılmış - yayınların, resim, afiş, pankart ve ben
zeri yayınların derneklerde bulundurulması yasaklanmıştır. Maddede belirtilen durumların tespiti halinde, yer ve
eklentileri hakkında, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesi hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.
Derneklerin yönetim yerleri müesseseleri ve her çeşit eklentilerine 18 yaşından küçüklerin yanlarında veli
veya vasisi olmadan kabul edilmeleri ile dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması izne bağlanmıştır.
Madde 50. — Özel hukuk tüzelkişisi olan derneklerin amaçlarının tahakkuku için süre kaydı olmaksızın
faaliyette bulunmaları ve yaşamaları tabiîdir. Ancak, amaca ulaşmak için ciddî ve sürekli çalışma yanında
da, sonu gelmez ihmalkârlıklar gösterilirse ya da üyesi ve fonksiyonu kalmazsa, tüzelkişiliklerinin sona erdi
rilmesi de o nispette tabiî ve zorunlu olur, Madde, bu hallerin tahakkukunda yapılacak işlemleri belirlemiştir.
Madde 51. — 1630 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi hükmü aynen muhafaza edilmiş olmakla birlikte, ola
ğan genel kurul toplantısının tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaması halinde genel kurulun üç ay içinde
toplanması için, mahallin en büyük mülkî amirliğinin İhtarda bulunması hükmü getirilmiştir.
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Madde 52. — Bu madde 2709 sayılı Anayasanın 33 üncü maddesinin derneklerin kendiliğinden dağılmış
sayılmasına ilişkin hükmü ile Medenî Kanunun infisah hükümleri esas alınarak düzenlenmiştir.
Madde 53. — Derneklerin ancak mahkeme kararıyla temelli olarak kapatılabilecekleri ve mahkemenin
davanın her safhasında derneklerin her türlü faaliyetlerini yasaklayabileceği hükme bağlanmıştır.
Madde 54. — Derneklerin, suç kaynağı haline gelmelerini sağlayan unsurlar ve bu unsurların oluşması
halinde bunların mahkemelerce nasıl kapatılacakları berilenmiştir.
Madde 55. — IBu madde ile dernekler ve dernek şubeleri tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı ger
çekleştirmek üzere sürdürecekleri faaliyet biçimleri dışında faaliyette bulunur ve bu faaliyetler; devletin ül
kesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, kamu düzeninin genel ahlâkın
veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca
yaratırsa, bunların ne şekilde faaliyetten alıkonulacaklarını belirtmiş ve ayrıca faaliyeti durdurulan şube hak
kında yargı merciince bir karar verilmeden o yerdeki yeni bir şube açılmamasını hükme bağlamıştır.
IMadde 56. — Bu madde ile getirilen yeni hüküm, tüzüklerinde mal ve paraların tasfiyesinin esaslarının
tespitinin genel kurulun kararına bırakılması halinde, genel kurulca bir karar alınmamışsa veya genel kurul
toplanmamışsa, derneklerin ve üst kuruluşlarının bütün para ve mallarının hazineye intikal edeceğine dairdir.
'Madde 57. — 'Bu madde ile öğrenci derneklerinin organlarında görev alma yasaklarına ilişkin esaslar dü
zenlenmiştir.
Madde 58. — Madde, gençliğin boş zamanlarını değerlendirmek, spor yapmasını sağlamak üzere kuru
lan derneklere ilişkin esasları belirlemektedir. Kamu kurumu ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları ile
özel kuruluşlarda, mensuplarının spor yapmalarını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmek ve spor faali
yetlerini yönlendirmek üzere, bu kurum ve kuruluşlar mensupları tarafından gençlik ve spor dernekleri ku
rabileceğini hükme bağlamakta ve bu şekilde kurulan derneklerin tasarının diğer maddelerinde yer alan bir
takım kısıtlamalardan ayrık tutulduğunu belirtmekte ve bu tür derneklere kulüp adı vererek bunların Genç
lik ve spor (Bakanlığı veya Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ayrıca tescilini öngörmektedir.
Madde 59, 60. — 1630 sayılı Dernekler Kanununun kamu yararına çalışan derneklerle ilgili hükümleri
aynen muhafaza edilmiştir.
IMadde 61. — Derneklerin gelir kaynakları bu maddede sayılmıştır.
Madde 62. — Bu madde ile, derneklerin siyasî partilerden veya onlara bağlı kuruluşlardan, işçi veya işve
ren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan yardım alamayacakları ve bunlara yardımda bulunamayacak
ları; genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler, kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı müesseseler
ve sermayesinin yansından fazlası devlete ait kuruluşların ancak kamu yararına çalışan derneklere; Gençlik
ve Spor Bakanlığı ile (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, her dereceli öğretim kurumlarının spor kulüple
rine, izcilik derneklerine ve bu derneklerin üst kuruluşlarını, IBeden Terbiyesi genel müdürlüğüne tescilini
yaptırmış spor kulüplerine, amatör spor faaliyetlerinde kullanmak üzere yardım yapılabileceği hususları be
lirlenmiştir.
Madde 63. — '1630 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile bu maddeye 2261 sayılı Kanunla eklenen fıkra aynen
muhafaza edilmiş, sadece gelir ve gidere ilişkin belgelerin 5 yıl süre ile saklanması zorunluluğu getirilmiştir.
IMadde 64. — Derneklerin taşınmaz mal edinme esaslarını belirliyen maddede, derneklerin ikametgâhları
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olandan fazla taşınmaz mal edinemeyecekleri ilkesi aynen korunmuş. Bu
durumun kontrolünü sağlamak üzere, derneklerin taşınmaz mal satın alabilmeleri içişleri Bakanlığının iznine
tabi tutulmuş, derneklere bağış veya vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz malların, dernek adına tapuya
tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirme yükümlülüğü getirilmiş, bu şekilde dernek mül
kiyetine geçen mallardan, derneğin ikametgâhı ile amaç ve faaliyetlerinden fazla olduğu İçişleri Bakanlığınca
tespit edilenlerin, bu bakanlıkça belirlenecek süre içinde paraya çevrilmesi mecburiyeti hükme bağlanmıştır.
Maddenin, 1630 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre farklılık arz eden bir hükmü de Bakanlar Kurulu
nun ancak, kamu yararına çalışan demeklere ihtiyaçtan fazla mal edinme yetkisi verebileceği hükmüdür. '1630
sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulu her tür demeğe bu yetkiyi verebilmekte idi. Bunun sakıncaları görül
düğünden yetkinin ancak kamuya yararlı demeklere verilebilmesi yoluna gidilmiştir.
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Madde 65. — Bazı kelimelerin izinle kullanılmasını belirleyen bu maddeye «Mustafa Kemal ve Kemal»
kelimleri de eklenmiş ve böylece «Mustafa Kemal» ve «Kemal» kelimelerinin istismarı önlenmek istenmiş
tir.
Madde 66. — 1*630 sayılı Kanunun ilgili maddesinde olduğu gibi öğrenci derneklerinin merkez ve şube
leri ile çeşitli faaliyet kollarının yönetim yerlerinin üniversite, fakülte, yüksekokullar ile sair resmî ve özel
eğitim kurumları veya yurt binaları yahut eklentilerinde açılması yasaklanmış; ayrıca derneklerin kamu hiz
meti görülen bina ve tesislerle her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim kurumlarında yurt binalarında veya
bunların eklentilerinde yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri izne bağlanmıştır.
(Madde
Madde
'Madde
miştir.
(Madde

67. — Genel Kurul toplantılarında hükümet komiserinin bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.
68, 69. — 1630 sayılı Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri hükümleri aynen muhafaza edilmiştir.
70. — Hükümet komiserine verilecek ücretin dernekler tarafından karşılanması prensibi getiril
71, 72. — 11630 sayılı (Kanundaki hükümler aynen alınmıştır.

Madde 73. — Derneklerin tüm kanunî işlemlerini yürütmek üzere içişleri (Bakanlığı Emniyet Genel Mü
dürlüğünde ve her ilde Emniyet Müdürlükleri bünyesinde dernekler birimi kurulması öngörülmüştür.
Madde 74. — 1630 sayıh Kanundaki hüküm aynen muhafaza edilmiştir.
Madde 75, 86. — Ceza hükümlerine ilişkindir.
Madde 87. — Derneklerin üyelerine yardım sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurabil
meleri öngörülmüştür.
Madde 88. — Konfederasyon, federasyon veya dernekler üyelerinin istirahat ve boş zamanlarını değerlen
dirmek için lokaller açmaktadır. Geçmişte görülen bazı sakıncalar nedeniyle lokal açılabilmesi izne bağlan
maktadır.
Madde 89. — Bir kısım kanunlar 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile bun
ların ek ve değişikliklerine atıflar yapılmıştır. 3512 ve 1630 sayılı Kanunlar ek ve değişiklikleri ile yürürlükten
kaldırıldığı için mevzuatta, boşluk meydana gelmesini önlemek üzere bu madde düzenlenmiştir.
Madde 90. — Bu madde ile genel denetimi sağlamak amacıyla özel kanunlarında hüküm bulunmayan
hallerde bu Kanunun sayılan hükümlerinin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren
sendikaları ve üst kuruluşları için uygulanması öngörülmüştür.
Geçici Madde 1, 2. — Derneklerin bu Kanunun öngördüğü hükümlere intibakını sağlayacak
esasları
düzenlemiştir.
Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte mevcut olan konfederasyon ve
federasyonların, üye sayıları ve kendilerini oluşturan dernek ve federasyonların nitelikleri bakımından 35
inci maddede öngörülen şartları taşımaları halinde bile, hukukî varlıklarını koruyacakları hükmü getirilmiştir.
Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte konfederasyon, federasyon ve derneklerden yurt,
pansiyon, kitaplık, okuma, odası, çocuk bakım yuvası, huzurevi, aş ocağı, spor saha veya salonu ve kamp
tesisi kurup işletmekte olanların, bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 6 ay içerisinde ilgili bakanlıktan izin almalarım, aksi takdirde bu tesislerin kapatılacakları
nı öngörmektedir,
Geçici Madde 5. — Derneklere girmeleri izne tabi tutulan kamu görevlilerinin bu Kanunun yayımlandığı
tarihte kurulmuş olan derneklerle kurulmuş olan üyelik ilişkilerini düzenleyen hüküm içermektedir.
Madde 91. — Yürürlükten kaldırılan kanunları göstermektedir.
Madde 92. — Yürürlük tarihi ile ilgilidir.
Madde 93. — Yürütme ile ilgilidir.
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Millî Savunma, İçişleri ve
Dışişleri Komisyonu
Sayı : 142
Esas No. : 1/696

23 Mayıs 1983

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Dernekler Kanunu Tasarısı» hakkında
Başbakanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33
üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun Tasarısı hakkında görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesi
ni saygılarımla arz ve rica edenim.
Eşref AKINCI
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri
Komisyonu Başkanı

Adalet Komisyonu Raporu
TC
Danışma Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/696
Karar No. : 88

20 Haziran 1983

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Dernekler Kanunu Tasarısı» hakkında
Komisyonumuzdan görüş bildirilmesini isteyen 23.5.1983 günlü ve 142 sayılı yazınız gereğince adı geçen ta
sarı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşülmüş ve maddelere iliş
kin olarak kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır :
1. Tasarının 1 inci ve 2 nci maddelerinin birleştirilmesi ve kenar başlığın da amaç ve kapsam olarak
düzenlenerek, 2 nci maddedeki «kuruluşu» kelimesinden sonra «işleyişi» kelimesinin ilave edilmesi,
2. Tasarının 3 üncü maddesinin aynen kabul edilmesi,
3. Tasarının 4 üncü maddesinin ikinci bendinin ı(b) alt bendindeki «edilenler» kelimesi yerine «olanlar»
kelimesinin, (c) alt bendindeki «hüküm giyenler» kelimeleri yerine «biriyle mahkûm olanlar» kelimelerinin,
(e) alt bendindeki «işlemekten hüküm giyenler» kelimeleri yerine «işlemek suçlarından biriyle mahkûm
olanlar» kelimelerinin yazılması,
4. Tasarının 5 inci ve 6 ncı maddelerinin aynen benimsenmesi,
5. Tasarının 7 nci maddesinin bir numaralı bendindeki «sendika fedarasyonu» kelimelerinin, Sendika
lar Kanunu ile sendika federasyonunun kaldırılmış olması nedeniyle madde metninden çıkarılması,
6. Tasarının 8 inci maddesinin aynen kabul edilmesi,
li Tasarının 9 uncu maddesinin kenar başlığının her derneğin bir tüzüğü için «Dernek tüzüğü» şeklin
de değiştirilmesi,
8. Tasarının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son kısmındaki «tüzüğünde 4» kelimelerinin «tüzüğün
den dört» şeklinde yazılması, ikinci fıkradaki «tüzüklerin» kelimesinin «tüzükleri», «mülkiyet» kelimesinin
«mülkî» şeklinde düzeltilmesi,
9. Tasarının 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonlarında yer alan «kararı» kelimesinin gereksiz gö
rülerek metinden çıkarılması,
Danışma Meclisi

(S. Sayısı : 500)

