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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısının maddeleri üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak; Tasarının madde
leri ve tümü kabul edildi. 

2. — 5.5.1983 Tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınarak ön

celikle görüşülmesi onaylandı; (Tasarının maddeleri 
ve tümü kabul edildi. 

18 Ağustos 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.10'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Orman Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yuh Ke

sinhesap Kanun Tasarısı. (1/778) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.8.1983) (D. M. Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 17.8.1983) 

2. İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1982 
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/784) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.8.1983) (D. M. Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 17.8.1983) 

3. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1982 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/777) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.8.1983) (D. M. Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna: 17.8.1983) 

4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1982 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/779) (D. M. He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 
17.8.1983) 

5. Atatürk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı. (1/780) {Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.8.1983) (D. M. Hesaplarını İnceleme Ko
misyonuna : 17.8.1983) 

6. Cumhuriyet Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı. (1/781) (Başkanlığa geliş tari
hi : 16.8.1983> (D. M. Hesaplarını inceleme ve Sayış
tay Komisyonuna : 17.8.1983) 

7. Tekel Genel Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanun Tasarısı. {1/782) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.8.1983) (D. M. Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 17.8.1983) 

8. 1982 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. 
(1/783) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.8.1983) (D. M. 
Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 
16.8.1983) 

9. 23.5.1928 Tarihli ve 1322 Sayılı Kanunla
rın ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve ilanı ve Meri
yet Tarihi Hakkında Kanunun Birinci Maddesinin C 
Bendinin Sonuna Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı. (1/785) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.8.1983) (Adalet (Esas); Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri komisyonlarına : 17.8.1983) 

Raporlar 
10. 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat

baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983) 

11. Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/708) (S. Sayısı : 546) {Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 

— 600 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisimi zin 148 inci Birleşimini açıyorum. Görüşmelere baş
lıyoruz. 

IH. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 4 - 11 Eylül 1983 tarihleri arasında Malez
ya ve Singarpur'u ziyaret edecek olan Ticaret Baka
nı Kemal CANTÜRK'e, Sanayi ve Teknoloji Baka
nı Mehmet TURGUT un vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/623) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
4 - 1 1 Eylül 1983 tarihleri arasında Malezya ve 

Singapur'a gidecek olan Ticaret Bakanı Kemal Can-
türk'ün dönüşüne kadar Ticaret Bakanlığına, Sana
yi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut'un vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım efendim. 

2. — 4-11 Eylül 1983 tarihleri arasında Malez
ya ve Singapur'u ziyaret edecek olan Başbakan Bü-
lend ULU SU'ya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Zeyyat BAYKARA'nın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/624) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
4 - 1 1 Eylül 1983 tarihleri arasında Malezya ve 

Singapur'u ziyaret edecek olan Başbakan Bülend 
Ulusu'nun dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara'nın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım efendim.; 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı ve Adalet; 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/655) (S. Sayısı ; 541) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyondan Gelen işler» 
bölümüne geçiyoruz. Bu bölümün birinci maddesin
de yer alan Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı ve Ada
let; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonla
rı raporları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz efen
dim. 

Komisyon ve Hükümet hazır; Hükümet Temsilci
sinin yetki belgesi tamam. 

(1) 541 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyemiz 
var mı efendim?... Sayın Parlak. Başka sayın üye
miz?... Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Savın Parlak, buyurunuz efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin saygı değer üyeleri; 

Anayasamızın 3 üncü maddesinde emredilen bir 
Kanun Tasarısının görüşmesine başlamış durumda
yız. 

Tasarının genel gerekçesinde ve özellikle madde 
gerekçelerinde ifade edildiği üzere, geçmişten bu ya-

601 — 
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na, yarım asra yakın bir süre içerisinde yürürlükte 
bulunan 2994 sayılı Türk Bayrağı Kanunu, yeterince 
bilinememekte, anlaşılamamakta ve uygulamaları 
da maalesef 12 Eylül Harekâtı öncesinde istenilen 
şekilde yerine getirilmemiştir. Bütün bunlara cevap 
verebilmek için bu Tasarıyı Hükümetimiz hazırlamış 
ve Yüce Meclise sunmuştur. 

Bu Tasarı ile genel gerekçede İfade edildiği üze
re, geçmişte bayrağın şekli, yapıldığı kumaşı "veya 
diğer maddeleri, bayrağın çekileceği yerler, çekilme 
zamanları, çekilme şekli, indirme şekli, törenleri, se-
lamlanması, örtüleceği yerler gayet güzel bir şekilde 
burada belirgin hale getirilmeye çalışılıyor ve özel
likle detaylı kısımlarının da, 9 uncu maddede çı
karılması öngörülen tüzük ile kesinlik kazanacağı 
ifade ediliyor. 

Bütün dileğimiz, bu Kanunun bir an önce kesin
lik kazanması ve uygulamada geçmişte görülen ak
saklıkların bir daha tekerrür etmemesidir. 

özellikle, geçmişte bayrağın yapıldığı kumaş, çe
kildiği yerler; yırtık, eski ve ütüsüz durumdaki çok 
sayıda bayrağa rastlamak gayet mümkün idi. Hatta 
(ki örnek olarak gerekçede de ifade edilmiş) bazı 
toplantılarda bir nevi masa örtüsü şeklinde kullanıl
dığı da çok acı bir gerçek olarak görülmüştür. 

Bir okulda, bir ilde, bir ilçede bugüne kadar bay
rağa duyulan titizlik, geçmişteki bu yasal boşluktan 
da kaynaklanmış olması gerekir ki, oradaki yöneti
cinin, oradaki okul müdürünün, oradaki öğretmenin, 
oradaki daire müdürünün veya o ilçedeki kaymaka
mın veya ildeki valinin şahsî ilgisine bağlıydı. 

Bir şehirde, bir ilçede tatil günü gezdiğimiz za
man, bazı dairelerde 'bakardınız ki, usul yerine gel
sin dive bir bayrak çekilmiştir; fakat gerçekten gör
düğünüzde insanın içi millî duyguları nedeni ile kan 
ağlavacak bir duruma gelirdi. Bu, daire müdürünün 
ilgisizliği veya oradaki yöneticisinin ilgisizliğinden 
kavnaklanıvordu. Bazı zamanlar veya yerler olur, 
bütün kurumlarda buna büyük bir hassasiyet ve ti
tizlik gösteriliyordu. 

Bunun sebebi; bu yasal boşluğun karşısında çok 
açık, belirgin hale getirilmediği için, oradaki kişilerin, 
mülkî idare amirlerinin ve diğer yetkili kişilerin şah
sî gayretlerine ve ona gösterecekleri yakın ilgiye bağlı 
idi. 