— 10 —
10. Tasarının 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «üst kuruluş ve dernekler» kelimeleri yerine «der
nekler veya üst kuruluş» kelimelerinin, dördüncü fıkrasındaki «kanunlarımıza ve ulusal çıkarlarımıza» keli
meleri yerine «kanunlara veya millî menfaatlere» kelimelerinin yazılması,
11., Tasarının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendindeki «üst kelimesi ile, ikinci fıkrasının
başındaki «Yapılan» ve «yürütülen» kelimelerinin çıkarılması, «işbirliği» kelimesinden sonra gelen «ve» bağ
lacının «veya» olarak, son fıkradaki «kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza» kelimelerinin «kanunlara
veya millî menfaatlere» şeklinde değiştirilmesi,
12. Tasarının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonundaki «amirliğine» kelimesinin «amirliğe» olarak
düzeltilmesi,
13. Tasarının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki «zorunluluğa» kelimesinin «zorunluğa» olarak yazıl
ması,
14. Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının «İçişleri Bakanlığında ve her ilde derneklerin kaydo
lunacağı Dernekler Kütüğü tutulur.» şeklinde düzenlenmesi, ikinci fıkranın başındaki «Emniyet Genel Mü
dürlüğündeki» kelimelerinin «Bakanlıktaki» şeklinde değiştirilmesi,
15. Tasarının 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «gösterilenler» kelimesinin «gösterilenlerle», be
şinci (fterasındaki «koşullardan» kelimesinin «şartlardan» olarak düzeltilmesi,
16. Tasarının 18 inci maddesinin aynen benimsenmesi,
17. Tasarının 19 uncu maddesinin kenar başlığındaki «üyenin» kelimesinin «Üyelerin», ikinci fıkradaki
«üyesi» kelimesinin «üyeleri» olarak düzeltilmesi, aynı fıkradaki «sınıf» kelimesinden sonra «farkı», «bulu
namaz ve» kelimelerinden sonra «tüzüğe» kelimesinin ilâve edilmesi,
18. Tasarının 20, 21, 22, 23, 24, 25, ve 26 ncı maddelerinin aynen benimsenmesi,
19. Tasarının 27 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinin sonundaki «aklanması» kelimesi ye
rine «ibrası» kelimesinin yazılması,
20. Tasarının 28, 29 ve 30 uncu maddelerinin aynen kabul edilmesi,
21. Tasarının 31 inci maddesinin sonundaki ve 32 nci maddenin ikinci fıkrasındaki «amirliğine» keli
melerinin «amirliğe» şeklinde düzeltilmesi,
22. Tasarının 33 üncü maddesinin aynen benimsenmesi,
23. Tasarının 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendindeki «yerine» kelimesi yerine «ile
yapılabileceği gibi», kelimelerinin yazılması, «suretiyle» kelimesinden sonra «de» edatının eklenmesi,
24. Tasarının 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 inci maddelerinin aynen kabul edilmesi,
25. Tasarının 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının başındaki «Derneklere ait» kelimeleri yerine «Dernek
lerin» kelimesinin yazılması, beşinci fıkradaki «başkan» kelimesinden sonra gelen «üye» kelimesinin metinden
çıkarılması, fıkranın ikinci cümlesinin son fıkra olarak yazılması, son fıkradaki «yapıldığında» kelimesi yeri
ne «yapıldığı takdirde» kelimelerinin konulması,
26. Tasarının 47 nci maddesindeki «doğrultusunda» kelimesinin «çerçevesinde» olarak değiştirilmesi,
27. Tasarının 48 inci maddesindeki «gerekli» kelimesinden sonra gelen «görüldüğü» kelimesinin «görü
len» şeklinde yazılması,
28. Tasarının 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci bendindeki «ve» bağlacı ile, dördüncü bendin
deki ikinci ve bağlacının «veya» olarak değiştirilmesi,
29. Tasarının 50 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «hakkına saıhip» kelimelerinden sonra «bulunan»
kelimesinin ilave edilmesi, fıkranın sonundaki «alınması» kelimesinin «verilmesi» şeklinde düzeltilmesi,
30. Tasarının 51 inci maddesinin son fıkrasının «Dernek merkezinin (bulunduğu yerin en büyük mülkî
amirinin yazılı ihbarı ve C, Savcılığının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararıyla feshe
dilir. C. Savcısı duruşmada bulunur.» şeklinde düzenlenmesi,
31. Tasarının 52 nci ve 53 üncü maddelerinin aynen kabul edilmesi,
32. Tasarının 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinin alt bentlerinin küçük a ve küçük
b ile gösterilmesi ve b alt bendindeki «zorlaması» kelimesi yerine «tehdidi» kelimesinin konulması,
33. Tasarının 55 inci maddesinin son fıkrasının ikinci cümlesinin ayrı fıkra şeklinde yazılması,
34. Tasarının 56 ncı maddesinin birindi, ikinci ve dördüncü fıkralarındaki «para ve malları» kelimeleri
nin «para, mal ve hakları» olarak değiştirilmesi,
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35. Tasarının 57, 58, 59 ve 60 mcı maddelerinin aynen benimsenmesi,
36. Tasarının 61 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendindeki «aidatları» kelimesinin «aidatı» ola
rak düzeltilmesi,
37. Tasarının 62 nci maddesinin son fıkrasının sonundaki «yapabilirler» kelimesinin «edebilirler» şeklin
de yazılması,
38. Tasarının 63 üncü maddesinin dernek gelir ve giderleriyle ilgili bölümünün ayrı madde halinde dü
zenlenmesinin uygun olacağı,
39. Tasarının 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonundaki «paraya» çevrilir» kelimesinden önce «dernek
tarafından» kelimelerinin ilâve edilmesi,
40. Tasarının 65, 66 ve 67 nci maddelerinin aynen kabul edilmesi,
41. Tasarının 68 inci maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendinin sonunda yer alan «tespit etmek» ke
limelerinin «tespitini sağlamak» şeklinde değiştirilmesi,
42. Tasarının 69 uncu maddesinin aynen benimsenmesi,
43. Tasarının 70 inci maddesindeki «Hükümet komiserine» kelimelerinden sonra «ve yardımcılarına» ke
limelerinin ilâve ©dilmesi, «karşılanarak» kelimesinin madde metninden çıkarılması, «önceden» kelimesinin
«önce» şeklinde yazılması,
44. Tasarının 71 inci maddesinde bahsi geçen «Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun» isimi değiştiğinden
düzenlemenin değişikliğe paralel olarak yapılması,
45. Tasarının 72 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «Konsolosluklarına» kelimesinin «Konsolosluğu
na», son fıkradaki «kabil» kelimesinin «türden» olarak düzeltilmesi,
46. Tasarının 73 üncü maddesinin son fıkrasındaki «yönetmelikle» kelimesinin «yönetmelikte» olarak
yazılması ve derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek görevinin emniyet makamlarına verilmeyerek il ve il
çelerde kurulacak uzman birimlere verilmesinin yerinde olacağı,
47. Tasarının 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonundaki «olarak görülür» kelimelerinin «işlerden
sayılır» şeklinde değiştirilmesi, ikinci ve üçüncü fıkraların gereksiz görüldüğünden madde metninden çıka
rılması,
48. Tasarının 75 inci maddesinin aynen kabul edilmesi,
49< Tasarının 76 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki «edenlere» kelimesinin «edenler», «bulunduğu» keli
mesinin «bulundukları», «ceza verilir» kelimelerinin «cezalandırılır» şeklinde yazılması,
50. Tasarının 77 nci maddesinin ikinci fıkrasının son kısmındaki «nedeniyle» kelimesinin «sebebiyle»
olarak değiştirilmesi,
51. Tasarının 78 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «için yapmayanlar» kelimelerinin «içinde verme
yenler» şeklinde düzeltilmesi,
52. Tasarının 79 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «merkezinden» kelimesi yerine «merkezinin bu
lunduğu yerden» kelimelerinin yazılması ve fıkradaki birinci «veya» kelimesinden sonra «buna» kelimesinin
ilâve ©dilmesi^
53. Tasarının 80 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «altı aydan» kelimeleri yerine «bir yıldan» kelime
lerinin yazılması ve birinci fıkranın sonuna «ve tesisin kapatılmasına karar verilir.», ikinci fıkranın sonuna
«ve tesisin kapatılmasına karar verilebilir.» ibarelerinin yazılarak, bu düzenleme karşısında son fıkranın mad
de metninden çıkarılması,
54. Tasarının 81 inci maddesinin aynen 'benimsenmesi,
55. Tasarının 82 nci maddesindeki «bildirimi» kelimesinden sonra gelen «yapmayan» kelimesinin «ver
meyen» olarak değiştirilmesi ve hapis cezasının «üç aydan aşağı olmamak üzere» olarak düzenlenmesi,
56. Tasarının 83 üncü maddesindeki «iktisap» kelimesinin «kabul» olarak, «iktisap ettiğini» kelimelerinin
«bu görevlerin verildiğini» şeklinde yazılması,
57. Tasarının 84 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki hapis cezasının asgarî haddinin «altı» yerine «üç»
olarak kabul edilmesi,

Danışma Meclisi

(S. Sayısı : 500)

— 12 —
58. Tasarının 85 inci maddesinin birinci fıkrasının «Genel Kurul ve diğer dernek organlarında yapı
lan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar veya defter veya kayıtları' tah
rif veya yok edenler veya gizleyenler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Derneğe ait defter veya kayıtları tutmayanlar üç aydan aşağı olmamak
üzere hapis cezası ile cezalandırılır.» şeklinde düzenlenmesi; ikinci fıkradaki «imha» kelimesinden sonra
gelen «eden», «inkâr» kelimesinden sonra gelen «eden veya», «tahrif» kelimesinden sonra gelen «eden» keli
melerinin metinden çıkarılması ve son fıkradaki «olaylardan» kelimesinin «fiillerden» şeklinde yazılması,
59. Tasarının 86 ncı maddesinin Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükmü karşısında gereksiz gö
rülerek metinden çıkarılması,
60. Tasarının 87 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «suretiyle» kelimesinin «şartıyla»; ikinci fıkrada
ki «yönetmelikle» kelimesinin «yönetmelikte» olarak düzeltilmesi,
61. Tasarının 88, 89 , 90 ve geçici maddelerinin aynen benimsenmesi,
62. Tasarının 91 inci maddesindeki «bütün» kelimesinin metinden çıkarılması,
63. Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 92 ve ve 93 üncü maddelerinin aynen kabul edilmesi,
Uygun görülmüştür.
Saygıyla arz olunur.
M. Fevzi UYGUNER
Başkan

Halil GELENDOST
Başkanvekili

Enis MURATOĞLU
Sözcü

Serda KURTOĞLU
Kâtip

Yavuz ALTOP
Üye
imzada bulunamadı.

İbrahim

Necip BİLGE
Üye
Söz hakkım saklı

Halil ERTEM
Üye
imzada bulunamadı.

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK
Üye

Bekir TÜNAY
Üye
imzada bulunamadı

Ömer Adnan OREL
Üye

Şerafettin YARKIN
Üye
Söz hakkım saklı.
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MüU Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Rapora
T. C.
Danışma Meclisi
Millî Savunma, İçişleri ve
IŞışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/696
Karar No. : 64

6 Temmuz 1983

DANIŞMA MECLİS* BAŞKANLIĞINA
Dernekler Kanunu Tasarısı ve gerekçesi, konuya ilişkin Adalet Komisyonu raporu ilgili Bakanlık tem
silcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür.
Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışılmış ve gerekçesi uygun görülmüştür.
1961 Anayasasının öngördüğü ilkeler çerçevesinde hazırlanarak 1972 yılında yürürlüğe konulmuş bulunan
1630 sayılı dernekler Kanununun on yılı aşkın süreden beri devam eden uygulanması sonunda toplumumu
zun yapışma uygun düşmediği bir çok hususlarda yetersiz olduğu müsaade edilmiş, yapılan değişiklikler de
ihtiyacı karşılayamamıştır.
Özellikle 12 Eylül öncesi dönemde ülkemizin her kesiminde 1961 Anayasasının kişilere tanıdığı hürriyet
lerin sınırsız bir şekilde hatta suiistimal edilerek kullanılması toplum huzurunun bozulmasına yurttaşlar ara
sında bölünme ve parçalanma tehlikesinin doğmasına neden olmuştur. Bu durumun meydana gelmesinde der
nek kurma hürriyetinin kötüye kullanılması da önemli rol oynamış, kuruluş amaçları dışına çıkarak politika
alanına kayan dernekler zamanla bazı Bakanlık ve kuruluşlarda yönetime hâkim duruma gelebilmiş ve gide
rek anarşi ve terörün hazırlayıcıları ve hatta kaynağı haline dönüşmüştür.
Şüphesiz bu duruma gelinmesinde Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin yapısı, sürekli ve güçlü hükümetlerin
kurulamayışı sebebi ile idarenin bu kuruluşlar üzerinde gerekli denetimleri ya hiç veya etkili bir şekilde yapamayışının da önemli rolü olmuştur.
12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyeti koruma ve kollama harekâtı sonunda teşkil edilen
Kurucu Meclîsçe hazırlanarak halkımız tarafından kabul edilmiş 'bulunan (1982 Anayasası çerçevesinde ve
aşağıda belirtilen sorunlara çözüm getirmek üzere hazırlanan tasarının kanunlaştırılması gerekmiştir.
1. Dernek kurma hakkına sahip, yani 18 yaşını bitirmiş olan orta dereceli okul öğrencilerinin dernek
kurmalarına mani olunamaması, orta dereceli okullara bazı ideolojik ve yıkıcı akımların girmesine neden ol
muştur. Bu sakıncanın giderilmesi, orta dereceli okul öğrencilerinin dernek kurma hakkını kısıtlaması gerek
mektedir.
2. Derneklerin, yetkileri olmasına rağmen, vali ve kaymakamlar ve İçişleri ıBakanlığınca yeterince denetlenememesi, bu amaçla kurulmuş bir denetleme organının olmayışından ileri gelmiştir. ıBu 'boşluğun doldu
rulması ve dernekleri denetleyecek bir merkezî denetleme organı vücuda getirilmesi kaçınılmaz olmuştur.
3. Dernekler, yayınlayacakları bildiri ve beyannameleri Cumhuriyet Savcılıklarına alındı belgesi karşılı
ğında verir vermez Idağıtabilmektedir. (Bu hüküm değişmediği takdirde, eskiden olduğu gibi, yine topluluklar
arasında olaylar çıkacak ve karşıt görüşlüler, bildiri ve beyannamelerin dağıtılmasını engelleyerek kamu düzeni
ni bozacaklaradır.
Ayrıca 'bildiri ve beyannameler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 'bütünlüğünü ve kamu düzenini
bozucu nitelikte olsa bile dağıtılabilecektir.
IBu sakıncaları ortadan kaldırmak için, idareye haber verme ile dağıtım arasında bir sürenin olması bu
süre zarfında idarenin gerekli önlemleri alması ve gerekiyorsa dağıtımını ertelemesi veya önlemesi kamu düzeninin,korunması yönünden zorunludur.
4. Diriden fazla ilde faaliyet gösterecek dernekler, merkezleri dışındaki diğer il ve ilçelerde şube veya tem
silcilik açabilmektedirler. Bu durum, çok uzak ve dar yerleşme merkezlerinde yaşayan insanlar arasında hu
zursuzluk ve bölünmelere neden olmaktadır. Bunun için kasaba ve köylerde derneklerin şube açmalarının ön
lenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
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5. Kanuna aykırı faaliyetlerden ötürü, faaliyetten alıkonulan dernek şubelerinin yerine, yeni şube açıla
bilmektedir. IDurum, toplumda çeşitli sakıncalar yaratmaktadır. <Bu sakıncamın giderilmesi şarttır.
'6. İKİamu hizmeti görevlilerinin siyasetle uğraşmamaları kanunlarımız gereğidir. Her vatandaş gibi bun
ların da hizmete ilişkin .menfaatlerini korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya ge
lerek dernek kurabilmeleri doğaldır. Fakat bazı kötü niyetli kişi veya kişiler, kamu hizmeti görevlilerinin iyi
amaçlarla kurdukları dernekleri siyasetin içine çekerök onları hem kanunlara göre suçlu duruma düşürmekte
hem de. politik düşünce ayrımı yaparak ve körükleyerek bölünmelere neden olabilmektedirler.
IBu durumun önüne geçilebilmesi için kamu hizmeti görevlileri tarafından kurulacak derneklere, kuruluş
ve faaliyetleri bakımından bazı kısıtlamalar getirilmesi zorunludur.
7. (Yukarıda belirtilen boşluk ve yetersizliklerden başka üyelik, üyelik hakkını kaybetme, kendiliğinden
dağılma, kapatma ve faaliyetten alıkoyma, alındı belgeleri ve yaptırımlar konusunda da bazı noksanlıklar var
dır. Bunların giderilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Tasarının 1 inci, 3 üncü, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 18 inci, 20 nci, 24 üncü, 25 inci, 26
ncı, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, '31 inci, 32 nci, 33 üncü, 35 inci, 36 ncı, 38 inci, 39 uncu, 40 inci, 41
inci, 42 nci, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci, 47 nci, 52 nci, 53 üncü, 57 nci, 59 uncu, 60 inci, ve Geçici Madde 3,
Geçici Madde 4, Geçici Madde 5 Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 63 üncü maddesinin dernek gelir ve giderleri ile ilgili bölümü Komisyonumuzda ayrı bir madde
halinde düzenlenmesi uygun görülmüş ve «Gelir ve giderlerde usul» kenar başlığı adı altında 64 üncü mad
de numarasında yer almıştır. ıBu sebeple tasarının 64 - 93 üncü maddelerinin madde numaraları birer kaydırıl
mış ve tasarının 66 ncı maddesi, 67 nci madde; 67 nci maddesi, 68 inci madde; 69 uncu maddesi, 70 inci mad
de; 73 üncü maddesi, 74 üncü madde; 74 üncü maiddesi, 75 İnci madlde; 75 inci maddesi, 76 ncı madde; 81 inci
maddesi, 8'2 nci madde; 86 ncı maddesi, 87 nci madde; 88 İnci maddesi, 89 uncu madde ve 92 nci maddesi,
93 üncü madde olarak hükümetten gelen ışekli ile aynen kabul edilmiş tir.
Tasarının 1 inci maddesindeki «Amacı» kelimesinden sonra gelen «Noktalı virgül» yerine «Virgül» konul
muştur.
Tasarının 2 nci maddesinde «bu kanun» sözcüğünden sonra gelen «;» yerine «,» konulmuş, «Kuruluşu»
kelimesinden sonra «İşleyişi» kelimesi ilave edilmiştir.
Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «dernek kurma hakkında» tabiri «Dernek kurma hak
kına» şeklinde düzeltilmiş, ikinci bendin '(b) alt bendinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonu
muzca da benimsenerek «edilenler» kelimesi yerine «Olanlar» kelimesi, (c) alt bendindeki «Hüküm giyenler»
kelimeleri yerine «biriyle mahkûm olanlar» tabirinin, (d) alt bendindeki «kalpazanlık suçlarından» kelime
lerimden sonra «biriyle» kelimesinin, (e) alt bendindeki «İşlemekten hüküm giyenler» deyimi yerine «işlemek
ten mahkûm olanlar» sözcüklerinin yazılması uygun görülmüştür,
Tasarının 7 nci maddesinde (Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik (Komisyonumuzca da benimsenmiş
ve «'Sendika federasyonu» kelimeleri, Sendikalar Kanunu ile Sendika Federasyonları kaldırıldığı için madde
metninden çıkarılmıştır. 'Ayrıca «(Dernek gelirleri» ayrı bir madde de düzenlendiği için birinci fıkradaki «76
ncı madde», «77 nci madde» olarak düzeltilmiştir.
Tasarının 9 uncu maddesinin kenar başlığı üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonu
muzca da benimsenerek «dernek tüzükleri» kelimesi, her derneğin bir tüzüğü olacağı için «dernek tüzüğü»
şeklînde değiştirilmiştir.
Tasarının 10 uncu ve 11 inci mad'de metinleri üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da aynen benimsenmiştir.
Tasarının 12 inci maddesinin üçüncü fıkrasında Adalet Komisyonununca yapılan değişiklik Komisyonumuz
ca da benimsenmiş ve «Üst kuruluş ve dernekler» tâbiri, amaç dernekler olduğu için «dernekler veya üst kuru
luş» şeklinde değiştirilmiştir.
Tasarının 13 üncü madde metninde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kıs
men benimsenmiş ve maddenin birinci fıkrasının ikinci bendindeki «Üst» kelimesi ile ikinci fıkranın başındaki
«Yapılan» ve «Yürütülen» kelimeleri metinden çıkarılmış, «İş birliği» kelimesinden sonra gelen «ve» bağlacı
«veya» olarak değiştirilmiştir.
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Tasarının 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «(Derneğe» kelimesi, «Derneklere» şeklinde değiştiril
miştir. Herkesin önceden izin almaksızın dernek kurabileceği ve derneklere üye olabileceği Anayasamızın
33 üncü maddesinin hükmüdür. Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu hizmeti görev
lilerinin dernek kurma haklarına sınırlamalar getirilebileceği aynı madde de yer almıştır. Komisyonumuz der
nek kurma hakkının genel prensibine uygun olarak Bakanlar Kurulunca kamu görevlilerinin üye olamaya
cakları derneklerin belirlenmesi, 'bunun dışında kalan derneklere üye olmalarının serbest olmasının uygun
olacağı kanaatına varmış ve 17 nci maddenin iki numaralı bendindeki «'Bakanlar Kurulunca» kelimelerinden
sonra «Üye olunamayacağı» kelimeleri, «itlân edilen», kelimelerinden sonra da «(Dernekler dışındaki,» keli
meleri tasarı metnine ilâve edilerek söz konusu bent bu anlayışla komisyonumuzca yeniden tanzim edilmiştir.
Maddenin diğer fıkralarında Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsen
miştir.
Tasarının 19 uncu madde metni üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da
aynen benimsenmiştir.
Tasarının 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve 22 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki «En çok» ke
limesi, olağan genel kurul toplantılarının iki yılı geçmeyecek periyotlarla yapılması -gerektiği için «En geç» şek
linde değiştirilmiştir.
Tasarının 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan «Bulunduğu» kelimesinden sonra gelen «Yer
den» kelimesi metinden çıkarılmış ve bu kelimenin yerine toplantılar, yönetim faaliyetinin yapıldığı merkez
binasından başka herhangi bir yerde de yapılabileceği için «11 veya ilçeden» tâbiri yazılmıştır.
Tasarının 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde Adalet Komisyonunca yapılan deği
şiklik komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «Tüzüklerinde 4» kelimeleri, «Tüzüklerinden dört» şek
linde düzeltilmiş, ikinci fıkradaki «İlki» kelimesi birinci fıkraya göre düzeltilerek yerine «Dört» kelimesi yazıl
mıştır.
Tasarının 46 nci madde metni üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca aynen
benimsenmiştir.
Tasarının 48 inci maddesindeki «Gerekli» kelimesinden sonra gelen «Görüldüğü» kelimesi, «Görülen» şek
linde değiştirilmiş ve «Devlet Denetleme Kurulu ve» Tabiri Anayasamızın 108 İnci maddesi ve 2443 saylı Devlet Denetleme Kurulu kurulması hakkında Kanunun ikinci maddesinde Devlet Denetleme Kurulunun
görev ve yetkileri belirlendiğinden ayrıca bu kanunda zikredilmesine gerek görülmeyerek tasarı metninden
çıkarılmıştır.
Tasarının 49 uncu, 50 nci ve 51 inci maddelerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonu
muzca aynen benimsenmiş ve ayrıca, 51 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinin müeyyidesi 15 inci
maddede düzenlendiği için, söz konusu bent tasarı metninden çıkarılmıştır.
Tasarının 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendindeki «Kararlarına dayanak» kelimeleri
yerine, «Kararları ile» kelimeleri yazılmış ve «Belirlenmesi halinde;» tâbirinden sonra gelen cümle her iki
bendi de kapsadığı için ayrı bir fıkra haline getirilmiştir*
Tasarının 55 inci ve 56 nci maddeleri üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca
da aynen benimsenmiştir.
Tasarının 58 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki «Uymak zorunda oldukları esaslar» kelimelerinden son
ra amatör spor kulüplerine federasyon ve konfederasyon şeklinde teşkilâtlanmalarına imkân sağlamak için
metne, «Üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller,» tabiri eklenmiştir.
Tasarının 6)1 inci ve 62 nci maddeleri üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca
da aynen benimsenmiştir.
Tasarının 63 üncü maddesinin dernek gelir ve giderleri ile ilgili bölümü, komisyonumuzca 64 üncü madde
olarak «Gelir ve giderlerde usul» kenar başlıklı olmak üzere ayrı bir madde halinde düzenlenmiştir.
Düzenlenen bu madde nedeniyle tasarının diğer maddelerinin madde numaraları birer kaydırılmış ve
bu nedenle komisyonumuzca 65 inci madde olarak kabul edilen tasarının 64 üncü maddesinde Adalet Komis
yonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir.
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Komisyonumuzca kabul edilen 66 ncı maddede redaksiyon düzeltmeleri yapılmış ve komisyonumuzca
69 uncu Ve 71 İnci madde olarak kabul edilen tasarının 68 inci ve 70 nci maddeleri üzerinde Adalet Komisyo
nunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir.
Komisyonumuzca 72 nci madde olarak kabul edilen tasarının 71 inci maddesinde yer alan «Türkiye Çocuk
Esirgeme Kurumu» dernek olmaktan çıkarılıp kamu kurumu haline getirildiğinden ve ne şekilde yönetilece
ği kendi kanununda belirtildiği için tasarı metninden' çıkarılmıştır.
Komisyonumuzca 73 üncü madde olarak kabul edilen tasarının 72 nci maddesi üzerinde Adalet Komisyo
numuzca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir.
Komisyonumuzca 77 nci madde olarak kabul edilen tasarı 76 ncı maddesi üzerinde Adalet Komisyonun
ca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsenmiş ve ikinci fıkradaki «72 nci maddenin» keli
mesi, «73 üncü maddenin» şeklinde düzeltilmiştir.
Komisyonumuzca 78 nci madde olarak kabul edilen tasarının 77 nci maddesinin birinci fıkrasının son
cümlesi ikinci fıkra olarak yazılmıştır.
Komisyonumuzca 79 uncu madde olarak kabul edilen tasarının 78 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki
«Itçin yapmayanlar» kelimeleri «İçinde vermeyenler» şeklinde düzeltilmiş ve bu fıkrada öngörülen hapis ce
zası, para cezası yeterli görüldüğünden itasarı metninden çıkartılmıştır.
Komisyonumuzca 80 inci madde olarak kabul edilen tasarının 79 uncu maddesi üzerinde Adalet Komis
yonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da benimsenmiş ve ikinci fıkradaki «66 ncı madde», «67 nci
madde» olarak düzeltilmiştir.
Komisyonumuzca #1 İnci madde olarak kabul edilen tasarının 80 nci maddesi üzerinde Adalet Komisyo
nunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynenbenîmsenmiştir.
Komisyonunuzca 83 üncü madde olarak kabul edilen tasarının 82 nci maddesindeki «64 üncü madde»,
«65 inci madde» olarak düzeltilmiştir
Komisyonumuzca 84 üncü, 85 inci, ve 186 ncı madde olarak kabul edilen tasarının 83 üncü, 84 üncü ve
85 inci maddeleri üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik komisyonumuzca da aynen benimsenmiş
tir.
Komisyonumuzca 88 inci madde olarak kabul edilen tasarının 87 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «Su
retiyle» kelimesi yerine, «Şartıyla» kelimesi yazılmıştır.
Komisyonumuzca 90 inci madde olarak kabul edilen tasarının 89 uncu maddesindeki «Yapılan atıflar iş bu
Dernekler Kanununa» tabiri, «Yapılan atıflar bu Kanuna» şeklinde değiştirilmiş, «fiu kanunların ek» keli
melerinden sonra «Ve» bağlacı eklenmiştir.
Komisyonumuzca 91 inci madde olarak kabul edilen tasarının 90 ncı maddesindeki; «31, 38, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ve 70 nci madde numaraları 49 uncu madde numarasından sonra, yapı
lan kaydırmalar nedeniyle 64 üncü madde, 65 inci madde; 65 inci madde, 66 ncı madde; 67 nci madde, 68
inci madde; 68 inci madde, 69 uncu madde ve 70 nci madde, 71 inci madde şeklinde düzeltilmiştir.
Tasarının Geçici Birinci /Maddesinin birinci fıkrasındaki «Tüzüklerinde» kelimesi, «Tüzüklerinden» ola
rak, Geçici ikinci maddenin ikinci fıkrasındaki «63 üncü madde», «1:65 inci madde» olarak düzeltilmiştir.
Komisyonumuzca 92 nci madde olarak kabul edilen tasarının 91 inci maddesindeki «Bütün» kelimesi
gereksiz görüldüğünden metinden çıkarilimış'tır.
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Komisyonumuzca 94 üncü madde olarak fcabul edilen tasarının 93 üncü maddesindeki «Bu Kanunu» ke
limeleri yerine «Bu kanun hükümlerini» kelimeleri yazılmıştır.
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile arz olunur.
Eşref AKINCI
Başkan