Şimdi, bütün bunların belirgin halde düzenlenme
si öngörülmüştür. Burada Hükümetin dikkatine bir 
temennimi özellikle vurgulamak istiyorum : Bütün 

esas, önemli hususlar, 9 uncu maddede çıkarılması 
öngörülen tüzüğe bağlanmıştır âdeta. Bu tüzük içe
risinde bayrağın kumaşı ve yapılacağı diğer maddeler, 
standartları, bayrak direği, göndere ilişkin şekil ve 
esaslar, bayrak çekilecek yerler, bayrağın daimî olarak 
çekilme ve indirilmesine ilişkin usuller, bayrağın ör-
tüle'bileceği yerler, sembolik bayrakların yapılışı, şekil
leri, ebatları ile bunların nerelerde ve nasıl kullanı
lacağı, yıpranmış bayrakların imha şekli gibi çok 
önemli hususları bu tüzük ortaya koyacaktır. Bu tü
züğün büyük bir titizlikle 'hazırlanmasında büyük 
yarar vardır. 

Yine (ki yeri geldiğinde 4 üncü maddede arz et
meye çalışacağım) yetkili kişiler kimlerdir, bayrak 
törenlerinin ve diğer hususları; yani bu hususları ta
kip edecek yetkili, esas sorumlu tutulacak kişilerin 
de bu tüzükte özellikle belirlenmesinde yarar ol
duğu kanaatinde olduğumu 'bilgilerinize sunmak iste
rim. 

Ben, bu duygularla bu Tasarının Yüce Meclisten 
daha mükemmel halde çıkmasını ve kısa zamanda 
gerçekleşerek 12 Eylül öncesinde görülen çok acıklı 
manzaraların, özellikle millî sembolümüz olan 'bay
rağımız konusunda bir daha rastlanmaması dileğiy
le yüksek huzurlarınızdan ayrılıyor, en içten saygı
larımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Komisyon, konuşmaya bir cevabınız ola

cak mı efendim?..., 
MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇtSJLERÎ VE DIŞÎŞLEkt 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Saym 
Başkanım izin verirseniz bir, iki kelime ile izah et
mek istiyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
29 Mayıs 1936 gün ve 2994 sayılı Türk Bayrağı 

Kanununun, gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap ve
rememesi üzerine, huzurunuza bu Tasarı getirilmiş 
bulunmaktadır. Tasarıda genel olarak bayrağın şekli, 
vapımı, kullanımı ve korunmasıyla ilgili esaslar be
lirlenmiştir. Bayrağın şekil ve oranları gösterilerek, 
bayrak çekilecek yerler de yine bu Tasarıda gösteril
miştir. Bayrağın göndere çekilişi dışındaki farklı kul
lanımlarını da Tasarı içerisinde bulmak mümkün
dür. 

Ayrıca Tasarıda, mevzuata aykırı olarak bay
rak yapılması, satılması ve kullanılması da yasaklana
rak aykırı davranışta bulunanlar hakkında cezaî hü-

— 602 — 



Danışma Meclisi B : 148 18 . 8 . 1983 O : 1 

kümler de getirilmiştir. Verilen hapis cezalarının para 
cezasına çevrilemeyeceği hususu veyahutta tecil edile
meyeceği hükme bağlanmıştır bu Tasarı ile, 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
Ayrıca, bayrağın örtü olarak kullanılabileceği 

yerler tek tek sıralanarak, saygı dışı mevcut ve yan
lış uygulamalara meydan verilmemesine özen gös
terilmiştir. 

«Yasaklar» bölümünde ise, 'bayrağın lâyık olduğu 
manevî değeri zedeleyebilecek herhangi bir şekilde 
kullanılması önlemek istenmiş ve Türk Bayrağı ile 
ilgili tüm yasakların, bayrağın sembol olarak yapımı 
ve kullanımı halinde de geçerliliğini koruyabileceği 
belirtilmiştir. 

Tüfk Bayrağı ile ilgili konuların hepsinin bu Ka
nun içinde yeterli ölçüde düzenlenemeyeceği pek ta
biî malumlarınızdır. Bunun için, Kanunun uygulan
masını göstermek ve emrettiği birçok detayları da 
kapsamak için bir tüzük hazırlanması da ayrıca uy
gun görülmüştür. 

Sonuç olarak; Türk Milletinin bayrağına olan 
tutkusu, saygısı, örf, âdet ve gelenekleriyle, millî duy
gularından kaynaklanan davranışlarının bağdaştırıl
ması esas alınmak suretiyle söz konusu Tasarı hazır
lanmıştır ve huzurlarınıza getirilmiştir efendim. 

Yardımlarınızla bu Tasarının en iyi şekilde çıka
cağına dair inancımız bir defa daha yinelemek ister
ken, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın üyeler, Kanun Tasarısı ile ilgili olarak so

ru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz var mı 
efendim?... ıSayın Azgur. Başka sayın üyemiz yok, 

Buyurun Sayın Azgur< 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, Komisyonu
muzdan özür dilerim, bendenizde eski bayrak şekli 
konusunda standartları yok, acaba en küçük bir de
ğişiklik var mı?. Yani bu şekil üzerinde, eski bayrak 
konusunda şekil bakımından bir küçük değişiklik 
veya benzememezlik var mıdır; bunu öğrenmek is
tiyorum?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Soralım efendim?... 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, en ufak bir değişiklik yoktur efendim. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
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Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerindeki konuşma
lar tamamlanmış bulunmaktadır. Tasarının maddele
rine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Bayra

ğının şekli, yapımı, kullanılması ve korunması ile 
ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 

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

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

Maddeyle ilgili soru sormak ihtiyacını hisseden sa
yın üyemiz?... Yok. 

Düzeltme isteminde olan sayın üye?... Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum, 
Bayrağın şekli ve yapımı 
MADDE 2. — Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli 

cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıy-' 
la al zemin üzerinde beyaz ay-yıldızlıdır. 

Bayrak ile sembolik bayrakların standartları, han
gi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükle belirle
nir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteven sa
yın üye var mı efendim?.. Sayın Erginay. Başka sa
yın üyemiz?... Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu 2 nci mad

de halen yürürlükte bulunan 2994 sayılı Kanundaki 
şekle uydurulmuş bulunuyor. Oysa, Anayasamızın 3 
üncü maddesinde Türk Bayrağının mahiyeti daha 
açık, daha güzel belirtilmiş. Bir önerge vererek buna 
uyulmasını rica ediyorum. Nitekim 3 üncü maddenin 
ikinci fıkrasında : «Bayrağı, şekli kanununda belirti
len, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.» Diyor. Biz her 
zaman zaten şarkılarımızda, türkülerimizde, her yer
de millî marşlarımızda «al bayrak» deriz. Halbuki, 
Kanun metnindeki : «... olmak kaydıyla al zemin üze
rinde beyaz ay-yıldızlıdır.» diyor. Ama nedir?. Al 
bayrak ifadesi daha kuvvetli olarak ortaya çıkıyor. 

Bu itibarla, bunun önergem yönünde, Anayasa
daki şeklivle değiştirilmesini rica ediyorum. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, şekil olarak gerçekten büyük bir fark yok; 
ama 3ayın Hocamızın önerisi Anayasaya daha uygun, 
Komisyon olarak bu önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tabiî önergeye daha sıra gelmedi, 
ama ben konuşmaya cevap olarak sormuştum, öner
geye de katıldığınızı şimdiden beyan ediyorsunuz. 

Sayın Hükümet, bir cevabınız olacak mı efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Ay
nen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Aynen katılıyorsunuz, teşekkür ede
rim Sayın Yıldıran. 

Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili olarak Sayın Er-
ginay'ın önergesini okutuyorum efendim. 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 2 nci maddesinin 

Anayasadaki şekle göre aşağıdaki gibi düzenlenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Akif ERGİNAY 
«Türk Bayrağı, bu kanuna ekli cetvelde gösteri

len şekil ve oranlarda olmak kaydıyla, beyaz ay yıl
dızlı al bayraktır.» 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıldığına 
göre kesin olarak önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kesin olarak ka
bul edilmiştir. 

Maddede bir düzeltme istemi var mı efendim?.. Sa
yın Azgur buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, acaba bu 
«standartların» yerine, daha Türkçe bir kelime kul-
lansak, mesela «bayrak ile sembol bayrakların ölçü
leri» desek, ifade bakımından daha iyi olmaz mı?... 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
MİLLÎ ıSAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, bu kelime Türkçemizde kullanılır. Malumuâli-
niz, bir kurul da vardır Türk Standartları Enstitüsü. 
Biz başka bir kelime bulamadığımız için uygun gör
dük efendim ve kalmasında da bir sakınca görmüyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın üyeler, biraz evvel kabul buyurduğunuz 

önerge ile birlikte 2 nci maddeyi kesin olarak oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret 'buyur
sun efendim... Kabul etmeyenler... 2 nci madde ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bayrak çekilecek yerlen 
MADDE 3. — Bayrak, tüzükte belirlenecek ka

mu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilciliklerine, 
yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına, ka
mu ve özel kuruluşların deniz vasıtalarına çekilir. 

Bayrağın nerelerde daimî olarak çekileceği, hangi 
kapalı yerlere konulacağı, nerelerde fon olarak ya da 
asılmak suretiyle kullanılacağı tüzükte belirlenir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?... Sayın Uyguner. Baş
ka sayın üyemiz?... Yok. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
3 üncü madde, bayrağın nerelerde ve hangi şart

lar altında kullanılacağını düzenleyen bir madde ola
rak ele alınmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasından tamamen kamu ku-
rııluşlarıvla kamu tüzelkişilerine ait yerlerde bayrak 
çekileceği anlamı çıkmaktadır, özel kuruluşlar için 
sadece deniz vasıtalarına çekileceği hükmü yer al
maktadır. Yani, özel kuruluşlar sanki sadece deniz 
vasıtalarına bavrafc çekecekler, bunun dışında hiçbir 
verde bavrak çekemevecek, bayrak kullanılamayacak 
gibi bir anlam çıkmaktadır. 

İkinci fıkrada, «Bayrağın nerelerde daimî olarak 
çekileceği, hangi kapalı, yerlere konulacağı, nereler
de, fon olarak ya da asılmak suretiyle kullanılacağı 
tüzükte belirlenir.» denmektedir ki, bununla da bi
rinci fıkra arasında bir bağlantı kurarsak, sanki bi
rinci fıkrada yazılı resmî kurum ve kuruluşların ne
relerinde daimî olarak çekileceği, bunların kapalı yer
lerine nerelerde konulacağı şeklinde bir anlam taşı
maktadır. Halbuki, bizim geleneklerimize göre, hal
kımız tarafından da bavrak kullanılmaktadır ve kul
lanılan yerler vardır. Mesela; inşaatlar çatı seviyesine 
çıktığı zaman, çatı kapanmak üzere iken bayrak çe
kilmesi bir gelenek haline gelmiştir. Mesela; asker 
toplandığı sırada köylerde bir meydanda bayrak çe
kilir ve bütün askere alınacak gençler o bayrak altın
da toplanırlar ve • özel bir törenle uğurlanmak su-
retivle' askere sevk edilirler. Keza düğünlerde, birçok 
verelerimizde bavrak kullanılması, düğün alavının 
önıinde bayrak konulması âdet haline, gelenek haline 
gelmiştir. 
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Bu bakımdan, ben üçüncü maddeyi biraz noksan 
buluyorum. Yani halkın yahut vatandaşlarımızın da 
bayrak kullanma yerlerine imkân verecek, hiç olmaz
sa geleneklerimize göre veya göreneklerimize göre 
bayrak kullanma yerlerine imkân verecek tarzda ka
leme alınması daha uygun olacaktı. 

Bu eksikliğin giderilmesini Komisyonun takdirle
rine arz eder, saygılar sunarım. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım; 

Evvela değerli Uyguner'e teşekkür ediyoruz; fa
kat malumuâliniz bu Tasarı Adalet Komisyonunun 
görüşüne de sunulmuş ve oradan bize intikal etmiş
tir. Komisyon Başkanı olarak Sayın Uyguner'in o 
zamanlar herhalde dikkatinden kaçmış olacak ki, ten
kitlerini şu anda yapmak durumundalar. 

Aslında, dikkat buyururlarsa 6 ncı madde endi
şelerini giderecek bir fıkrayı kapsamaktadır. 6 ncı 
madde geldiğinde bunu göreceğiz; şu anda da oku
yabilirim : «Millî örf ve âdetleri göz önünde tutula
rak Bayrağın diğer kullanım şekil ve yeri de Tüzük
le belirlenir.» diyor efendim. 