AWullah Asım İĞNECİLER
Başkanvekili
İmzada bulunamadı

Aydın TUĞ
Sözcü
35 ve 55 inci maddelere karşı
oyum vardır

Remzi BAN AZ
Üye
4,35 ve 55 inci maddelerde karşı
oyum vardır

Ender CİNEiR
Üye
Toplantıda (bulunamadı

İsmail Hakkı DEMİREL
Üye

Ali DİKMEN
Üye

Adnan ERSÖZ
Üye
imzada Ibulunamadı

Necdet GEBOLOĞLU
Üye

Lâmi SÜNGÜ
Üye

Namık Kemal YOLGA
Üye

Avni MÜFTÜOĞLU
Kâtip
, Bu raporda sözcü
35 inci madde hakkında
söz hakkım saklıdır

j

Halil ZARBUN
Üye
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Dernekler Kanunu Tasarısı
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; dernek kurma hakkının kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve usul
leri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun; dernek kurma hakkı, derneklerin kuruluşu, örgütlenmeleri, organları ile gö
rev ve yetkileri, denetlenmeleri, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelik ve üyelerin hakları ve görevleri, yasak ve
izne tabi faaliyetler, cezalar ile derneklere ilişkin diğer konulan düzenleyen hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3. — Bu Kanun uygulamasında;
1) Dernek : Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi ger
çek kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle oluşturdukları tüzelkişiliği,
2) Dernek Merkezi : Derneğin yönetim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,
3) Dernek İkametgâhı : Yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,
4) Mahallin En Büyük Mülkî Amiri : Vali veya kaymakamı,
5) Üst Kuruluş : Derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Dernek Kurma Hakkı ve Kurulması Yasak Dernekler
Dernek kurma hakkı
MADDE 4. — Medenî hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin
almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.
Ancak;
1. Yüksek yargı organları mensupları, hâkim ve savcılar, mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil
kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları, her türlü
ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi öğretmen ve yöneticileri, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve iller ku
ruluşunda çalışan diğer personel ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları 'belirtilen kamu hizmeti görev
lileri ile her türlü orta dereceli okul öğrencileri,
2. a) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmî ihale
ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
b) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl ve daha fazla, hapis cezasına
mahkûm edilenler,
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
Dernekler Kanunu Tasarısı
• «BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, dernek kurma hakkının kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve usul
leri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun, dernek kurma hakkı, derneklerin kuruluşu, işleyişi, örgütlenmeleri, organları
ile görev ve yetkileri, denetlenmeleri, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelik ve üyelerin hakları, ve görevleri, yasak
ve izne tabi faaliyetler, cezalar ile derneklere ilişkin diğer konuları düzenleyen hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Dernek Kurma Hakkı ve Kurulması Yasak Dernekler
Dernek kurma hakkı
MADDE 4. — Medenî haklan kullanma ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin
almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.
Ancak;
1. Yüksek yargı organları mensupları, hâkim ve savcılar, mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil
kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları, her türlü ilkokul,
ortaokul, lise ve meslek lisesi öğretmen ve yöneticileri Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda ça
lışan diğer personel ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görevlileri ile her
türlü orta dereceli okul öğrencileri,
2. a) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak ka çakçılıgı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmî ihale
ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
b) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl ve daha fazla hapis cezasına
mahkûm olanlar,
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(Hükümetin Teklifi)
c) Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci Babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini
alenî olarak tahrik etme suçlarından hüküm giyenler,
d) Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge
farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 ve 318 inci
maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından mahkûm olanlar,
e) Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı
Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî
ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenler,
Sürekli olarak;
3. Dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle mahkemece kapatılmasına karar veri
len derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl, Siyasî Partiler Kanuna
göre bir siyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya bir siyasî partinin kapatılmasına neden olan parti üyeleri
de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının kendilerine yazı ile bildirilmesinden
itibaren beş yıl süre ile,
Dernek kuramazlar.
Derneklerin tüzelkişilik kazanması
MADDE 5. — Dernekler 10 uncu maddede öngörülen kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bu
lunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine vermekle tüzelkişilik kazanırlar.
Kurulması yasak olan dernekler
MADDE 6. — Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak dernek kurulamaz;
1. Türk Devletinin ülkesi ve mületiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,
2. Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Türkiye Cumhu
riyetinin varlığını tehlikeye düşürmek veya ortadan kaldırmak,
3. Anayasadaki temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak,
4. Millî egemenliğe, kanunlara, millî güvenliğe, kamu düzenliği ve genel asayişe, kamu yararına, genel ah
laka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faaliyette bulunmak,
5. Bölge, ırk, sosyal sınıf, din ve mezhep esasına veya adına dayanarak faaliyette bulunmak,
6. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde, ırk, din, mezhep, kültür veya dil farklılığına dayanan azınlıklar
bulunduğunu ileri sürmek veya Türk Dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri korumak, geliştir
mek veya yaymak suretiyle azınlık yaratmak veya herhangi bir bölgenin veya ırkın yahut sınıfın ya da belli
bir din veya mezhepten olanların diğerlerine hâkim veya diğerlerinden imtiyazlı olmasını sağlamak,
7. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı orta
dan kaldırmak yahut memleket içinde kurulu ekonomik veya sosyal temel düzenlerden herhangi birini devir
mek veya Devletin siyasî ve hukukî düzenlerini yok etmek,
8. Devletin sosyal, ekonomik veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırmak
veya siyasî yahut kişisel çıkar ve nüfuz sağlamak amacıyla her ne suretle olursa olsun dini ve din duyguları
nı yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmek veya kötüye kullanmak,
9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 174 üncü maddesinde sayılan înkılap Kanunlarını kaldırmak, de
ğiştirmek yahut bu Kanunlarla yasaklanan hususları yeniden canlandırmak,
10. Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek,
11. Belli bir siyasî partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak, siyasî partiler arasında işbirliği sağla
mak, Türkiye Millet Meclisi üyeliği, mahallî idareler veya mahalle muhtarlığı yahut ihtiyar heyeti seçimle
rinde bir siyasî partiyi veya adaylarından birini veya birkaçını yahut bağımsız bir adayı veya adayları des
teklemek veya kazanmalarını önlemek yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak dahil olmak üzere, her türlü
siyasî faaliyette bulunmak ve sendikalarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya vakıflarla bu
amaçla ortak hareket etmek,
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c) Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci Babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesinin
aleni olarak tahrik etme suçlarından biri ile mahkûm olanlar,
d) (Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep, veya
bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 ve 318 inci
maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biri ile mahkûm olanlar,
e) Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesinin bi rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı
kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî
ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar,
Sürekli olarak;
3. Dernekler için .yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle mahkemece kapatılmasına karar veri
len derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl, Siyasî Partiler Kanununa
göre bir siyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya bir siyasî partinin kapatılmasına neden olan parti üyeleri
de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının kendilerine yazı ile bildirilmesinden
itibaren beş yıl süre ile,
Dernek kuramazlar.
Derneklerin tüzelkişilik kazanması
MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir.

Kurulması yasak olan dernekler
MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir.
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12. Türkiye Devletinin manevî şahsiyetini kötülemek veya küçültmek,
13. Suç işlemek veya suç işlemeye teşvik yahut telkin etmek,
Amacıyla dernek kurulması yasaktır.
Üniversite, fakülte ve yüksekokullar ile her türlü resmî veya özel yüksek öğretim ve eğitim kurumla
rında birden fazla öğrenci derneği kurulamaz.
Bazı adları ve işaretleri kullanma yasağı
MADDE 7. — Derneklerin;
1. Bir siyasî partinin veya sendika, sendika federasyonu veya konfederasyonunun yahut bu Kanunun
76 ncı maddesi gereğince mahkemece kapatılmasına karar verilen bir dernek veya üst kuruluşun adını veya
bunları hatırlatan adları,
2. Komünist, anarşist, faşist, nasyonal-sosyalist veya aynı anlama gelen adları ve bunlara ait işaret, sembol
veya benzerlerini,
3. Tüzük ve diğer dernek mevzuatının yazımı ve yayınlanmasında, genel kurullarında, özel veya resmî,
açık veya kapalı yer toplantılarında kanunla yasaklanmış dilleri,
4. Dernekçe düzenlenen veya dernek adına iştirak edilen açık veya kapalı yer toplantılarında Türkçeden
başka dille yazılmış pankart, levha, plak, ses ve görüntü bandı, broşür, el ilanı ve beyannameleri,
5. Mühür ve başlıklı kâğıtlarda dernek isminden ve varsa işaretinden başka isim ve işaretleri,
Kullanmaları yasaktır.
Dernek üyelerinin, derneklerin her türlü toplantı ve faaliyetleri sırasında, ikinci bend jle yasaklanan işa
ret, sembol ve benzerlerini kullanmaları yasaktır.
Uluslararası faaliyet yasağı
MADDE 8. — Bu Kanunun 12 ve 13 üncü maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere;
1. Uluslararası faaliyette bulunmak amacıyla dernek kurulamaz.
2. Türkiye'de kurulan dernekler, yurt dışında kurulmuş ulusal veya uluslararası dernek veya kuruluş
lara katılamaz.
3. Merkezi yurt dışında bulunan derneklerin Türkiye'de şubesi açılamaz.
İKİNCİ KISIM
Kuruluş
BİRİNCİ BÖLÜM
Tüzük ve Kuruluş Bildirisi
Dernek tüzükleri
MADDE 9. — Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zo
runludur.
1. Derneğin adı ve merkezi,
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve ça
lışma biçimleri,
3. Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri,
4. Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri,
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Bazı adları ve işaretleri kullanma yasağı
MADDE 7. — Derneklerin;
1. Bir siyasî partinin veya sendika veya konfederasyonun yahut bu Kanunun 76 ncı maddesi gereğince
mahkemece kapatılmasına karar verilen bir dernek veya üst kuruluşun adını veya bunları hatırlatan adları,
2. Komünist, anarşist, faşist, nasyonal - sosyalist veya aynı anlama gelen adları ve bunlara ait işaret,
sembol veya benzerlerini,
3. Tüzük ve diğer dernek mevzuatının yazımı ve yayınlanmasında, genel kurullarında, özel veya resmî,
açık veya kapalı yer toplantılarında kanunla yasaklanmış dilleri,
4. Dernekçe düzenlenen veya dernek adına iştirak edilen açık veya kapalı yer toplantılarında Türkçeden
başka dille yazılmış pankart, levha, plak, ses ve görüntü bandı, broşür, el ilanı ve beyannameleri,
5. Mühür ve başlıklı kâğıtlarda dernek isminden ve varsa işaretinden başka isim ve işaretleri,
Kullanmaları yasaktır.
Dernek üyelerinin, derneklerin her türlü toplantı ve faaliyetleri sırasında, ikinci bent ile yasaklanan işaret,
sembol ve benzerlerini kullanmaları yasaktır.