Zannediyorum ki, kendilerine böylece cevap ver
miş oluyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın üyeler; Sayın Vardal'dan başka soru sor

mak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan; 
Maddenin birinci fıkrasında yurt içinde ve yurt 

dışında yetkililerin araçlarına bayrak çekilebileceği 
öngörülüyor. Buradaki «yetkililerin» kelimesinin aca
ba açık olarak belirtilmesinde yarar yok mudur?.. 
Anladığım kadarıyla buradaki «yetkililer», Türk Mil
letini, Türk Devletini temsil eden yetkililer anlamına 
geliyor. Bunu açık ifade etsek daha doğru olmaz mı 
acaba?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal, so
ralım efendim... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim; Komisyonumuzda bu konu gerçekten dile geti
rilmiş ve tartışılmıştır. Aslında, tüzüğe bırakmaktaki 
amaç da, «yetkililer» anlamında pek tabiî burada 

Türk Devletini temsil edecek kişiler, anlamak lazım 
gelir. Yurt dışında pek tabiî büyükelçiler, yurt içinde 
valilerdir. Fakat ilerideki mevzuat değişiklikleriyle 
temsil etme imkânı bazı kişilere de verilebilir düşün
cesiyle, biz bunu tüzüğe bırakmakta fayda gördük. 
Böyle kalmasında Komisyon olarak ısrarlıyız efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yani «Tadadi olursa sıkıntılar olabilir.» diyorsu

nuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sıkın
tılar olabilir. Kimin Devleti temsil edeceği belki bi
linebilir; ama ileride bir başka temsil imkânı da sağ
lanabilir bazı kişilere. O nedenle, bu konuda bu hal
de kalmasında fayda görüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Madde üzerinde bir düzeltme var mı efendim?.. 

Sayın Bilge, Sayın Uyguner. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; 
Maddenin birinci fıkrasının ikinci satırında «yet

kililerin araçlarına» dendikten sonra «kamu ve özel 
kuruluşların deniz vasıtalarına çekilir.» deniyor. Şim
di, «özel kuruluşların» deyimi yerindedir; ama bu 
«kamu kuruluşların» deyimi yerinde değildir, bir ek
siklik vardır. Buna, «kamu kuruluşlarının ve özel ku
ruluşların deniz vasıtalarına» demek lazım; fakat 
«kuruluş» kelimesi de birkaç kez tekrarlandığı için, 
cümle eksik oluyor., Onun için acaba şöyle denemez 
mi?.. «... yetkililerin araçlarına kamusal kurum ve 
özel kuruluşların deniz vasıtalarına çekilir». Eğer 
«kamusal» denmek istenmiyorsa, «kuruluşlar» tabi
rini tekrarlamak icap edecektir; çünkü aksi halde 
yanlışlık olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. So
ralım efendim. 

«Kamu» nun arkasına bir «sal» eki getirilmek is
teniyor efendim; «kamuya ait» anlamına. Sayın Ko
misyon, katılıyor musunuz, yoksa «Böyle kalması mı 
doğru» diyorsunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, böyle kalmasında bir sakınca görmüyoruz. 

BAŞKAN — Görmüyorsunuz. 
Sayın Hükümet de görmüyor. 
Sayın Uyguner, buyurun. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; 
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ikinci fıkrada «ya da» kelimesi var. Bu kelimeyi ı 
birçok metinlerde «veya» olarak düzeltmiş bulunu
yoruz. Bu hususun da düzeltilmesinde bir yarar gör
mekteyim. I 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soralım efendim. 
«Ya da» yerine «veya» olsun, diyorlar... I 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim; bu tartışılmış bir kelimedir Komisyonumuzda. 
Bu her iki tarz da olabiliyor; biz «ya da» yi uygun 
gördük. Pek ısrarlı değiliz; ama «ya da» şeklinde kal
masında sakınca görmüyoruz. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Uyguner, zannederim 
«kanuni deyimi uygun mudur?..» diye sormak isti
yorlar herhalde; «ya da», «yahut» anlamına... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Ko
misyon olarak tercih böyle olmuştur. 

BAŞKAN — Oldu efendim; «ya da» şeklinde 
kaldı. 

Sayın üyeler; maddeyi Komisyondan geldiği bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bayrağın çekilmesi ve indirilmesi 
MADDE 4. — Türk Bayrağı, resmî tatil başlan

gıcında çekilir ve tatilin bittiği günbatımında indiri
lir. Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve 
Türk bandıralı ticaret gemilerinde ve diğer mahaller
de bayrak çekme ve indirme zamanları tüzükte gös
terilir. 

Bayrak çekiliş ve indirilişinde tören yapılır. Bay
rak törenlerinin gereken biçiminde yapılmasından o 
mahaldeki yetkili amirler sorumludur. 

Türk Bayrağının, yas alameti olarak 10 Kasım 
haricinde yarıya kadar çekileceği haller ve zaman 
Başbakanlıkça ilan edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Buyurun Sayın Pamak. I 

MEHMET PAMAK — Efendim; ben bir sual 
soracağım müsaade ederseniz. 

«Bayrak çekiliş ve indirilişinde tören yapılır.» de- I 
niyor. Acaba bu törenin yapılış şekli, tören nasıl bir 
törendir; bunu tüzükte tedvin. etmek öngörülmemiş 
galiba. Ben öyle görüyorum, yeni okuma imkânını 
bulduğumuz için Tasarıyı. Acaba bu törenin nasıl 
bir tören olduğunu, İstiklal Marşının söylenip söy
lenmeyeceğini; yani bunların nerede belirleneceğine 
dair bir hüküm var mı?.. I 
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Bir de, tören sırasında istiklal Marşıyla bayrak 
töreni yapıldığı sıralarda, buna bir saygı olarak say
gı duruşuna geçilmesi gerektiği halde geçmeyenler 
hakkında bir cezaî müeyyide var mıdır?.. Bunu sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Tuğ, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Saym 
Başkanım; 

Her ne kadar 5 inci madde kısmen bu konuyu 
izah ediyor ise de, detay ve bütün teferruat tüzüğe 
bırakılacaktır tabiî. Bayrak çekmenin ve bayrak çek
me sırasının nasıl olacağı, şekli ve detayları tüzükte 
belirlenecek; İstiklal Marşının söylenip söylenmeye
ceği, askerî bayrak çekmenin nasıl olacağı, okullarda 
nasıl olacağı tüzükte detaylarıyla ifade edilecek efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyle ilgili soru sormak ihtiyacmı hisseden 

sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Parlak'ın bir 

önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Tasarının 4 üncü madde

sinin ikinci paragrafı sonuna aşağıdaki cümlenin ila
vesini arz ederim. 

«Bu yetkili amirler tüzükte gösterilir.» 
Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın Parlak, bir açıklamanız ola
cak mı efendimi. 