Uluslararası faaliyet yasağı
MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

İKÎNCİ KISIM
Kuruluş
BİRİNCİ BÖLÜM
Tüzük ve Kuruluş Bildirisi
Dernek tüzüğü
MADDE 9. — Her derneğin bir tüzüğü bulunur, bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zo
runludur.
1. Derneğin adı ve merkezi,
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere, dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve ça
lışma biçimleri,
3. Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri,
4. Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri,
5. Dernek genel kurulunun kurulma şekli, toplanma zamanı,
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5. Dernek genel kurulunun kurulma şekli, toplanma zamanı,
6. Genel kurulun

görevleri,

yetkileri, oy kullanma ve karar alma yöntemleri ile yeter sayıları,

7. Yönetim ve denetleme kurullarının ve suretle seçileceği, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri,
8. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise, şubelerin görev ve yetkileri ile dernek ge
nel kurulunda nasıl temsil edileceği,
9. Üyelerin, yılda 120 TL. sından az, 12000 TL. sından fazla olmamak üzere ödeyecekleri aidat mik
tarı,
10. Derneğin iç denetim şekilleri,
11. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,
12. Derneğin feshi halinde mallarının tasfiye şekli,
Kuruluş bildirisi
MADDE 10. — Derneklerin tüzelkişilik kazanmasına esas olan ve 5 inci ma'ddeye göre kuruldukları ye
rin en büyük mülkî amirliğine verecekleri kuruluş bildirisinin, bütün kurucular tarafından imzalanması ve
imzalarının yanında her kurucunun ad ve soyadı, doğum tarihi, meslek ve sanatı, tabiiyeti ve ikametgâhı
nın yazılması; dernek ikametgâhının belirtilmesi,- dernek organlarının oluşmasına ka'dar dernek işlerini yü
rütmeye ve derneği temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ikametgâhları, derne
ğin kuruluşu tamamlanıncaya kadar yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin ad ve
soyadlarıyla adreslerinin gösterilmesi ve dernek tüzüğünde 4 adedinin, kurucuların nüfus kayıt örnekleri
nin, a'dlî sicil belgelerinin ve her kurucu üye tarafından düzenlenen kurucu olma şaftlarını taşıdıklarını göste
rir imzalı beyannamelerin kuruluş bildirisine eklenmesi zorunludur.
Birden çok ilde faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ile tüzüklerin, mahallin en büyük mül
kiye amirliğince bir hafta içinde İçişleri Bakanlığına görtderilir.
Kuruluş bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi
MADDE 11. — Bir il"de faaliyette bulunacak derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri valiliklerce otuz
gün içinde; birden çok il'ide faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri ise içişleri Bakanlı
ğınca doksan gün içinde incelenir.
'Kuruluş bildirisinde, tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarımda kanuna aykırılık veya noksanlık
tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğin
den itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılıklar düzelti İmezse,
mahallin en büyük mülkî amiri derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için C. Savcılığı aracı
lığı ile yetkili mahkemeye başvurur.
Ancak, kanunun 6 ncı maddesiyle yasaklanmış bulunan amaçlarla kurulmuş ve kuruluş bildirisi ve tü
zükleri valiliklerce incelenmiş derneklerin faaliyetleri ilgili valinin; kuruluş bildirisi ve tüzükleri içişleri Ba
kanlığınca incelenmiş olan derneklerin faaliyetleri de içişleri Bakanlığının istemesi üzerine, dernek merke
zlinin bulunduğu yer valisinin kararıyla durdurulur ve keyfiyet üç gün içinde C. Savcılığına bildirilir. Faali
yetin durdurulması kararı, mahkemece aksine karar verilinceye kadar devam eder.
Kuruluş bildirisi ve tüzüklerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya'hut kanuna aykırılık veya
noksanlıklar ikinci fıkra'da belirtilen süre içerisinde giderilmiş bulunursa, kuruluş bildirisini ve tüzükleri
inceleyen makam keyfiyeti derneğe yazı ile bildirir:
Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri
MADDE 12. — Uluslararası beraberlik veya işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde;
1. Uluslararası faaliyette bulunma amacını güden derneklerin kurulması,
2. Mevcut derneklerin bu yönde faaliyet göstermesi,
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6. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma yöntemleri ile yeter sayıları,
7. Yönetim ve denetleme kurullarının ne suretle seçileceği, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri,
8. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise, şubelerin görev ve yetkileri ile dernek ge
nel kurulunda nasıl temsil edileceği,
9.
tarı,
10.
11.
12.

Üyelerin, yılda 120 TL. sından az, 12000 TL. sıridan fazla olmamak üzere ödeyecekleri aidat mik
Derneğin iç denetim şekilleri,
Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,
Derneğin fes'hi haTinde mallarının tasfiye şekli,

Kuruluş bildirisi
MADDE 10. — Derneklerin tüzelkişilik kazanmasına esas olan ve 5 inci maddeye göre kuruldukları
yerin en büyük mülkî amirliğine verecekleri kuruluş bildirisinin, bültün kurucular tarafından imzalanması
veya imzalarının yanında her kurucunun ad ve soyadı, doğum tarihi, meslek ve sanatı, tabiiyeti ve ikamet
gâhının yazılması, dernek ikametgâhının belirtilmesi;dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlerini
yürütmeye ve derneği temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ikametgâhları, der
neğin kuruluşu tamamlanıncaya kadar yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin ad
ve soyadlarıyla adreslerinin gösterilmesi ve dernek tüzüğünden dört adedinin, kurucuların nüfus kayıt ör
neklerinin, adlî sicil belgelerinin ve her kurucu üye tarafımdan düzenlenen kurucu olma şaftlarını taşıdık
larını gösterir imzalı beyannamelerin kuruluş bildisine eklenmesi zorunludur.
'Birden çok ilde faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ile tüzükleri, mahallin en büyük mülkî
amirliğince bir hafta içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Kuruluş bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi
MADDE 11. — Bir il'de faaliyette bulunacak derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri valiliklerce otuz
gün içlinde, birden çok il'de faliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ve tüzükleri ise İçişleri Bakanlı- .
ğınca doksan gün içinde incelenir.
Kuruluş bildirisinde, tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında kanununa aykırılık veya noksanlık
tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğin
den itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılık düzeltilmezse, ma
hallin en büyük mülkî amiri derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için C. Savcılığı aracılığı
ile yetkili mahkemeye başvurur.
Ancak, kanunun 6 ncı maddesiyle yasaklanmış bulunan amaçlarla kuruluş ve kuruluş bildirisi ve tüzük
leri valiliklerce incelenmiş derneklerin faaliyetleri ilgili valinin, kuruluş bildirisi ve tüzükleri İçişleri Bakanlı
ğınca incelenmiş olan derneklerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığının istemi üzerine, dernek merkezinin bulun
duğu yer valisinin kararıyla durdurulur ve keyfiyet üç gün içinde C. Savcılığına bildirilir. Faaliyetin durdu
rulması, malhkemece aksine karar verilinceye kadar devam eder.
Kuruluş bildirisi ve tüzüklerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya'hüt kanuna aykırılık veya
noksanlıklar ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde giderilmiş bulunursa, kuruluş bildirisini ve tüzükleri
inceleyen makam keyfiyeti derneğe yazı ile. bildirir.
Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri
'MADDE 12. — Uluslararası beraberlik veya işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde;
1. Uluslararası faaliyette bulunma amacını güden derneklerin kurulması,
2. Mevcut derneklerin bu yönde faaliyet göstermesi,
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3. Bir ve iki numaralı bentlerde sözü edilen derneklerin yurt dışında şube açması veya yurt dışındaki
benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılması,
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kuru
lunun izin vermesine bağlıdır.
Yurt dışındaki bir dernek veya kuruluşa katılmak isteyen üst kuruluş ve dernekler, bu dernek veya ku
ruluşun statüsünün türkçeye çevrilmiş noterden onaylı iki örneğini İçişleri Bakanlığına vermekle yükümlü
dürler.
Türkiye'deki derneklerin katıldığı veya işbirliği yaptığı yabancı dernek veya kuruluşların, kanunlarımıza
ve ulusal çıkarlarınıza uymayan yahut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faalyetlerde bulunması halinde,
Türkiye'de kurulmuş derneğin, bu yabancı dernek veya kuruluşlarla olan ilişkilerine, İçişleri Bakanlığının
önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla son verilir.
Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri
MADDE 13. — Yuı^t dışında kurulan ve uluslararası beraberlik ve işbirliği sağlamak amacını güden
derneklerin;
1. Türkiye'de şube açmalarına,
2. 12 nci madde uyarınca kurulmalarına veya uluslararası faaliyette bulunmalarına Bakanlar Kuru
lunca izin verilen üst kuruluşlara veya derneklere katılmalarına yahu't işbirliğinde bulunmalarına,
Yapılan işbirliği ve yürütülen müşterek faaliyetlerin yararlı olacağına kanaat getirilmesi halinde, karşılıklı
olmak kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kuru
lunca izin verilebilir.
Yukarıdaki fıkrada sözkonusu edilen derneklerin kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza uymayan ya
hut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması halinde, açılmış şubelerinin kapatılmasına
veya verilen iznin geri alınmasına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzeri
ne Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İlan
MADDE 14. — Dernek tüzüğü ve ikametgâhı, kanunun 11 indi maddesinin dördüncü fıkrası gereğince
yapılan bildirimden itibaren onbeş gün için'de mahallî bir gazetdde, gazete çıkmayan yerlerde ise il merke
zlinde çıkan bir gazetede yayımlanır. Bu, gazetenin beş nüshası, yayımı tarihinden itibaren en geç onbeş gün
içinde, geçici yönetim kurulu tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine
verilir.
Tüzüklerde ve dernek ikametgâhlarında yapılan değişiklikler de aynı usule tabidir.
İlk genel kurul toplntısı
MADDE 15. — Dernekler, tüzüklerinin gazetede yayımlandığı günü izleyen doksan gün içinde genel ku
rul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadırlar.
!
Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, mahallin en büyük mülkî amiri derneklerin kendiliğinden dağılmış
sayılmasına karar verir.
Dernek kütüğü ve kayıt işleri
MADDE 16. — İçişleri Bakanlığınca Emniyet Gene1! Müdürlüğünde ve her ilde derneklerin kaydoluna
cağı Dernekler Kütüğü tesis olunur.
Emniyet Genel Müdürlüğündeki Dernekler Kütüğüne, bütün konfederasyon federasyon ve dernekler
ile şubeleri ve merkezleri yurt dışında bulunan derneklerin Türkiye'de açılmış şubeleri kaydolunur.
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3. iBir ve iki numaralı bentlerde sözü edilen dernekleri yuTt dışırida şu'be açması veya yurt dışındaki
benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılması,
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kuru
lunun izin vermesine bağlıdır.
Yurt dışındaki bir dernek veya kuruluşa katılmak isteyen dernekler veya üst kuruluş, bu dernek veya
kuruluşun statüsünün Türkçeye çevrilmiş noterden onaylı iki örneğini İçişleri Bakanlığına vermekle yü
kümlüdürler.
Türkiye'deki derneklerin katıldığı veya işbirliği yaptığı yabancı dernek veya kuruluşların, kanunlarımıza
ve ulusal çıkarlarımıza uymayan yahut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması halinde,
Türkiye'de kurulmuş derneiğin, bu yabancı dernek veya kuruluşlarla olan ilişkilerine, tçişleri Bakanlığının
önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla son verilir.
Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri
MADDE 13. — Yurt dışında kurulan ve uluslararası beraberlik ve işbirliği sağlamak amacını güden der
neklerin;
1. Türkiye'de şube açmalarına,
2. 12 nci madde uyarınca kurulmalarına veya uluslararası faaliyette bulunmalarına Bakanlar Kurulunca
izin verilen kurülaşlara veya derneklere katılmalarına yahut işbirliğinde bulunmalarına,
işbirliği veya müşterek faaliyetlerin yararlı olacağına kanaat getirilmesi halinde, karşılıklı olmak kay
dıyla, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca izin
verilebilir.
Yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen derneklerin kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımıza uymayan ya
hut kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması haliride, açılmış şubelerinin kapatılmasına ve
ya verilen iznin geri alınmasına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İlan ,
MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

İlk genel kurul toplantısı
MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Demek kütüğü ve kayıt işleri
MADDE 16. — Tasarının onal'tıncı ma'ddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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Merideki dernek kütüğüne, merkezleri o il sınırları içinde bulunan konfederasyon, federasyon ve dernek
ler ile şu'beleri ve merkezi başka illerde veya yurt dışında olan derneklerin o il sınırları içinde açılan şube
leri kaydolunur.
İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik
Üye olma hakkı.
MADDE 17. — Medenî hakları kullanma ehliyeti olan ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes derneğe üye
olabilir.
Ancak, özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartyla;
1. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 1 numaralı toeridinde gösterilenlerden,
a) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince,
lb) Yargıtay üyeleri, YaHgıtay Birinci Başkanlık Kurulunca,
c) Danıştay Üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca,
d) Sayıştay mensupları, Sayıştay Daireler Kurulunun mütalaasına uygun olarak Sayıştay B. irine i Baş
kanınca,
e) Hâkim ve Savcılar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, verilen müsaade üzerine;
2. Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ise Bakanlar Kurulunca
tespit ve ilan edilen,
Derneklere üye ola'biliirler.
Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 2 ve 3 numaralı bentlerinde gösterilenler, diğer kanunların derneklere
üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ve her türlü orta dereceli okul öğrencileri dernek üyesi olamazlar.
Öğrenci derneklerine, öğrenci olmayanlar; bu Kanunun 40 inci maddesinde gösterilen derneklere, der
neğin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmetlerin
de çalışan meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar ile milletvekilleri
üye olamazlar.
Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan koşullardan
başka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da aranır. Fahri üyelik için ikamet şartı
aranmaz.
'Dernek yöndtim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe ka'bül veya iste
ğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazıyla duyurmak zorundadır,
Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı yüksekokul veya enstitülere kayıtlı öğrencilerin, rektörlükten al
dıkları yazılı izinle öğrenci derneklerine yaptıkları müracaat üzerine, üyeliğe kabulleri zorunludur.

Üyeliğin sona ermesi
MADDE 18. — Öğrenci derneği üyesi iken öğrencilik sıfatı sona erenlerin, 40 inci maddeye göre kamu
hizmeti görevlilerince kurulan derneklerin üyesi iken o derneğin kurulduğu kamu kurum veya kuruluşun
dan veya kamu hizmetinden emeklilik dışında herhangi bir nedenle ayrılanların, derneklere üye olma hak
kını kaybedenlerin ve dernek tüzüğüne aykırı hareketleririden dolayı üyelikten çıkarılanların, kayıtlı bulun
dukları dern eklerdeki üyelikleri sona erer.
Yukarıda belirltilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurullarınca silinir.
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ÎKİNOt BÖLÜM
Üyelik
Üye olma hakkı
MA'DDE 17. — Medenî hakları kullanma ehliyeti olan ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan hefkes der
neklere üye olabilir.
Ancak özel, kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla;
1. Bu Kanunun dördüncü maddesinin bir numaralı 'bendinde gösterilenlerden,
a) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince,
!
b) Yargıtay üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca,
e) Danıştay üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca,
'd) Sayışjtay mensupları, Sayıştay Daireleri Kurulunun mütaalasına uygun olarak Sayıştay Birinci Başka
nınca,
e) Hâkim ve savcılar, hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, verilen müsaade üzerine;
2. Bu Kanunun dördüncü maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ise Bakanlar Kurulunca
üye olunamayacağı tespit ve ilân edilen dernekler dışındaki,
Derneklere üye olabilirler.
Bu Kanunun dördüncü maddesinin iki ve üç numaralı bentlerinde gösterilenlerle diğer kanunların der
neklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ve her türlü or'ta dereceli okul öğrencileri dernek üyesi ola
mazlar.
Öğrenci derneklerine öğrenci olmayanlar; Bu Kanunun 40 ncı maddesinde gösterilen derneklere, der
neğin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmetlerin
de çalışan meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar ile milletvekilleri
üye olamazlar.
TüA vatandaşı olmayanların derneklere üye olaib il meleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan
başka o ya'bancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sa'hip olması da aranır. Fahri üyelik için ikamet şartı
aranmaz.
Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya
isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı yüksek okul veya enstitülere kayıtlı öğrencilerin, rektörlükten al
dıkları yazılı izinle öğrenci demeklerine yaptıkları müracaat üzerine, üyeliğe kabulleri zorunludur.
Üyeliğin sona ermesi
MADDE 18. — Tasarının onsekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul ödilmiştir.
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Üyenin hakları
MADDE 19. — Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa
hakkına sahiptir.
Dernek üyesi eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve
mezhep aile, zümre ve sınıf gözeten hükümler bulunamaz ve eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta
nıyan hükümler konulamaz.
Ancak;
1. 4 üncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri 17 nci madde gereğince üye olabilecekleri
derneklerin,
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, kanunla gelir kaynağı veya özel imkanlar sağlanmış olan ka
mu yararına çalışan derneklerin,
Yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat verebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dernek Organları
Dernek organları
MADDE 20. — Her dernekte;
1. IGenel Kurul,
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetleme Kurulu,
Oluşturulması zorunludur.
Dernekler, başka organlar da kurabilirler. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun gö
rev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
Genel kurul toplantıları
MADDE 21. — Genel kurul;
1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan;
2. Yönetim ve Denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin ya
zılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.;
Olağan genel kurul toplantılarının en çok iki yılda bir yapılması zorunludur.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel ku
rulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin
müracaatı üzerine mahallî sulh hukuk hâkimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu
toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı usulü
MADDE 22. — Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin lis
tesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi ma
hallî bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamam'ası sebebiyle
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının yapılacağı gün de belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı ara
sında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
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Üyelerin haklan
MADDE 19. — Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa
hakkına sahiptir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında, dil, ırk, renk,, cinsiyet, din ve
mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere
ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
Ancak;
1. 4 üncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri 17 nci madde gereğince üye olabilecekleri der
nekleri,
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, kanunla gelir kaynağı veya özel imkânlar sağlanmış olan ka
mu yararına çalışan derneklerin,
Yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar.
Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat verebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dernek Organları
Dernek organları
MADDE 20. — Tasarının yirminci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Genel kurul toplantıları
MADDE 21. — Genel kurul;
1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan;
2. Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin ya
zılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel ku
rulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin
müracaatı üzerne mahallî sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu
toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı usulü
MADDE 22. — Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi ma
hallî bir gazetede ilân edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının yapılacağı günde belirtilir, ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında
bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
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Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce
mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste
de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,
toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma
tarihinden itibaren en çok iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada be
lirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülkî amir
liğine duyurulur.
Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.
Toplantı yeri
MADDE 23. — Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
Öğrenci derneklerinin genel kurul toplantıları, resmî veya özel öğretim kurumlarında veya yurt binala
rında yapılamaz.

Toplantı yeter sayısı
MADDE 24. — Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarı
sından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
Jlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya
katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.
Toplantının yapılış usulü
MADDE 25. — Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülkî amirliğine
bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak top
lantı yerine girerler.
24 üncü maddede belirtilen yeter sayı sağlanmamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla bir
likte imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Toplantıda görüşülecek konular
'MADDE 26. — Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak top
lantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zo
runludur.
Genel kurulun görev ve yetkileri
MADDE 27. — Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçimi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun aklanması,
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Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce
mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste
de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,
toplantı ilanımn yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur, İkinci toplantının geri bırak
ma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esas
larına göre mahallin en büyük mülkî amirliğine duymılur.
Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.
Toplantı yeri
MA'DDE 23. — Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu il veya ilçeden başka bir yerde
yapılamaz.
öğrenci derneklerinin genel kurul toplantıları, resmî veya özel öğretim kurumlarında veya yurt bina
larında yapılamaz.
Toplantı yeter sayısı
MADDE 24. — Tasarının yirmidördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir.

Toplantının yapılış usulü
MADDE 25. — Tasarının yirmibeşinci. maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Toplantıda görüşülecek konular
MADDE 26. — Tasarının

yirmialtıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Genel kurulun görev ve yetkileri
MADDE 27. — Tasarının yirmiyedinci

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katıl
ması yahut ayrılması,
8. Derneğin feshi,
9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası,
Yönetim kurulu teşkili ve görevleri

t

MADDE 28. — Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere gizli oyla genel ku
rulca seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırla
yarak genel kurula sunmak,
4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük
mülkî amirliğine bildirmek,
5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine veıdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması
MADDE 29. — Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye
tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu
tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin baş
vurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel
kurulu toplamakla görevlendirir.
Denetleme kurulu teşkili ve görevleri
MADDE 30. — Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen
aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel ku
rula sunar.
Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
MADDE 31. — Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tara
fından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve
soyadları, baba adları doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu
yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir.
Şubelerin kuruluşu
MADDE 32. — Dernekler, tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla ancak il ve ilçe merkezlerinde şube
açabilirler.
Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca jetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en
büyük mülkî amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum
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Yönetim kurulu teşkili ve görevleri
MADDE 28. — Tasarının yirmisekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir.

Yönetim kurulunun yedek üyelerle

tamamlanamaması

MADDE 29. — Tasarının yirmidokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Denetleme kurulu teşkili ve görevleri
MADDE 30. —

Tasarının

otuzuncu

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
MADDE 31. — Tasarının

otuzbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen 'kabul edilmiştir.

Şubelerin kuruluşu
MADDE 32. —

Tasarının

oituzikinci

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya
dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.
Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az bir yıldan beri ikamet etmeleri zorunludur.
Şubelerin organları
MADDE 33. — Şube organları;
1. Genel kurul,
2. Yönetim kurulu,
3. Denetleme kurulu'ndan ibarettir.
Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir.
Şubelerin tabi olacağı hükümler
MADDE 34. — Dernek şubeleri hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. Ancak;
1. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete yerine mahallî imkân ve araçlardan yararlan
mak suretiyle yapılabilir.
2. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bi
tirmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Federasyon ve Konfederasyonlar
Kuruluş
MADDE 35. — Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç derneğin,
amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri; konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı
olan en az üç federasyonun üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.
Bu Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile İkinci Kısmının Birinci ve Üçüncü bölümlerini ve Üçüncü,
Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci (Kısımlarını oluşturan maddeler hükümleri federasyonlar ve
konfederasyonlar hakkında da uygulanır.
Federasyon ve konfederasyonların üye sayısı üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içerisinde gideril
mediği takdirde, haklarında 51 inci maddede yazılı kendiliğinden dağılma hükümleri uygulanır.
Dernekler federasyon, federasyonlar da' konfederasyon biçiminden başka şekilde örgütlenemezler.
Federasyon ve konfederasyonlar, ne ad altında olursa olsun, merkezleri dışında faaliyet gösterecek örgüt
kuramazlar ve temsilcilik açamazlar.
Tüzükler
MADDE 36. — Her federasyon ve konfederasyonun bir tüzüğü bulunur.
Bu tüzükte; 9 uncu maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ve 11 numaralı bentlerinde gösterilen hususlardan baş
ka;
1. Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyonların adlarını, merkezlerini ve ikâmetgâhlarını,
2. üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma paylarını,
Belirten hükümlere yer verilmesi zorunludur.
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Şubelerin organları
MADDE 33. — Tasarımn

otuzüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Şubelerin tabi olacağı hükümler
MADDE 34. — Dernek şubeleri hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.
Ancak;
1. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahallî imkân ve araçlardan
yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
2. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bi
tirmek zorundadırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Federasyon ve Konfederasyonlar
Kuruluş
MADDE 35. — Tasarının

otuzbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tüzükler
MADDE 36. — Tasarımn

otuzaltmcı

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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Tüzelkişilik kazanma
MADDE 37. — Federasyon ve konfederasyonlar, tüzüklerinde 4 nüshasını kuruluş bildirisine ekli olarak
mahallin en büyük mülkî amirliğine vermekle tüzelkişilik kazanırlar.
Kuruluş bildirisine ayrıca, federasyonu teşkil eden derneklerle, konfederasyonu vücuda getiren federas
yonların genel kurullarınca üst kuruluşa katılma hakkında alınmış olan kararların iki örneği eklenir.
Tüzüklerle genel kurul karar örnekleri İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bunlar üzerinde 11 inci maddeye
göre işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yasak veya İzne Bağlı Faaliyetler
Yasak faaliyetler
MADDE 38. — Demekler;
1. Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma ko
nuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamazlar.
2. !Bu Kanunun 6 ncı maddesinde dernekler için yasaklanmış amaçlar doğrultusunda faaliyet göstere
mezler. Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle kanunların yasak ettiği amaç veya faaliyetleri benimse
yen bir Devleti, bir partiyi, bir tüzelkişiliği, topluluğu veya bu amaç ve faaliyetleri benimseyen ölü veya ya
şayan kişileri övmek maksadıyla toplantı ve yayın yapamazlar. Bunlar adına yardım toplayamaz vesair faa
liyetlerde bulunamazlar.
3. Silahlı Kuvvetlerle kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve personelinin bütün hakları ile ilgili kanunî hü
kümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyette bulunamazlar.
Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı
ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete
teşvik edemezler.
Öğrenci derneklerimin amaç ve faaliyetleri
MADDE 39. — Üniversite, fakülte, ve yüksekokullara kayıtlı öğrenciler ancak, üyelerinin beden ve ruh
sağlığının geliştirilmesi; beslenme, çalışma dinlenme ve boş zamanlarının değerlendirilmesi veya eğitim ve öğ
retimle ilgili diğer ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilerin bu konularda kurum idaresi veya diğer kuru
luşlar nezdinde temsil edilmesi amaçlarıyla dernek kurabilirler. Öğrenci dernekleri bu amaçlar dışında faa
liyette bulunamazlar.
Kamu hizmeti görevlilerinin kuracağı derneklerin amaç ve faaliyetleri
MADDE 40. — Belli bir kurum veya kuruluşta çalışan kamu hizmeti görevlileri ile aynı veya ayrı kurum
veya kuruluşta çalışsalar bile, belli bir mesleğe mensup olan kamu hizmeti görevlileri ancak, üyelerinin ortak
sosyal ekonomik kültürel ve meslekî ihtiyaçlarını karşılamak, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmek
amacıyla ve sadece il ve ilçe merkezlerinde, dernek kurabilirler. Bu dernekler yukarıda belirtilen amaçlar dı
şında faaliyette bulunamazlar.
Millî Savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı,
MADDE 41. — Dernekler, askerliğe, millî savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğ
retim ve eğitim faaliyetlerine girişemezler. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya talim yerleri açamazlar
veya üyeleri için özel kıyafet veya üniforma yahut kol bağı ve benzer işaretler kullanamazlar.
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Tüzelkişilik kazanması
MADDE 37. — Federasyon ve konfederasyonlar, tüzüklerinden dört nüshasını kuruluş bildirisine ekli
olarak mahallin en büyük mülkî amirliğine vermekle tüzelkişilik kazanırlar.
Kuruluş bildirisine ayrıca, federasyonu teşkil eden derneklerle, konfederasyonu vücuda getiren federasyon
ların genel kurullarında üst kuruluşa katılma hakkında alınmış olan kararların dört örneği eklenir.
Tüzüklerle genel kurul karar örnekleri içişleri Bakanlığına gönderilir. Bunlar üzerinde 11 inci maddeye
göre işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yasak veya izne bağlı faaliyetler
Yasak faaliyetler
MADDE 38. — Tasarının ötuzsekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Öğrenci derneklerinin amaç ve faaliyetleri
MADDE 39. — Tasarının ötuzdokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kamu hizmeti görevlilerinin kuracağı derneklerin amaç ve faaliyetleri
MADDE 40. — Tasarının kırkıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Millî Savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı
MADDE 41. — Tasarının

kırkbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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Derneklerin izinle kurabileceği tesisler
MADDE 42. — Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernek
ler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma
odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor
saha veya salonu ve meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurmaları ve işletmeleri, konu ile ilgili Bakanlıklardan
izin almalarına bağlıdır. Hangi tesisler için hangi bakanlıktan izin alınacağı ve izin verilme esas ve usulleri
Bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.
Silah bulundurma yasağı
MADDE 43. — Derneklerin, merkez ve şubelerinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentilerinde, her
nevi silah ve patlayıcı madde yahut tecavüz veya müdafaada* kullanılan her türlü kesici veya delici veya be
reletti alet veyahut yakıcı veya aşındırıcı yahut yaralayıcı ecza ve diğer her türlü zehir ve gazları bulun
durması yasaktır.
Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşguliyetlerinin gerektirdiği silahların sağlanması ve bulundurulma
sına, İçişleri Bakanlığınca izin verilebilir. İzin belgesinde, silahların cinsi, niteliği ve miktarı açıkça belirtilir.
Yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişki
MADDE 44. — Derneklerin, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet et
mesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına
göndermesi, Dışişleri Bakanlığının ve ilgili bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izne
bağlıdır.
Bildiri yayınlanması
MADDE 45. — Dernekler, yönetim kurullarınca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri ya
yınlar yapamaz ve dağıtamazlar. Yayımlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayımlanması
kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.
Bildiri, beyanname ve benzerlerinin yayımlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yayın met
ninin birer örneğinin, yayımın ihbarı amacıyla, gün ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, mahallin en
büyük mülkî amirliğine ve C. Savcılığına verilmesi zorunludur. Bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar, ma
hallin en büyük mülkî amirliğine verilişinden itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz.
Bildiri, beyanname ve benzeri yayımlar, kanunla yasaklanmış herhangi bir dille ve yazı ile yazıldığı, Dev
letin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu veya suç işlemeye ya da ayaklan
maya veya isyana teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya devletin gizli belgelerini açıklamak yahut başkalarının
şöhret ve haklarına, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu takdirde ve ancak ge
cikmesinde sakınca bulunması şartıyla, mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle dağıtımı ertelenebilir veya
önlenebilir veya dağıtılmışsa toplattırılabilir. Mahallin en büyük mülkî amiri bu kararını 24 saat içerisinde
asliye ceza hâkimliğine bildirir. Hâkim bu kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa, en büyük mülkî amirin
kararı hükümsüz sayılır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Derneklerin Denetimi
Genel denetim
MADDE 46. — Derneklere ait yönetim yerleri, mües seseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve iş
lemleri, İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülkî amiri tarafından her zaman denetlenebilir.
İçişleri Bakanlığı bu denetlemeyi, Bakanlık Teftiş Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, DernekDanışma Meclisi
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Derneklerin izinle kurabileceği tesisler
MADDE 42. — Tasarının kırkikinci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Silah bulundurma yasağı
MADDE 43. — Tasarının kırküçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişki
MADDE 44. — Tasarının kırkdördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Bildiri yayınlanması
MADDE 45. — Tasarının kırkbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Derneklerin Denetimi
Genel denetim
MADDE 46. — Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve iş
lemleri, İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülkî amiri tarafından her zaman denetlenebi
lir. İçişleri Bakanlığı bu denetlemeyi, Bakanlık Teftiş Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu,
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ler Özel Denetleme Grubu elemanları veya Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında gö
revli diğer memurlar aracılığı ile en büyük mülkî amirler, bizzat veya görevlendirecekleri memur veya memur
lar aracılığı ile yaptırır.
Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili bulunan Bakanlıklar tarafından ve ayrıca dinî konulu dernekler,
Diyanet işleri Bakanlığı; spor dernek ve kulüpleri de Beden (Terbiyesi Genel Müdürlüğünce denetlenebilir.
Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından is tenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, der
nek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme iste
minin yerine getirilmesi zorunludur.
Vali ve kaymakamlar veya Bakanlıklar yahut genel müdürlük veya Başkanlık müfettişleri ile İçişleri Ba
kanlığı Dernekler Özel Denetleme Grubu elemanları de netlemeleri sırasında;
1. Kasasını veya veznesini kontrol ettirmekten, para ve para hükmündeki evrakı, ayniyatı ve bunların
hesaplarını ve defterlerini göstermekten ve sorulan so rulara cevap vermekten; merkez, müessese veya eklen
tilerine girilmek istemini yerine getirmekten kaçınan,
2. işlemlerinde önemli yolsuzluk görülen,
3. Ağır hapis cezası verilmesini gerektirir suç işleyen,
4. Evrakta sahtekârlık yapan,
Yönetim kurulları başkan, üye veya üyelerini veya ilgili personelini geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. Görevden uzaklaştırma kararı ve gerekçesi, ilgili valiEkçe, Cumhuriyet Savcılığına en geç üç gün içinde
bildirilir.
Denetleme, vali ve kaymakamların görevlendirdiği memur veya memurlar aracılığı ile yapıldığında, gö
revden uzaklaştırma, memurun veya memurların önerisi üzerine vali ve kaymakamın onayı ile olur.
Dernekler Özet Denetleme Grubu oluşturulması
MADDE 47. — Derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gös terip göstermediklerini, işlemlerini, defterlerini ve hesap
larını mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek üzere içişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Dernekler Özel Denetleme Grubu oluşturulur. Dernekler Özel
Denetleme Grubunun kuruluşu, çalışma şekli ve denetleme esas ve usulleri bir yönetmelikle düzenlenir.
Kamu yararına çalışan derneklerin denetimi
MADDE 48. — Kamu yararına çalışan derneklerin hesapları ve bu hesaplarla ilgili belge ve defterleri, ge
rekli görüldüğü hallerde, Devlet Denetleme Kurulu ve Maliye Bakanlığınca da denetlenebilir.
İdare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi
MADDE 49. — Kolluk kuvvetleri, derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine,
mahallin en büyük mülkî amirinin yazılı emriyle her zaman girebilir.
Bu şekilde girilen yerlerde;
1. Yanında veli ve vasisi olmadan 18 yaşından küçüklerin veya orta dereceli okul öğrencilerinin kabul
edildiği,
2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya genel ahlaka aykırı harekette bulunulduğu,
3. Uyuşturucu maddelerden herhangi birinin kullanıldığı,
4. Kanunların bulundurulmasını yasakladığı alet veya maddelerin veya kanunların yasak ettiği her türlü
rejim, doktrin ve ideolojileri temsil eden resim, afiş, pankart ve yazıların veya mahkemelerce yasaklanmış
yayınların bulundurulduğu veya kanunlara göre suç sayılan faaliyetlerde bulunulduğu,
5. Suçlulara yataklık edildiği,
6. Alkollü içki kullanıldığı,
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Dernekler Özel Denetleme Grubu elemanları veya Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatın
da görevli diğer memurlar aracılığı ile, en büyük mülkî amirler bizzat veya görevlendirecekleri memur veya
memurlar aracılığı ile yaptırır.
Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili bulunan Bakanlıklar tarafından ve ayrıca dinî konulu dernekler,
Diyanet İşleri Başkanlığı; spor dernek ve kulüpleri de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce denetlenebilir.
Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların,
dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme
isteminin yerine getirilmesi zorunludur.
Vali ve kaymakamlar veya Bakanlıklar yahut genel müdürlük veya Başkanlık müfettişleri ile içişleri Ba
kanlığı Dernekler Özel Denetleme Grubu elemanları denetlemeleri sırasında;
1. Kasasını veya veznesini kontrol ettirmekten, para ve para hükmündeki evrakı, ayniyatı ve bunların he
saplarım ve defterlerini göstermekten ve sorulan sorulara cevap vermekten; merkez, müessese veya eklentile
rine girilmek istemini yerine getirmekten kaçınan,
2. İşlemlerinde önemli yolsuzluk görülen,
3. Ağır hapis cezası verilmesini gerektirir suç işleyen,
4. Evrakta sahtekârlık yapan,
Yönetim kurulları başkan veya üyelerini veya ilgili personelini geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.
Denetleme, vali ve kaymakamların görevlendirdiği memur veya memurlar aracılığı ile yapıldığı takdirde
görevden uzaklaştırma, memurun veya memurların önerisi üzerine vali ve kaymakamın onayı ile olur.
Görevden uzaklaştırma kararı ve gerekçesi, ilgili valilikçe, Cumhuriyet Savcılığına en geç üç gün içinde
bildirilir.
Dernekler Özel Denetleme Grubu oluşturulması
MADDE 47. — Tasarının kırkyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kamu yararına çalışan derneklerin denetimi
MADDE 48. — Kamu yararına çalışan derneklerin hesapları ve bu hesaplarla ilgili belge ve defterleri, ge
rekli görülen hallerde, Maliye Bakanlığınca da denetlenebilir.
idare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi
MADDE 49. — Kolluk kuvvetleri, derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine,
mahallin en büyük mülkî amirinin yazılı emriyle her zaman girebilir.
Bu şekilde girilen yerlerde;
1. Yanında veli veya vasisi olmadan 18 yaşından küçüklerin veya orta dereceli okul öğrencilerinin ka
bul edüdiği,
2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya genel ahlaka aykırı harekette bulunulduğu,
3. Uyuşturucu maddelerden hefhangi birinin kullanıldığı,
4. Kanunların bulundurulmasını yasakladığı alet veya maddelerin veya kanunların yasak ettiği her türlü
rejim, doktrin veya ideolojileri temsil eden resim, afiş, pankart ve yazıların veya mahkemelerce yasaklanmış
yayınların bulundurulduğu veya kanunlara göre suç sayılan faaliyetlerde bulunulduğu,
5. Suçlulara yataklık edüdiği,
6. Alkollü içki kullanıldığı,
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Tespit edildiği takdirde, o yer ve eklentileri hakkında 4.7.1934 tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve
Selahiyet Kanununun 8 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine 18 yaşından küçüklerin yanlarında veli veya
vasisi olmadan kabul edilmelerine ve dernek lokallerinde alkollü içki kullanılmasına, dernek yöneticilerinin
başvurması üzerine, mahallin en büyük mülkî amirince izin verilebilir.
DEŞÎNCt KISIM
Tüzelkişiliğin Sona Ermesi
Genel kurul kararıyla fesih
MADDE 50. — Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derne
ğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genei kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin en az
üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üye
ler 22 nci maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih
konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kanarın, ıtöplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması
zorunludur,,
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile
bildirilir.
Mahkeme kararı ile fesih
MAİDDE 51. — Dernekler;
1. Yetkili mercilerce 11 inci madde gereğince yapılan yazılı isteme rağknen, kuruluş bildirisi ve eklerinde
ki kanuna aykırılık veya noksanlıklar 30 gün içinde giderilmezse.'
2. ilk genel kurul 15 inci maddede belirtilen süre içinde toplanmaz veya kanunen teşkili zorunlu dernek
organları seçilmezse.
3. Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz ve mahallin en büyük mülkî
amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse,
Dernek, merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirinin yazılı bildirisi ve C. Savcılığının istemi üze
rine asliye hukuk mahkemesinin kararıyla feshedilir.
Kendiliğinden dağılmış sayılma
MADDE 52. — Dernekler, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acz haline düştüğü yahut yönetim
kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı ya da 24 üncü maddede belirtilen yeter sayının bu
lunmaması sebebiyle üstüste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış
sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirinin
kararıyla olur.
Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması
MADDE 53. — (Bu kanunda ve diğer kanunlarda Öngörülen hallerde dernekler ancak mahkeme kararıyla
temelli olarak kapatılabilir.
Mahkeme, davanın her safhasında istem üzerine veya kendiliğinden, derneklerin her türlü faaliyetini ya
saklayabilir.
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Tespit edildiği takdirde, o yer ve eklentileri hakkında 4.7.1934 tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentilerine 18 yaşından küçüklerin yanlarında veli
veya vasisi olmadan kabul edilmelerine ve dernek lokallerinde alkollü içki kullanılmasına, dernek yönetici
lerinin başvurması üzerine, mahallin en büyük mülkî amirince izin verilebilir.
BEŞİNCİ KISIM
Tüzelkişiliğin Sona Ermesi
Genel kurul kararıyla fesih
MADDE 50. — Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun der
neğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyeleri
nin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması ha
linde, üyeler 22 nci maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa
olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu
ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile
bildirilir.
Mahkeme kararı ile fesih
MADDE 51. — Dernekler;
1. Yetkili mercilerce 11 inci madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen, kuruluş bildirisi ve ekle
rindeki kanununa aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilemezse,
2. Olağan genel kurulu toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya mahallin en büyük mülkî
amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse,
Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının aça
cağı dava üzerine aslî hukuk mahkemesinin kararıyla feshedilir. Cumhuriyet Savcısı duruşmada bulunur.

Kendiliğinden dağılmış sayılma
MADDE 52. — Tasarının elliikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması
MADDE 53. — Tasarının elliüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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Suç kaynağı haline gelen demeklerin kapatılması
IMADDE 54. — Dernekler
1. Ülkenin başka başka yerlerinde olsa bile,
a) (Dernek yöneticileri tarafından veya dernek yöneticileri ile dernek üyelerinin iştirakleriyle, siyasî veya
ideolojik amaçla suç işlenmiş olduğunun,
b) Dernek üyesi tarafından işlenen siyasî veya ideolojik amaçlı suçların dernek yöneticilerinin azmettir
mesi, teşviki, zorlaması, yardımı veya kolaylık sağlaması suretiyle işlendiğinin,
2. Derneğin suç sayılan eylemlerin kaynağı haline geldiğinin, kesinleşen mahkeme kararlarına dayanak
belirlenmesi halinde,' dernek bir ilde faaliyet gösteren derneklerden ise ilgili valiliğin veya Cumhuriyet Savcı
lığının, birden çok ilde faaliyet gösteren derneklerden ise İçişleri IBakanlığının veya dernek merkezinin bulun
duğu il valiliğinin yahut Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine mahkemece temelli olarak kapatılır.

Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması
'MADDE 55. — Dernekler ve dernek şubeleri, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek
üzere sürdürecekleri faaliyet biçimleri dışında faaliyette bulunur ve bu faaliyetler;
1. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, kamu düzeni
nin, genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması,
2. Suçların önlenmesi,
İBakımından sakınca yaratırsa, gecikmede sakınca bulunması şartiyla, ilgili valiliğin gerekçeli kararı ile
faaliyetten alıkonulabilir. (Bu karar, derneklerin şubeleri için de geçerlidir. Bir derneğin yalnız şubesi için alı
nan faaliyetten alıkonulma kararı sadece bu .şube için uygulanır, şubenin bağlı bulunduğu derneği etkilemez.
Faaliyetten alıkonulan şube hakkında yargı mercilerince bu kararın kaldırılması veya şubenin kapatılması
şeklinde bir karar verilmedikçe, o yerde yeni bir dernekşubesi açılamaz.
(Faaliyetten alıkonulan dernekler ile dernek şubeleri hakkında bu kararın alınmasına neden olan hallerle
ilgili olarak valilikçe yürütülen soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak dosya Mahallî Cumhuriyet Sav
cılığına gönderilir. Savcılık, suç unsuru tespit ederse görevli mahkemede dava açar. Dava açılmasına gerek
görmezse konuyu mahallî Asliye Ceza Mahkemesine intikal ettirerek kararın yargı denetiminden geçmesini
sağlar. Faaliyetten alıkonulma kararı, mahkemece kaldırılmadığı sürece geçerli olur.
Faaliyetten alıkoyma kararlarına karşı dernek temsilcilerince yapılacak itirazlar da aynı mahkemece ince
lenerek karara bağlanır.
Asliye ceza mahkemesi gerekli gördüğü takdirde, duruşma yapmaksızın dosya üzerinde inceleme yaparak
da karar verebilir. Faaliyeti durdurulan derneklerin, maddî ve hukukî varlıklarının korunması için, mahallî
sulh mahkemesince kayyım tayin edilir.

Tasfiye
(MADDE 56. — Feshedilen veya .kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal ve paralarının tasfiyesi,
tüzüklerimde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde, mal ve paraların tasfiyesinin esaslarını tespit, ge
nel kurulun kararına bırakıldığı halde, genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmaımışsa,
derneklerin bütün para ve malları hazineye intikal ©der.
Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para ve malları hazineye intikal ©der.
Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih, kendi
liğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar verilen derneklerin, para ve mal
larının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, bunların «Dernekler Kütüğü» ndeki kayıtları,
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Suç kaynağı haline gelen derneklerin kapatılması
MADDE 54. — Dernekler
1. Ülkenin başka başka yerlerinde olsa bile,
a) Dernek yöneticileri tarafından veya dernek yöneticileri ile dernek üyelerinin iştiraki ile, siyasî veya
ideolojik amaçla suç işlenmiş olduğunun,
b) Dernek üyesi tarafından işlenen siyasî veya ideolojik amaçlı suçların, dernek yöneticilerinin azmet
tirmesi, teşviki, zorlaması, yardımı veya kolaylık sağlaması suretiyle işlendiğini,
2. Derneğin suç sayılan eylemlerin kaynağı haline geldiğini, kesinleşen mahkeme kararı ile belirlenmesi
halinde,
Dernek bir ilde faaliyet gösteren derneklerden ise ilgili valiliğin veya Cumhuriyet Savcılığının, birden
çok ilde faaliyet gösteren derneklerden ise İçişleri Bakanlığının veya dernek merkezinin bulunduğu il valili
ğinin yahut Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine mahkemece temelli olarak kapatılır.
Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması
MADDE 55. — Dernekler ve dernek şubeleri, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştir
mek üzere sürdürecekleri faaliyet biçimleri dışında faaliyette bulunur ve bu faaliyetler;
1. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, kamu düze
ninin, genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması,
2. Suçların önlenmesi,
bakımından sakınca yaratırsa, gecikmede sakınca bulunması şartıyla, ilgili valiliğin gerekçeli kararı ile
faaliyetten alıkonulabilir. Bu karar, derneklerin şubeleri için de geçerlidir. Bir derneğin yalnız şubesi için alı
nan faaliyetten alıkonulma kararı sadece bu şube için uygulanır, şubenin bağlı bulunduğu derneği etkilemez.
Faaliyetten alıkonulan şube hakkında yargı mercilerince bu kararın kaldırılması veya şubenin kapatılması
şeklinde bir karar verilmedikçe, o yerde yeni bir dernek şubesi açılamaz.
Faaliyetten alıkonulan dernekler ile dernek şubeleri hakkında bu kararın alınmasına neden olan hallerle
ilgili olarak valilikçe yürütülen soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak dosya mahallî Cumhuriyet Savcı
lığına gönderilir. Savcılık, suç unsuru tespit ederse görevli mahkemede dava açar. Dava açılmasına gerek gör
mezse konuyu mahallî Asliye Ceza Mahkemesine intikal ettirerek kararın yargı denetiminden geçmesini sağlar.
Faaliyetten alıkonulma kararı mahkemece kaldırılmadığı sürece geçerli olur.
Faaliyetten alıkoyma kararlarına karşı dernek temsilcilerince yapılacak itirazlar da aynı mahkemece in
celenerek karara bağlanır.
Asliye ceza mahkemesi gerekli gördüğü takdirde, duruşma yapmaksızın dosya üzerinde inceleme yaparak
da karar verebilir.
Faaliyeti durdurulan derneklerin, maddî ve hukukî varlıklarının korunması için, mahallî sulh mahkeme
since kayyum tayin edilir.
Tasfiye
MADDE 56. — Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının tas
fiyesi, tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde, mal, para ve hakların tasfiyesinin esasları
nı tespit, genel kurulun kararına bırakıldığı halde, genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa, derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder.
Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve haklan Hazineye intikal eder.
Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri veya maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih, ken
diliğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar verilen derneklerin, para, mal ve hak
larının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, bunların «Dernekler Kütüğü»ndeki kayıtDanışma Meclisi
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faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülkî amirinin, birden ziyade ilde faaliyet
te bulunanlar için İçişleri Bakanlığının onayı ile silinir.
öğrenci dernekleri organlarında görev alma yasağı
MADDE 57. — Ayrı öğretim müesseselerinde olsa bile iki yıl, sömestr usulü uygulanan fakülte veya yük
sekokullarda bu süreyi dolduran sömestr sayısı kadar sınıfta kalan veya bulundukları öğretim müesseseleıini
normal bitirme senesinden iki sene sonrasına kadar bitirmemiş olan öğrenciler; öğrenci derneklerine başkan
olamaz, yönetim, denetleme kurullarında ve diğer organlarda görev alamaz, dernek adına öğrenci temsilciliğine
seçilemezler. Seçildikten sonra, yukarida belirtilen hallere düşenlerin, daha önce kazandıkları sıfatları düşer.
ı
Gençlik ve Spor Kulüpleri
MADDE 58. — Kamu kurum ve kuruluşlarında, yükseköğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda ken
di mensupları tarafından, spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanları değerlendirmek için bu kurum ve
kuruluşlara bağlı dernekler kurulabilir.
Bu dernekler ile aynı amaçla kurulan ve gençlik faaliyetlerine katılacak dernekler Gençlik ve Spor Ba
kanlığının, Spor faaliyetlerine katılacak dernekler Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kürülklerine kayıt ve
tescil edilir. Gençlik ve spor kulüplerinin kayıt ve tesciline ilişkin şekil ve şartlar Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile 'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.
Tescil edilen 'bu derneklerden, spor faaliyeti amacına yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlen
dirme amacına yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulü
bü aidini alır.
Kulüplerde faaliyete katılacak veya tesislerden yararlanacak kişilerin derneğe üye olmaları zorunlu de
ğildir. 18 yaşından küçük olanların ve orta dereceli okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için ve
li veya vasilerinden yazılı izin almaları şarttır.
Kayıt ve tescil olunmak suretiyle kulüp adını alan derneklerin organları, organların görev ve yetkileri,
uymak zorunda oldukları esaslar, denetlenmeleri, bu derneklere yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenir.
Gençlik faaliyetlerine ilişkin idarî ve teknik yönetim mensupları ile faaliyetlere katılacak olanlara uygulana
cak disiplin işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca, spor faaliyetlerine ilişkin olanlar ise Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğünce hazırlanacak
yönetmeliklerde belirlenir.
ALTINCI IKISPM
Çeşitli Hükümler
Kamu yararına çalışma niteliği