EVLİYA PARLAK — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
4 üncü maddenin ikinci fıkrasında «Bayrak çekiliş 

ve indirilişinde tören yapılır. Bayrak törenlerinin ge
reken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amir
ler sorumludur.» deniliyor. Madde gerekçesine bak
tığımızda, burada yetkili amirler tek tek sayılmamıştır. 
«Bunlar İlde vali, ilçede kaymakam, bucakta bucak 
müdürü, köyde muhtar ve askerî birliklerde garnizon 
komutanı gibi yetkililerdir.» deniliyor. Ama kanunun 
maddesinde olmayınca, tüzüklere değinilmeyince mad
de gerekçesini hiç kimse incelemeyeceği için, kor
karım ki, ortada kalır gibi bu yetki. Bu sebepten do
layı, acaba bu ikinci fıkranın sonuna «Bu yetkili 
amirler tüzükte gösterilir.» denildikten sonra - ki, 
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sayın sözcü de demin ifade buyurdular- bütün de
taylı bilgiler ve gerekli olan bütün izahlar tüzükte ifade 
edilecektir. 

Onun için bu önergeyi sundum; arz eder, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Parlak'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, burada arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi, 
meseleyi sadece vali, kaymakam ve ondan sonra ge
len bir - iki kişiyle sınırlamak oldukça sorunu dar 
çerçeve içerisinde ifade etmek olabilir. Onun için 
«Yetkili amirler» tabiri bu kadar dar değil bizim görü
şümüze göre. Tüzükte de belrtmenin pek; yani de
tayları biz tüzükte belirteceğiz ama, tadat edip bütün 
amirleri orada yazmanın da, faydası yanında mahzu
runun da olduğunu düşünüyoruz. Bu itibarla biz 
önergeye katılamıyoruz efendim. 

•BAŞKAN — Sayın Yıldıran?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — Katıla
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Parlak'ın önergesine, tadat 

edildiği takdirde daha değişik durumlar arz edece
ğinden bahisle^ Komisyon ve Hükümet katılmadığını 
beyan etmektedir. Bu nedenle önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Maddeyle ilgili herhangi bir düzeltme var mı efen
dim?.. Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği haliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde Ka
bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Bayrağın selamlanması 
MADDE 5. — Bayrak çekilir ve indirilirken tören 

kıtalarının geçişlerinde veya denetlemelerinde cephe 
alınarak selamlanır. 

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

Komisyon ve Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Bir vir
gül ilavesi gerekiyor; o da «Bayrak çekilir ve indiri
lirken» den sonra. 
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BAŞKAN — Divan Üyesi arkadaşımız da, «Bay
rak kelimesinden sonra koymak daha uygun olmaz 
mı?» diyor. 

AKİF EROİNAY — Sayın Başkan, «Bayrak» tan 
sonra virgül ve bir de «Denetlemelerinde» n sonra bir 
virgül daha konursa, daha uygun olur efendim. 

BAŞKAN — O zaman üç tane mi virgül oldu 
Sayın Erginay?.. 

AKİF ERGİNAY — İki tane. 
BAŞKAN — «Bayrak»tan sonra bir, «Denetleme-

lerinde»n sonra iki. Komisyon da bir virgül getirdi de; 
şimdi oldu üç virgül. Yani şimdi birini silmek lazım. 

Sayın Komsyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, virgülle ilgili önerilere katılıyoruz; ayrıca, «De
netlemelerinde» kelimesini «Denetlenmelerinde» olarak 
değiştiriyoruz ve maddeyi şu şekilde düzenlemiş olu
yoruz: «Bayrak, çekür ve indirilirken, tören kıtala
rının geçişlerinde veya denetlemelerinde, cephe alı
narak selamlanır.» 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, düzeltmeyle 

ilgili bir önerim olacak. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR— Efendim, daha evvel ka

bul ettiğimiz 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında «Bay
rak çekiliş ve indirilişinde» diye bir ifade kullanıl
mıştı. Bayrak çekiliş ve indirilişinde tören yapılır. 
Şimdi 5 inci maddede «Bayrak çekilir ve indirilirken» 
denmekte; «Bayrak çekiliş ve indirilişinde» denirse, 
yukarıdaki maddeyle herhalde bir paralellik sağlan
mış olacalktır zannediyorum. 

BAŞKAN — Aslında Sayın Aydar, tabiî bir para
lellik var gibi görünüyor; ama burada selamlama du
rumundan bahsedildiği için «Bayrak çekilirken selam
lanır, indirilirken selamlanır» şekli daha doğrudur gi
bi geliyor. Yine de Komisyondan tabiî görüşü soralım 
da, bizi teyit ediyorlar mı?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, metin doğrudur kanısındayız. 

IBAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Efendim, üç tane virgül koyduk ve maddeyi bu 

virgüllerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bayrağın kullanılacağı yerler 
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MADDE 6. — Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı 
yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek as
ker ve sivil vatandaşların cenaze törenlerinde bunla
rın tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykel
lerine veya resmî yemin törenlerinde masalara örtüle
bilir. 

Ayrıca, millî örf ve âdetler göz önünde tutularak 
Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri de tüzükte be
lirlenir. 

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

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

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, ikinci fık

rada geçen deyimde «Bayrağın diğer kullanılma şekil 
ve yeri de tüzükte belirlenir» deniyor. Burada zabıt
lara geçmesi bakımından soruma cevap istirham edi
yorum. Millî bayramlarımızda, özellikle özel binalara, 
evlerimize de bayrak çekmekteyiz. Acaba bu fıkra 
tüzük hazırlanırken bunu da kapsayacak mı?.. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Muhak
kak kapsayacak efendim. 

BAŞKAN — Kaldı ki, zaten oradaki sivil yöne
tim, «Bayramlarda bayrak asılsın» diye de bir ilan 
veriyordu, «Herkes evine assın» diyor zaten. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Pek tabiî, 
çekmesini de ilan edebilir bir noktada ve ikaz eder 
efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Bir düzeltme isteği var mı efendim?.. Yok. 
6 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yasaklar 
MADDE 7. — Türk Bayrağı, yırtık, sökük, delik, 

kirli, soluk, buruşuk ya da layık olduğu manevî değeri 
zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî 
yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, 
masalara kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan 
veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere 
ve benzeri eşyaya, Bayrağın şökli veya ay-yıldızlı sem
bolü yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyile
mez. Hiçbir parti, siyasî teşekkül, dernek, vakıf, ku

rum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzer
lerinin ön ya da arka yüzünde esas veya fon teşkil 
edecek şekilde kullanılamaz. 

Türk Bayrağına sözle, yazıyla, hareketle veya her
hangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulu
nulamaz. Bayrak yırtılamaz, yere atılamaz, özensiz 
kullanılamaz. 

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce der
hal önlenir. Bunlar hakkında gereken kovuşturma ve 
soruşturma yapılır. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyeceği?,. 
Yok. 