pr

MADDE 59. — Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabirmesi için;
L Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
'2. Derneğin amacı ve amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetlerin ülke çapında yararlı sonuçlar vere
cek nitelikte olması
Şarttır.
Kamu yararına çalışan dernek sayılma
MADDİE 60. — Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması, ilgili bakanlıkların görüşü alı
narak, İçişleri Bakanlığının önerisi, Danıştay Genel Kurulunun kararı ve Bakanlar Kurulunun onayına bağlı
dır.
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lan, faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülkî amirinin, birden ziyade ilde faali
yette bulunanları için içişleri Bakanlığının onayı ile silinir.
Öğrenci dernekleri organlarında görev alma yasağı
MADDE 57. — Tasarının elliyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Gençlik ve spor kulüpleri
MADDE 58. — Kamu kurum ve kuruluşlarında, yükseköğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda ken
di mensupları tarafından, spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanları değerlendirmek için bu kurum
ve kuruluşlara bağlı dernekler kurulabilir.
Bu dernekler ile aynı amaçla kurulan ve gençlik faaliyetlerine katılacak dernekler Gençlik ve Spor Bakan
lığının, spor faaliyetlerine katılacak dernekler Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kütüklerine kayıt ve tes
cil edilir. Gençlik ve spor kulüplerinin kayıt ve tesciline ilişkin şekil ve şartlar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.
Tescil edilen bu derneklerden spor faaliyeti amacına yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değer
lendirme amacına yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor ku
lübü adını alır.
Kulüplerde faaliyete katılacak veya tesislerden yararlanacak kişilerin derneğe üye olmaları zorunlu de
ğildir. 18 yaşından küçük olanların ve orta dereceli okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için veli
veya vasilerinden yazılı izin almaları şarttır.
Kayıt ve tescil olunmak sureti ile kulüp adını alan derneklerin organları, organların görev ve yetkileri,
uymak zorunda oldukları esaslar, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, denetlemeleri, bu dernek
lere yapılacak her türlü, yardımın şekil ve şartları Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetme
liklerle belirlenir.
Gençlik faaliyetlerine ilişkin idarî ve teknik yönetim mensupları ile faaliyetlere katılacak olanlara uygu
lanacak disiplin işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca, spor faaliyetlerine ilişkin olanlar ise Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerde belirlenir.
ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
Kamu yararına çalışma niteliği
MADDE 59. — Tasarının ellidokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kamu yararına çalışan dernek sayılma
MADDE 60. — Tasarının altmışıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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Bu konuya ilişkin dosya (İçişleri (Bakanlığınca hazırlanır. Bunun için dernekler, aşağıdaki belgeleri İçişleri
Bakanlığına gönderilmek üzere dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verirler.
1. (Dernek tüzüğünün son şekli,
2. Tüzüğün ilân edildiği gazete,
3. Dernek üyelerinin sayısı ve geçmiş yıllarda üyelerden toplanan aidatın miktarı,
4. Derneğin şubelerinin sayısı, bulunduğu yerler ve bağlı kuruluşlarının miktarı ve cinsleri,
5. Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler
hakkında rapor,
6. Son yıla ait malî 'bilanço,
7. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığının listesi,
8. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için dernek genel kurulunun aldığı karar.
Kamu yararına çalıştıklarına karar verilen derneklerin, olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel
denetimler sonunda, bu niteliklerini kaybettikleri tespit edilirse, birinci fıkrada öngörülen yöntemle (haklarında
alınan kamuya yararlı dernek kararı kaldırılabilir.
Dernek gelirleri
MADDE 61. — Derneklerin gelir kaynakları
1. Üye aidatları
2. Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyet
lerden sağlanan gelirler,
3. Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,
4. Taşınmaz mal gelirleri,
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,
İbarettir.
Derneklere yapılacak yardımın şartları
MADDE 62. — Dernekler, siyasî partilerden veya onlara bağlı kuruluşlardan, vakıflardan, işçi veya iş
veren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan herhangi bir suretle maddî yardım kabul edemezler ve adı ge
çen kuruluşlara yardımda bulunamazlar.
Ancak, gençlik ve spor kulüpleri, vakıf senedinde gençlik ve spor faaliyetlerini amaçladığı belirtilen va
kıflara yardımda bulunabileceği gibi bu vakıflardan yardım da kabul edebilir.
Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler, Kamu İktisadî Kuruluşları ile bunlara bağlı müessese
ler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlar, ancak kamu yararına çalışan derneklere; Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 58 inci maddeye göre tescillerini yaptıran spor
kulüpleri, gençlik kulüpleri ve gençlik ve spor kulüplerine; kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim ku
rumları da 58 inci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan kulüplere yardım yapabilirler.
Defter ve kayıtlar
MADDE 63. — Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar :
1, Üye kayıt defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu
deftere yazılır.
2, Karar defterleri;. Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karar
ların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3, Gelen ve giden evrak defteri; Gelen ve giden evrak, tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur. Ge
len evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalarında saklanır.
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Dernek gelirleri
MADDE 61. — Derneklerin gelir kaynakları
1. Üye aidatı,
2. Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetler
den sağlanan gelirler,
3. Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,
4. Taşınmaz mal gelirleri,
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,
ibarettir.
Derneklere yapılacak yardımın şartları
MADDE 62. — Dernekler, siyasî partilerden veya onlara bağlı kuruluşlardan, vakıflardan, işçi veya işve
ren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan herhangi bir suretle maddî yardım kabul edemezler ve adı ge
çen kuruluşlara yardımda bulunamazlar.
Ancak, gençlik ve spor kulüpleri, vakıf senedinde gençlik ve spor faaliyetlerini amaçladığı belirtilen va
kıflara yardımda bulunabileceği gibi bu vakıflardan yardım da kabul edebilir.
Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler, kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı müesseseler
ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kurulular, ancak kamu yararına çalışan derneklere; Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 58 inci maddeye göre tescillerini yaptıran spor kulüp
leri, gençlik kulüpleri ve gençlik ve spor kulüplerine; kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurum
ları da 58 inci maddenin ibirinci fıkrasına göre kurulan kulüplere yardım edebilirler.
Defter ve kayıtlar
MADDE 63. — Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar :
1. Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık adiatları bu
deftere yazılır.
2. Karar defterleri; Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karar
ların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3. Gelen ve giden evrak defteri; Gelen ve Giren evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
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4< Gelir ve gider defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da ve
rildikleri yerler, açık ve düzenli olarak !bu defterde gösterilir.
5, Bütçe ve bilanço defteri; Bütçe ve bilançolar bu deftere işlenir.
6, Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Bu madldede sayılı defterlerin Noterden tasdikli olması zorunludur.
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. 'Bu belgeler 5 yıl süre
ile saklanır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu
alındı belgelerinin biçimii, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret,
İçişleri ve Maliye (Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.
Alındı belgesinde, bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
'
Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek, özel
olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülkî amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul ede
bilir.
Mahallin en büyük mülkî amirliği, bu alındı belgelerini, liste halinde, bir tutanağa bağlayarak onaylar.
Maliye Bakanlığınca resmî alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve
aidat toplayacak kişi ya da kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük
mülkî amirinin onayına sunulur.
Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım
toplamak yasaktır.

Taşınmaz mal edinme
MADDE 64. — Dernekler, ikametgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlarda! başka taşınmaz
mallara sahip olamazlar. Derneklerin taşınmaz mal satın akmaları îçiş'eri Bakanlığından izin almalarına
bağlıdır.
Bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden İtiba
ren üç ay içinde İçişleri (Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. Bu mallardan, birinci fıkra esaslarına göre der
nek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, İçişleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde paraya çevrilir.
IBakandar İKuru'lu, kamu yararına çalışan derneklerden gerekli gördüklerine, birinci fıkraya göre tespit edi
lecek ihtiyaçlardan fazla taşınmaz mala sahip olma yetkisi verebilir.

Danışma Meclisi

(S. Sayısı : 500)

— 53 —
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
4. Gelir ve gider defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da
verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5. Bütçe ve Bilanço defteri; Bütçe ve bilançolar bu deftere işlenir.
6. Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Bu maddede sayılı defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Gelir ve giderlerde uml
MADDE 64. — Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu
belgeler beş yıl süre ile saklanır. Dernek gelirlerinin alınmasında uygulanacak alındı belgesi Maliye Bakanlığın
ca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve
alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.
Alındı belgesinde, bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek, özel
olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülkî amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul
edebilir.
, Mahallin en büyük mülkî amirliği, bu adındı belgelerini, liste halinde, bir tutanağa bağlayarak onaylar.
Maliye Bakanlığınca resmî alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve
aidat toplayacak kişi ya da kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük
mülkî amirinin onayına sunulur.
Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yar
dım toplamak yasaktır.
Taşınmaz mal edinme
MADDE 65. — Dernekler, ikâmetgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz
mallara sahip olamazlar. Derneklerin taşınmaz mal satın almaları İçişleri Bakanlığından izin almalarına bağlıdır.
Bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren
üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. Bu mallardan, birinci fıkra esaslarına göre dernek
ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, İçişleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde dernek tarafından paraya
çevrilir.
Bakanlar Kurulu, kamu yararına çalışan derneklerden gerekli gördüklerine, birinci fıkraya göre tespit
edilecek ihtiyaçlardan fazla taşınmaz mala sahip olma yetkisi verebilir.

Danışma Meclisi

(S. Sayısı : 500)

— 54 —
(Hükümetin Teklifi)
İzne tabi dernek adları
MADDE 65. — Dernekler adlarında, (Türk), (Türkiye), (Millî), (Cumhuriyet), (Atatürk), (Mustafa Kemal)
kelimeleri ile bunların baş veya sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Kurulu kararı
ile kullanabilirler.
Öğrenci dernekleri, kurdukları üniversite, fakülte ve yüksekokullar ile diğer resmî ve özel yüksek eği
tim kurumlarının İsmini alırlar.
Demek faaliyetlerine yasak olan yerler
MADDE 66. — Öğrenci derneklerinin merkez ve şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait idare yerleri üni
versite, fakülte, yüksekokullar ile sair resmî ve özel eğitim ve öğretim kurumları veya yurt binaları yahut ek
lentilerinde açılamaz.
Derneklerin, kamu hizmeti 'görülen bina ve tesislerle her türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim kurum
larında, yurt binalarında veya bunların eklentilerinde yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri, kurumların
yetkili amirinin muvafakati ve mahallin en büyük mülkî amirinin iznine bağlıdır.
Hükümet komiserinin görevlendirilmesi
'MADDE 67. — IMahallin en büyük mülkî amiri, genel kurul toplantılarında hazır bulunmak üzere, hâ
kim, savcı veya bu sınıftan sayılanlar ile adliye memurları, askerî şahıslar, genel ve özel kolluk kuvvetleri men
supları dışından bir memuru hükümet komiseri olarak görevlendirir. Komisere lüzumu halinde yeteri kadar
yardımcı verilebilir.
Hükümet komiserinin görev ve yetkileri
MADDE 68. — Hükümet komiserinin görev ve yetkileri şunlardır:^
1, Genel kurul çağrısının usulüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek
2.: Tüzüğüne göre toplantıya katılacaklara ait liste üzerinde işaret konularak toplantıya katılanları tespit
etmek,
3. Toplantının mevzuat, dernek tüzüğü ve gündem esaslarına uygun cereyan edip etmediğini tespit etmek
ve göreceği aykırı haller için kongre başkanlık divanını uyarmak,
4. Toplantı güvenliğinin sağlanması ve toplantının sükûnet içinde geçmesini temin için kolluk kuvvetle
rinden her türlü yardımı istemek,
5. Gerektiğinde toplantının safahatını, teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araçlarİa tespit etmek.
Kanuna

ve tüzüğe aykırı hallerin yargı mercilerine intikali

'MADDE 69. — Hükümet komiseri veya mahallin en büyük mülkî amiri, toplantının kanuna veya dernek
tüzüğüne aykırı şekilde yapıldığını tespit ettiği takdirde, durumu 24 saat içinde mahallî Cumhuriyet Savcılığı
na bildirir.
Hükümet komiserine verilecek ücret
MADDE 70. — Hükümet komiserine verilecek ücretin miktarı, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müşte
reken tespit olunur. Bu ücret, ilgili 'dernek tarafından karşılanarak genel kurul toplantılarından en az iki gün
önceden maliye veznesine yatırılır,
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İzne tabi dernek adları
MADDE 66. — Dernekler adlarında; Türk, Türkiye, Millî, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal keli
meleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Kurulu kararı ile
kullanabilirler.
Öğrenci dernekleri, kurdukları üniversite, fakülte ve yüksekokullar ile diğer resmî ve özel yüksekeğitim
kurumlarının ismini alırlar.
Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler
MADDE 67. — Tasarının 66 ncı maddesi Komisyonumuzca 67 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Hükümet komiserinin görevlendirilmesi
MADDE 68. — Tasarının 67 nci maddesi Komisyonumuzca 68 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Hükümet komiserinin görev ve yetkileri
MADDE 69. — Hükümet komiserinin görev ve yetkileri şunlardır :
1. Genel kurul çağrısının usulüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek,
2. Tüzüğüne göre toplantıya katılacaklara ait liste üzerinde işaret konularak toplantıya katılanları tespit
etmek,
3. Toplantının mevzuat, dernek tüzüğü ve gündem esaslarına uygun cereyan edip etmediğini tespit etmek
ve göreceği aykırı haller için kongre başkanlık divanını uyarmak,
4. Toplantı güvenliğinin sağlanması ve toplantının sükûnet içinde geçmesini temin için kolluk kuvvetle
rinden her türlü yardımı istemek,
5. Gerektiğinde toplantının safahatını, teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araç
larla tespitini sağlamak,
Kanuna ve tüzüğe aykırı hallerin yargı mercilerine intikali
MADDE 70. — Tasarının 69 uncu maddesi Komisyonumuzca 70 nci madde olarak aynen ka'bul edilmiştir.

Hükümet komiserine verilecek ücret
MADDE 71. — Hükümet komiserine ve yardımcılarına verilecek ücretin miktarı, İçişleri ve Maliye Ba
kanlıklarınca müştereken tespit olunur. Bu ücret, ilgili dernek tarafından genel kurul toplantılarından en az
iki gün önce Maliye veznesine yatırılır.
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Özel durumlar
MADDE 71. — Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve duruma göre
düzenlenen ve ©akanlar Kurulunca onaylanmış olan tüzüğüne ve özel kanunların verdiği görev ve yetkilere
göre yönetilir.
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, Bakanlar Kurulunca onaylanmış tüzüklerine
ve kanunlarına verdiği görev ve yetkilere göre yönetilir.
Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları

dernekler

MADDE 72. — Yurt dışında Türk vatandaşları tarafından kurulacak derneklerin tüzüklerinin tasdikli iki
nüshasının ve yönetim kurulu ile dernek üyelerinin kimliklerini gösterir bir listenin, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmek üzere, derneğin 'bulunduğu yerdeki, yoksa en yakındaki Türk Konsolosluklarına bir ay içinde veril
mesi zorunludur.
Bu dernekler, yönetim kurulunda vukubulacak değişiklikleri ve yeni girecek üyelerin kimliklerini de aynı
usule göre bildirirler.
Türk vatandaşları tarafından yurt dışında, bu kanunla yasaklanmış amaçlarla dernek kurulamaz ve Türk
vatandaşları bu kabil derneklere üye olamazlar.
Dernek bîrimi
MADDE 73. — İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üze
re merkezde Emniyet Genel (Müdürlüğünde ve her ilde ti Emniyet Müdürlüklerinde Dernekler Birimi oluş
turulur.
Bu birimlerin kuruluş, görev ve yetkileri ile 16 inci maddeye göre tesis edilecek Dernekler Kütüğünün
şekli, düzenleme ve kayıt esasları içişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Muhakeme usulü
MADDE 74. — Bu Kanunla ilg'ili olarak

hukuk mahkemelerinde bakılacak davalar acele olarak görü

lür.
Bu kanun hükümlerine aykırı davranmaktan cezaî kovuşturmayı gerektiren hallerde, 3005 sayılı Meşhut
Suçların IMuhakeme Usulüne Dair Kanunun 1 inci maddesinin A Bendindeki yer ve 4 üncü maddesindeki
süre kaydı aranmaksızın failleri hakkındaki kovuşturma ve soruşturma sözü edilen kanun hükümlerine göre
yürütülür.
Cumhuriyet (Savcıları 3005 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı müddetle bağlı kalmaksızın bütün
delilleri toplayarak kamu davası açarlar.
YEDÎNlOt KISIM
Ceza Hükümleri
MADDE 75. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde
dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere
üye olmaları kanunla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya dernek üyesi iken dernek
lere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden çıkarmayan dernek yöneticileri beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
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Özel

durumlar

MADDE 72. — Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve duruma göre
düzenlenen ve Bakanlar Kurulunca onaylanmış olan tüzüğüne ve özel kanunların verdiği görev ve yetkilere
göre yönetilir.
Türk Hava Kurumu, Bakanlar Kurulunca onaylanmış tüzüğüne ve kanunların verdiği görev ve yetkilere
göre yönetilir.
Türk vatandaşlarının

yurt dışında

kurdukları

dernekler

MADDE 73. — Yurt dışında Türk vatandaşları tarafından kurulacak derneklerin tüzüklerinin tasdikli iki
nüshasının ve yönetim kurulu ile dernek üyelerinin kimliklerini gösterir bir listenin,
İçişleri Bakanlığına
gönderilmek üzere, derneğin bulunduğu yerdeki, yoksa en yakındaki Türk Konsolosluğuna bir ay içinde ve
rilmesi zorunludur.
Bu dernekler, yönetim kurulunda vuku bulacak derişiklikleri ve yeni girecek üyelerin kimliklerini de aynı
usule göre bildirirler.
Türk vatandaşları tarafından yurt dışında, bu Kanunla yasaklanmış amaçlarla dernek
kurulamaz ve
Türk vatandaşları bu türden derneklere üye olamazlar.
Dernek

birimi

MADDE 74. — Tasarının 73 üncü maddesi Komisyonumuzca 74 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir.

Muhakeme

usulü

MADDE 75. — Tasarının 74 üncü maddesi Komisyonumuzca 75 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

YEDİNCİ KISIM
Ceza Hükümleri
MADDE 76. — Tasarının 75 inci maddesi Komisyonumuzca 76 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 76. — İBu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen kurulknası yasak dernekleri kuranlar ile 38 inci
maddenin iki numaralı bendine aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerek
tirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz bin liradan yüzbin liraya kaklar ağır para cezası ile ce
zalandırılır ve her halde derneğin kapatılmasına karar verilir.
72 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenlere; Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk Ceza
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ceza hadleri nazara alınmaksızın, yukarıdaki fıkra hükmüne
göre ceza verilir,
MADDE 77. — Bu Kanunun 7 nci maddesinin bir, iki, üç ve dört numaralı bentlerine aykırı hareket eden
dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar ha
pis cezası hülcmolunur ve derneğin kapatılmasına da karar verilir. 7 nci maddenin son fıkrasına aykırı hare
ket eden dernök üyeleri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği ta'kdirde, altı ayldan bir yıla
kadar hapis cezası hükimolunur.
Bu Kanunun 8 inci maddesine aykırı harekeMe bulunan dernek
denin bir veya üç numaralı bentlerine veya son fıkrasına veya 39
bulunan dernek yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis cezası
aykırılık nedeniyle cezalandırma halinde derneğin kapatılmasına da

kurucuları ve yöneticileri ile 38 inci mad
veya 40 mcı maddelerine aykırı faaliyette
ile cezalandırılır. 39 veya 40 inci maddelere
karar verilir.

MADDE 78. — Bu Kanunun 14 üncü maddesinde sözü edilen ilan mecburiyetini yerine getirmeyen
dernek yöneticileri, beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.
Genel kurul toplantılarının kanun ve tüzüklerine aykırı olarak yapan dernek yöneticileri, fiilleri daha
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırı
lır.
Bu kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimi süresi için yapmayanlar veya 31
inci maddeye göre organlara seçilenleri süresi içerisinde idareye bildirmeyenler, üç aydan altı aya kadar hafif
hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.
Mahkemece, kanun ve tüzük hükümerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de
karar verilebilir.
MADDE 79. — Bu Kanunun 23 üncü maddesin aykırı olarak; dernek genel kurulunu dernek merke
zinden başka bir yerde toplayan yönetim kumlu üyş'eri veya yetkili kılınan diğer şahıslar, maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen yerlerde toplantı yapanlar veya bina müsaade edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
66 ncı maddede yasaklanan yerlerde dernek merkez veya şubelerini açan veya izinsiz faaliyet gösteren
yöneticilerle, buna müsaade eden veya bu hal ve faaliyetlerden bilgisi olduğu halde keyfiyeti kanunî merci
lere derhal haber vermeyen yetkililer de, yukarıdaki fıkra uyarınca cezalandırılır.
MADDE 80. — Bu Kanunun 41 inci maddesine ayları faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılır.
42 nci maddede gösterilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır.
Mahkemece her iki halde de açılmış olan tesislerin kapatılmasına karar verilir.
MADDE 81. — Kanunun 43 üncü maddesinin birin -i fıkrasına aykırı harekette bulunanlar, fiilleri daha
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar
ağır para cezası ile cezalandırılır.
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MADDE 77. — Bu Kanunun 6 acı maddesinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile 38 inci
maddenin iki numaralı bendine aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuzbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para.cezası
ile cezalandırılır ve her halde demeğin kapatılmasına karar verilir.
73 üncü maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenler; Türkiye'de bulundukları takdirde, Türk Ceza Ka
nununun beşinci maddesinin birinci fıkrasındaki ceza hadleri nazara alınmaksızın, yukarıdaki fıkra hükmüne
göre cezalandırılırlar.
MADDE 78. — Bu Kanunun 7 nci maddesinin bir, iki, üç ve dört numaralı bentlerine aykırı hareket eden
dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar
hapis cezası hükmolunur ve derneğin kapatılmasına da karar verilir.
7 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden dernek üyeleri hakkında fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur.
Bu Kanunun 8 inci maddesine aykırı harekette bulunan dernek kurucuları ve yöneticileri ile 38 inci mad
denin bir veya üç numaralı bentlerine veya son fıkrasına veya 39 veya 40 inci maddelerine aykırı faali
yette bulunan dernek yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 39 veya 40 inci
maddelere aykırılık nedeniyle cezalandırma halinde derneğin kapatılmasına da karar verilir.
MADDE 79. — Bu Kanunun 14 üncü maddesinde sözü edilen ilan mecburiyetini yerine getirmeyen dernek
yöneticileri, beş bin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
Genel. kurul toplantılarını kanun ve tüzüklerine aykırı olarak yapan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır
bir cezayı gerektirmediği takdirde, onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
Bu Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimi süresi içinde vermeyenler veya 31 inci
maddeye göre organlara seçilenleri süresi içerisinden idareye bildirmeyenler, beşbin liradan onbin liraya kadar.
hafif para cezası ile cezalandırılır.
'Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar
verilebilir.
MADDE 80. — Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı olarak; Dernek genel kurulunu dernek merke
zinin bulunduğu yerden başka bir yerde toplayan yönetim kurulu üyeleri veya buna yetkili kılınan diğer
şahıslar maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yerlerde toplantı yapanlar veya buna müsaade edenler üç ay
dan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
67 nci maddede yasaklanan yerlerde dernek merkez veya şubelerini açan veya izinsiz faaliyet gösteren yö
neticilerle, buna müsaade eden veya bu hal ve faaliyetlerden bilgisi olduğu halde keyfiyeti kanunî merci
lere derhal haber vermeyen yetkililer de, yukarıdaki fıkra uyarınca cezalandırılır.
MADDE 81. — Bu Kanunun 41 inci maddesine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılır ve tesisin
kapatılmasına karar verilir.
42 nci maddede gösterilen tesisleri izinsiz açan dtrnek yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıy
la cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına karar verilebilir.
MADDE 82. — Tasarının 81 inci maddesi Komisyonumuzca 82 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 82. — 'Bu Kanunun 44 üncü maddesine veya 45 inci maddesinin birinci veya ikinci fıkralarına
aykırı hareket edenler veya 46 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar ile 64 üncü mad
denin ikinci fıkrasında Öngörülen bildirimi yapmayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede taşınmaz malları
paraya çevirmeyenler üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
MADDE 83. — Kanunun 57 nci maddesinde yasaklanan durumları bilerek iktisap edenlere veya ikti
sap ettiğini öğrendiği halde, bir hafta içinde istifa etmeyenlere, beş bin liradan onbin liraya kadar ağır para
cezası verilir.
MADDE 84. — Kanunun 62 nci maddesine aykırı olarak derneklere yardım eden tüzelkişi veya kuru
luşların yönetici veya yetkilileriyle yardım kabul eden dernek yöneticileri, altı aydan bir yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılır.
Eğer yardım alınmışsa, mahkemece, yapılan yardımların hazineye gelir kaydedilmesine karar verilir.
MADDE 85. — Genel kurul veya diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve
dökümüne hile karıştıranlar, derneğe ait defter veya kayıtları tutmayanlar veya defter veya kayıtları tahrif
veya yok edenler veya gizleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet
veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan,
saklayan, imha eden,
inkâr eden veya
tahrif eden veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı
ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin sair hizmetlileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde,
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır.
Yukarıda yazılı olaylardan dolayı kovuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir.
MADDE 86. -— Başka bir hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanunun amir hükümlerini yerine getirme
yen dernek yöneticileri veya dernek üyeleri ile sair kimseler hakkında, ayrıca bir ceza tayin edilmemiş ise bir
aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

SEKizriNcr KIŞIM
Son Hükümler
Derneklerin sandık kurması
MADDE 87. — Dernekler, tüzüklerinde öngörülmek ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak suretiyle üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç
maddeleri ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler.
Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları içişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Lokal açma
MADDE 88. — Derneklerin lokal açmaları ve iş1etmeleri mahallin en büyük mülkî amirinden izin al
malarına bağlıdır. Dernekler ilçelerde ancak bir loka açabilirler.
Cemiyetler ve Dernekler Kanununa yapılan atıflar
MADDE 89. — Diğer kanunlarda, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu veya 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile
bunların ek ve değişikliklerine yapılan atıflar işbu Dernekler Kanununa, keza diğer kanunlarda 3512 ve
ya 1630 sayılı Kanun ve bu kanunların ek değişikliklerine madde numarası gösterilmek suretiyle yapılan atıflar,
Ibu Kanunun aynı konulan düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış sayılır.
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MADDE 83. — Bu Kanunun 44 üncü maddesine veya 45 inci maddesinin birinci veya ikinci fıkralarına
aykırı hareket edenler veya 46 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar ile 65 inci madde
nin ikinci fıkrasında öngörülen bildirimi yapmayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede taşınmaz malları para
ya çevirmeyenler üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
MADDE 84. — Kanunun 57 nci maddesinde yasaklanan durumları bilerek kabul edenlere veya bu gö
revlerin verildiğini öğrendiği halde, bir hafta içinde istifa etmeyenlere, beş bin liradan onbin liraya kadar
ağır para cezası verilir.
MADDE 85. — Kanunun 62 nci maddesine aykırı olarak derneklere yardım eden tüzelkişi veya kuru
luşların yönetici veya yetkilileri ile yardım kabul eden dernek yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır.
Eğer yardım alınmamışsa, mahkemece yapılan yardımların hazineye gelir kaydedilmesine karar verilir.
MADDE 86. — Genel Kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların
sayım vev dökümüne hile karıştıranlar veya defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Derneğe ait dernek veya kayıtları tutmayanlar üç aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.
Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet
veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlak veya rehneden veya satan,
saklayan, imkân, inkar, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile der
neğin sair hizmetlileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis
ve onbin liradan aşağı olmamak üzere para cezası ile cezalandırılır.
Yukarıda yazılı fiillerden dolayı kovuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir.
MADDE 87. — Tasarının 86 ncı maddesi Komisyonumuzca 87 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

SEKİZİNCİ KISIM
Son Hükümler
Derneklerin sandık kurması
MADDE 88. — Dernekler, tüzüklerinde öngörülmek ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç
maddeleri ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler.
Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Lokal açma
MADDE 89. — Tasarının 88 inci maddesi Komisyonumuzca 89 uncu madde olarak aynen kabul edil
miştir.
Cemiyetler ve dernekler kanununa yapılan atıflar
MADDE 90. — Diğer kanunlarda, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu veya 1630 sayılı Dernekler Kanunu
ile bunların ek ve değişikliklerine yapılan atıflar bu Kanuna, keza diğer kanunlarda 3512 veya 1630 sayılı ka
nun ve bunların ek ve değişikliklerine madde numarası gösterilmek suretiyle yapılan atıflar bu Kanunun aynı
konuları düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış sayılır,
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Bu Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri
MADDE 90. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, 31, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 64, 65,
66, 67, 68, 69 ve 70 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla Kamu Kurumu Niteli
ğinde Meslek Kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de uygulanır.
GEÇÎCİ MADDELER
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon ve
dernekler, en çok altı ay içinde durumlarını bu Kanun hükümlerine uydurmaya ve değişiklik yapılmasa
bile, tüzüklerinde dört nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine vermek zorun
dadır.
Konfederasyon, federasyon ve dernek yönetim kurulları, birinci fıkrada öngörülen süre içinde, Kanuna
uygunluk sağlamak amacıyla, tüzüklerinde değişiklik yapmaya yetkilidirler. Tüzüklerinde yapılan bu deği
şiklikler yapılacak ilk olağan veya olağanüstü toplantıda genel kurulların tasvibine sunulur.
Birinci fıkrada belirtilen süre içinde tüzüklerini merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine
vermeyen 'konfederasyon, federasyon ve dernekler, en büyük mülkî amirlerin kararı ile kendiliğinden dağıl
mış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon ve
dernekler en geç altı ay içinde sahip oldukları taşınmaz malları, tapu ve vergi kayıt örneklerini de ekleyerek,
İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine bildirmek
zorundadır.
Bildirilecek bu taşınmaz mallardan, 63 üncü madde hükümleri dikkate alınarak, konfederasyon, fede
rasyon ve dernekler için gerekli olmadığı İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlerin belirtilecek süre içinde pa
raya çevrilmesi zorunludur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon ve federasyon
lar, üye sayısı ve kendisini oluşturan dernek ve federasyonların nitelikleri bakımından Kanunun 35 inci
maddesinde öngörülen şartlan taşımasalar bile, hukuk varlıklarını korurlar.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon ve
derneklerden, yurt, pansiyon, kitaplık, okuma odası, çocuk bakım yuvası, huzurevi, aşocağı, spor saha veya
salonu ve kamp tesisi kurup işletmekte olanlar, 42 nci maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten başlamak üzere altı ay içinde, yönetmelikte belirlenecek Bakanlıklardan izin almak zorundadır. Ça
lıştırılmasına izin verilmeyen veya izin için başvurulmayan tesisler bu süre sonunda kapatılır.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamu hizmeti görevlileri
nin girebilecekleri dernekler belirleninceye kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddede
sayılan kamu hizmeti görevlilerinin üye oldukları derneklerle ilişkileri devam eder.
Ancak yukarıdaki fıkrada belirtilen kamu hizmeti görevlilerinin, mahkeme kararı ile veya 1630 sayılı
Dernekler Kanununun 45 inci maddesine göre valiliklerce faaliyetten alıkonan veya sıkıyönetim komutanlıklarınca faaliyetleri durdurulan derneklerle olan üyelik ilişkileri bu dernekler yeniden faaliyete geçmiş olsalar da
hi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer.
Kaldırılan kanunlar
MADDE .91. — 22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile bu Kanunun bütün ek ve değişiklik
leri yürürlükten kaldırılmıştır.
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Bu Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri
MADDE 91. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, 31, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 65, 66, 67,
68, 69, 70 ve 71 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu niteliğinde
Meslek Kuruluşları ile İşçi ve 'İşveren Sendikaları ve üst kuruluşları için de uygulanır.
GEÇtCİ MADDELER
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon
ve dernekler, en çok altı ay içinde durumlarını bu Kanun hükümlerine uydurmaya ve değişiklik yapılmasa
bile, tüzüklerinden dört nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine vermek zorun
dadır.
Konfederasyon, federasyon ve dernek yönetim kurulları, birinci fıkrada öngörülen süre içinde, kanuna
uygunluk sağlamak amacı ile, tüzüklerinde değişiklik yapmaya yetkilidirler. Tüzüklerinde yapılan bu deği
şiklikler yapılacak ilk olağan veya olağanüstü toplantıda genel kurulların tasvibine sunulur,
Birinci fıkrada belirtilen süre içinde tüzüklerini merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine
vermeyen konfederasyon, federasyon ve dernekler, en büyük mülkî amirlerin kararı ile kendiliğinden dağılmış
sayılır,
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan konfederasyon, federasyon
ve dernekler en geç altı ay içinde sahip oldukları taşınmaz malları, tapu ve vergi kayıt örneklerini de ek
leyerek, İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine bil
dirmek zorundadır.
Bildirilecek bu taşınmaz mallardan, 65 inci madde hükümleri dikkate alınarak, konfederasyon, federasyon
ve dernekler için gerekli olmadığı İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlerin belirtilecek süre içinde paraya çevril
mesi zorunludur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının Geçici 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kaldırılan Kanunlar
MADDE 92.'— 22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri yü
rürlükten kaldırılmıştır.
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(Hükümetin Teklifi)
Yürürlük
MADDE 92. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 93. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
2.5.1983
Barbakan
B. Ulusu
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara

Devlet Bakanı
Prof. Dr. İ. Öztrak

Devlet Bakanı
S. R. Pasin

Adalet Bakanı
R. Bayazıt

Dışişleri Bakanı
/. Türkmen

Maliye Bakanı
A. B. Kafaoğlu

Devlet Bakanı
M. Özgüneş
Millî Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken

içişleri Bakanı
S. Çetiner

Millî Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Bayındırlık Bakanı
Dr. T. Önalp

Ticaret Bakanı
K. Cantürk

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı
Prof. Dr. K. Kılıçturgay

Gümrük ve Tekel Bakanı
Prof. Dr. A. Bozer

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakanı
Prof. Dr. T. Esener

Sanayi ve Tek. Bakanı
M. Turgut

Kültür ve Turizm Bakanı
/. Evliyaoğlu

imar ve iskân Bakanı
Prof. Dr. A. Samsunlu

Köy iş. ve Koop. Bakanı
M. R. Güney

Sosyal Güvenlik Bakanı
S.. Side
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Prof. Dr. M. N. Özdaş
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Ulaştırma Bakanı
Prof. Dr. M. Aysan
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
F£ İlkel
Gençlik ve Spor Bakanı
V. Özgül

. — 65 —
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Yürürlük
MADDE 93. — Tasarının 92 noi maddesi Komisyonumuzca 93 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir.
Yürütme
MADDE 94. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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