Sorusu olan sayın üyemiz?.. Buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, maddenin 

ikinci fıkrasında «Bayrak yırtılamaz» deniyor; acaba 
bir de «Yakılamaz» ilave edilemez mi?. Çünkü ona 
da şahit oluyoruz. «Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, ye
re atılamaz.» diyebilir miyiz?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ; so
ralım efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, konmasında bir mahzur görmüyoruz. Konabilir 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de bu görüşe katılıyor mu 
efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — Katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, bazı ya

yın organlarında bayrak sembol olarak kullanılmak
tadır. Bu kullanım bu Kanunun yasak kapsamına 
girer mi? Bunu öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yani, «Gazetenin bir yanında Türk 
Bayrağı basıyor girer mi?» diyorsunuz?.. 

Buyurun Sayın Tuğ. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Evet 
efendim, gazetelerde bunu görüyoruz; fakat tüzükte 
bu açıklanacak. Konulup konulmayacağı tüzükte tespit 
edilecek efendim. 

BAŞKAN — Şimdi konulabilir, bundan sonra 
konulup konulamayacağı daha belli değil. 

Sayın üyeler, Sayın Çakmakçı'nın bu maddeyle il
gili bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
541 S. Sayılı Tasarının 7 nci maddesi üçüncü sa

tırında yer alan; «Bu yerlere ve benzeri eşyaya bay
rağın şekli ve ayyıldızlı sembolü yapılamaz.» cümle
sinde neyin yapılamayacağı açısından eksiklik ve cüm
le düşüklüğü olduğundan, aynı cümlenin: 

«Bu yerlerde ve benzeri eşyada bayrağın şekli 
veya ayyıldızlı sembolü kullanılamaz.» şeklinde dü
zenlenmesini saygıyla öneririm. 

Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Tabiî Sayın Çakmakçı'nın konuşma 
hakkı yok. Çünkü, şu anda Divandalar. Önergesinin 
lehinde, aleyhinde söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşımızın önergesini tetkik fır
satım bulduk. Burada, bayrağın şekli veya ayyıldızlı 
sembolü yapılamazdan amacımız, yani resmedilemez. 
Burada «Yapmak», «Resmetmek» olarak düşünülmüş 
ve ifade edilmiştir. Amaç, yapmayı engellemektir. Bu 
nedenle kullanılmayacağı yerleri zaten belirlenmiştir ve 
arkadaşımızın söylemiş olduğu hususla biz bunu bağ-
daştıramadık. Dolayısıyla, bu önergeye katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Hükümet katılıyor mu?.. Katılmıyor. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Çakmakçı'nın 

önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan 
etmektedir. Önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, maddeyle ilgili bir düzeltme istemi 
var mu.. 

Buyurun Sayın Orel. 
ADNAN OREL — Sayın Başkan, birinci satırda 

bir «Laik» kelimesi var orada uzatma yapmak lazım, 
Yani «Laik» değil «Lâik» olması lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. Doğ
rudur efendim; fakat bir de Komisyona soralım efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Doğ
rudur efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Başka bir düzeltme de olmadığına 
göre, ikinci fıkraya «Yakılamaz» ibaresini de ekle
mek suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Cezalar 
MADDE 8. — Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe 

aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak 
yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan, satılan ve 
kullanılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince 
toplatılır. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunan
lar, suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdir
de, Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesi uyarınca 
cezalandırılır. 

Verilen hapis cezaları para cezasına çevrilemez 
ve tecil edilemez. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Buyurun Sa
yın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bir noktada benim tereddütüm var. Maddede 
şöyle deniyor: «Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe ay
kırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak 
yasaktır.» Kullanan insanı düşünelim; herhangi bi
risi bunu satan bir yerden satın alacak; onun ölçü
sünü nasıl tespit edebilir o satın alan kişi?.. O ne
denle, acaba «Kullanmak» sözcüğünü buradan çı
karmak ikâbil midir ve doğru olur mu? Sayın Ko
misyondan onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar; 
yalnız efendim, kullananlar için zaten burada bir 
ceza hükmü yok; toplatma hükmü var. Yani, yapıl
dığı, satıldığı ve kullanıldığı anlaşılan ve tüzüğe ve 
Kanuna uymayan hükümlerde evvela toplatılacak; 
fakat Kanuna aykırı davranışlar cezalandırılıyor zan
nederim. Komisyondan yine de soralım, ben yanlış 
mı anlıyorum?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, izah ettiniz; zaten biz de böyle izah etaıek is
tiyorduk. Teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim, «Bu Kanuna 

ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak bayrak yapmak, 
satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı ola
rak yapılan, satılan ve kullanılan Bayraklar o ma
hallin yetkili amirlerince toplatılır.» diyor buraya 
kadar uygun, doğru. İkinci fıkrada ise; «Bu Kanun 
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hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar...» diyor. 
Bulunanların içerisinde yapan da, satan da, kulla
nan da vardır ve Sayın Haznedar'm da işaret ettiği 
husus doğrudur. Bu konuda bir ayırıma gitmekte 
fayda vardır efendim. Eğer Komisyon bir cevapta 
bulunurlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Yukarıda dikkat buyurulursa Sa
yın Daçe; «Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe» di
yor; fakat ikinci fıkrada sadece «Bu Kanun hüküm
lerine» deniliyor. O nedenle, bendeniz böyle bir açık
lamada bulundum. Dikkat buyurun, «Bu Kanuna ve 
tüzük hükümlerine aykırı davranışda bulunanlar» de
miyor. Tüzüğe aykırı davranışta bulunan cezalandı
rılmıyor ki... Yine de 'Komisyondan soralım efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, biz bunu özell'iMe tartıştık. Bunun kalmasında 
biz fayda görüyoruz efendim. Yani, metnin aynen 
olmasını arzu ediyoruz. Kanuna aykırı bir şekilde 
kullanılırsa, o cezayı da kabullensinler diyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlü, buyurun. 
HAMZA EROĞLÜ — Sayın Başkan, arkadaş

larımızın üzerinde durmuş olduğu konuları bertaraf 
etmek amacıyla, daha genel mahiyet ve hüviyet ta
şıyan ikinci fıkranın birinci fıkra olarak alınması, 
"birinci fıkranın da ikinci fıkra olarak alınması daha 
uygun olmaz mı? Lütfen, Komisyon tarafından ce
vaplandırılmasını rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlü; so
ralım. 

Bir «Takdim-tehir olur mu?» denil'iyor. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUÖ — Efen
dim, İfade ettim biraz evvel; metinde değişiklik ya
pılmasını Komisyon olarak kabul etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bir düzeltme istemi var mı mad

deyle ilgili olarak?.. 
Sadece düzeltmeyle ilgili olmak şartıyla buyurun 

Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim, birinci fıkra

yı «'Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak 
'Bayrak yapmak, satmak ve kanuna ve tüzüğe aykırı 
olduğunu bilerek kullanmak» şeklinde bir ilave ya
pabilir miyiz? 

BAŞKAN — Şimdi, tabiî kast unsurunu soralım. 
Evet; yani bir ilave eklenmesini istiyorsunuz. 

Sayın Komisyon, «Bu Kanuna ve çıkarılacak tü
züğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kul
lanmak ve kanuna ve tüzüğe aykırı olduğunu bile
rek kullanmak» diye d'üzeltsek nasıl olur derler. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — As
lında efendim, biz «kullanmak» tabirinin bunu da 
kapsadığını düşünüyorduk; ama bilerek kuTlanmak-
ta da bir kasıt unsurunu göz önüne katarak mahzur 
görmüyoruz efendim. 

BAŞKAN — O zaman efendim, sadece «Bilerek 
kullanmak» deyimini mü koyacaksınız? Yani, kanu
na aykırı olduğunu falan filan değil... Sayın Daçe, 
lütfen bir daha onu tekrarlar mısınız? Bilerek kul
lanmak» demek yeterli mi efendim? 

'BEKİR SAMI DAÇE — «Bu Kanuna ve çıkarı
lacak tüzüğe aykırı olarak bayrak yapmak, satmak 
ve bilerek...» olacak. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Efendim, kast unsurunu açıklamaya 
çalışıyorlar da odur Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, Ceza Ka
nununun 526 ncı maddesince yapmak ve satmak da 
kasta makrunsa, bilmeyerek satıyor ise ne yapacak
sınız? Onu Kanun koymuş 526'ya bu itibarla, aynen 
geçmesinde mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, yalnız Türk Ceza 
Kanununun 526 ncı maddesi kabahatlerden değil mi 
Sayın Erginay? 

AKİF ERGİNAY — Kastı arayıp ihmal oldu
ğunu görecek. 

BAŞKAN — PeM efendim. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. Ya

ni, «kasıt unsuru var mı yok mu?» diye soruyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Kasıt 
unsuru her zaman aranır efendim ta'biî bu gibi ah
valde. Yalnız biz, bir yabancı sigara içen insanın 
bilerek, bilmeyerek bu işi içtiğini sormuyoruz ki 
gördüğümüz zaman... 

BAŞKAN — Efendim, o cürüm. Türk Ceza Ka
nununun 526 ncı maddesi; kabahat. Yani, ayrıcalığı 
var da Sayın Erginay'a da bendeniz onu hatırlatmak 
istedim; cürümle kabahat değişik. Ta'biî, bu Komis
yonun bileceği şey efendim. 
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«Bilerek» deyimini koyuyor musunuz efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, şimdi biz şunu şöylece gördük; gerçekten «bile
rek» tabiri de bir cümle değişikliğine sebep oluyor. 
Bunun da konulmaması taraftarıyız efendim; aynen 
geçmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Yani «bilerek» kelimesini de koy
muyorsunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Hayır 
efendim. Çünkü, bu toplamayı da engelliyor o za
man efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler, Komisyon kendi metninde ısrar et

mektedir. Başlka bir düzeltme isteği de olmadığına 
göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Tüzük 
MADDE 9. — Bayrak kumaşı ve yapılacağı di

ğer maddelerin standartları; Bayrak direği ve gön
dere ilişkin şekil ve esaslar; Bayrak çekilecek yerler, 
Bayrağın daimî olarak çekilme ve indirilmesine iliş
irin usuller; Bayrağın örtülebileceği yerler; sembolik 
bayrakların yapılışı, şekilleri, ebatları ile bunların 
nerelerde ve nasıl kullanılacağı; yıpranmış bayrak
ların imlha şekli ile bu Kanunun uygulanmasına iliş
kin diğer ayrıntılar çıkarılacak tüzükle belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
Üye var mı efendim?.. 

Yalnızca Sayın Eroğlu söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, bu mad

de, Kanuna dayanılarak, Kanunu mesnet alarak çı
karılacak tüzükten bahsediyor. Tüzük, bu Kanunun 
uygulanması imkânını öngörmektedir. Yani, tüzük 
olmaksızın bu Kanun yürürlüktedir; ama uygulama 
imkanına kavuşamamış olacak. Tasarının 10 uncu 
maddesi «Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 2994 
sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kalkar.» 
diyor. Bu Kanun yürürlükten kalkmakla birlikte, ay
nı zamanda bu Kanuna dayanan tüzük de yürür
lükten kalkmış bulunmaktadır. Ortalıkta yeni tü
züğün yürürlüğe girmesine kadar bir hukukî boşluk 
doğmaktadır. Bu boşluk, tüzüğün biran önce çıkarıl
masını zorunlu kılmaktadır. Uygulamada birçok ba
kımlardan kanunlarımızda şu tür hükümlerin de ge
tirildiği görülmektedir; «Yeni tüzük çıkarılıncaya ka

dar bu Kanuna aykırı olmayan, daha önce çıkarılan 
şu tüzük hükümleri uygulanır.» hükmüne yer veril
mektedir. Böyle bir hükmün bulunmasında, biz, fay
dalar olacağı kanısındayız; aksi halde, Kanun yürür
lüğe girdiği halde, Kanunun uygulanmasına imkân 
yeren tüzük çıkmadığı için, Kanun uygulanma im
kânına kavuşamamış olacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
BaŞkanım, madde 11 'de «Bu Kanun, yayımı tarihin
den altı ay sonra yürürlüğe girer.» diyoruz efendim. 
Tüzük de bu süre içerisinde zaten çıkmış olacak ve 
amaç da budur; tüzüğün çıkmasına bir imkân sağ
lamak için efendim. 

'BAŞKAN — Şimdi, Sayın Eroğhı'nun endişesi
ne katılmamak tabiî mümkün değil Sayın Komis
yon. «Ya altı ay içinde tüzük çıkmazsa?» diyor Sa
yın Eroğlu; yani siz «Altı ay içinde çıkmış olacak
tır» diyorsunuz da; ola ki'bir engel geldi?,. Malumuâli-
niz belirli yerlerden geçecek tüzük olduğu için ya 
çıkmazsa; «Altı ay içinde, beş ay, dört ay içinde 
çıkarılır» hükmünü koyarsanız, mecbur kalır çıkar
maya kanun hükmüdür diye. 

IMİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Çık
mazsa, yürürlüğe girmeyecek tabiî o zaman efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır, tüzük yürürlüğe girmeyecek 
de Kanun yürürlüğe girecek altı ay sonra diyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Hükü
metin altı ay sonra çıkaramayacağını düşünerek, ta
biî bugünden bir şey söylemek mümkün değil; ama 
biz çıkaracağını ümit ediyoruz. 

BAŞKAN — Tabiî, çıkaracağını ümit ediyorsu
nuz. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Burada tüzüğün ne kadar za

man zarfında çıkacağına dair bir hüküm olmadı
ğına göre; altı ay da olur, bir sene de olur denilebi
lir; fakat 9 uncu maddenin sonuna doğru, tüzüğün 
altı ay içerisinde çıkarılacağı, bilhassa kanunun yayı
mından itibaren altı ay içerisinde çıkarılacağı yo
lunda bir hüküm konulursa, mesele daha iyi düzen-
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lenmiş olur. Şöyle ki «...uygulanmasına ilişkin diğer 
ayrıntılar, bu Kanunun yayımından itibaren altı ay 
içerisinde çıkarılacak tüzükte belirlenir.» dersek, yü
rütme organına da tüzüğün ne kadar zaman içinde 
çıkarılacağını işaret etmiş oluruz. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Bu 
mümkün efendim, buna katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, «Bir de Resmî Gaze
tede yayınlanması hususu var.» diyorlar. 

NECİP BİLGE — Tüzükler zaten Resmî Gaze
tede mecburi olarak yayınlanırlar, yazmaya gerek 
yok. 

Sayın Başkan, söz almışken bir noktaya daha 
işaret edeyim; o da bir düzeltmedir. 

Bu «Cbatlar» tabiri geçmektedir, bu çoğuldur 
^boyutlar» denilebilir belki; ama, herkesin kabul 
edeceğinden şüpheliyim; «ebat» denilmesi yerinde 
olur; «şekilleri, ebadı» diye. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «ebatlar» denili
yor, zaten «ebad'ın kendisi çoğul. Görüşünüz nedir? 
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nacak ve öyle olacak ki, Kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte tüzük de hazırlanmış olacak, yürürlüğe so
kulacak. 

AKİF ERGİNAY — Tüzük bunu kendi göstere
cek Sayın Başkan; tüzük, «Falan tarihte yürürlüğe 
girer.» deyince, o zaman zaten mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Hayır, o başka bir konu; yani 
«Kanundan daha evvel olur mu?» deniliyor da, o 
başka bir konu. 

Sayın Hükümet, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂK. ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — Sayın 
Başkanım, biz altı ay sonra yürürlüğe girer derken, 
tüzüğün hazırlanmasına imkân hazırlamak için böyle 
bir tabir koymuştuk. Şimdi, 11 inci maddeyi o zaman 
değiştirmek gerekiyor. 11 inci madde de «altı ay sonra 
yürürlüğe girer» değil, «yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer» demek gerekecektir. Kanunun yürürlük tarihi 
yayımı tarihinden itibaren olacak, tüzük altı ay içe
risinde çıkarılacak. 

BAŞKAN — Efendim işte mesele o ya, o zaman 
yürürlük tarihi yayımına bağlanırsa, (Sayın Eroğlu da 
biraz evvel ifade buyurdular.) geçecek altı aylık süre 
içinde neyi uygulayacaksınız? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂK. ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — Sadece 
Kanun genel hükümleri uygulanacak bu vaziyette, 
tüzük çıkmamış olacak. Biz bunu engellemek için 
«Altı ay sonra yürürlüğe girer» demiştik, bu sebeple 
böyle hazırlamıştık. 

BAŞKAN — Tabiî bendeniz konuyu anlıyorum 
da meram edemiyorum. Daha doğrusu kendi görüş
lerimi bildirme durumunda olamıyorum. 

Buvurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, diyelim ki 

gelecek ayın birinde, yani Eylül'ün birinde yayımlan
dı. «Yayımından altı ay sonra yürürlüğe girecektir.» 
deniliyor. Bu altı ay içerisinde tüzük de yazılacaktır. 

Özellikle altı ay sonra, yani Mart ayından itiba
ren de yürürlüğe girmiş olacaktır. Bu tarihte hem tü
zük, hem de Kanun birlikte aynı tarihte yürürlüğe 
gireceklerdir. 

Bu itibarla, biz tezat yoktur, «Yürürlüğe girdikten 
sonra» demiyor, «Yayımlandığı tarihten itibaren» 
diyor. Dolayısıyla altı aylık sürede yayımlandıktan 
sonra zaten Kanun yürürlüğe girmiş değil. O müddet 
içinde tüzükleri de hazırlanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Ve o müddet içinde de halen 29 
Mayıs 1936 tarihli ve 2994 sayılı Türk Bayrağı Ka-

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, biz de aynı görüşteyiz efendim; fakat Sa
yın Hocam bizden evvel davrandı, biz de ona dik
kat etmiştik, size bildirecektik; kendilerine teşekkür I 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Ayrıca, şu ibareyi ekliyoruz: «Di
ğer ayrıntılar, bu Kanunun yayımı tarihinden itiba- j 
ren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte belirlenir.» 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, biz de 
aynı şeyi ifade etmiş oluyoruz; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — EstağfurulMı efendim, doğrudur | 
işte, o noksanı tamamlıyoruz. 

Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, bu- i 

rada bir sorun çıkıyor gibi geldi. Hukukçu arkadaş
larımız lütfen yol göstersinler; bu Kanuna istinaden 
çıkarılacak bir tüzüktür bu. Bu Kanunun uygulan
masını gösterecektir. Kanun yürürlüğe girmeden tü- j 
züik çıkmış oluyor; bu nasıl olacak? Buna bir çözüm 
bulmak gerekir. I 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Kanun yayımlanı
yor; fakat yürürlüğe girme hükmü altı ay sonra. 
Buradaki ibare ne?., «yayımı tarihinden itibaren altı 
ay içinde çıkarılacaktır.» Yani yayınlanacak, yayımı 
tarihinden itibaren altı ay içinde de bir tüzük hazırla- I 
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nunu yürürlükte kalacaktır. Yayımlanacaktır bu Ka
nun; ama öbürü halen yürürlüğünü sürdürecektir altı 
ay daha demektir bu. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, izin ve
rir misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bu nok

sanlığın giderilmesi için Komisyonun 9 uncu madde
nin «Ayrıntılar» kelimesinden sonra «Bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren çıkarılacak tüzükle belirle
nir.» şeklinde bir değişikliği kabul etmesinde büyük 
bir isabet olmuştur. Bunun sebebi şu; bir defa bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde 
yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir yürürlük hükümle
rinde. Durum böyle olunca, Kanun yürürlüğe girme
den tüzük çıkarılamayacak, çıkatılması mümkün ola
mayacak gibi bir sakınca ortaya çıkacaktı. 

Bu kabul edilen değişiklik sakıncaj'i ortadan kal
dırıyor. Çünkü, bu değişiklikle Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Tüzüğün hazırlanıp çıkarılmasına 
yetki verilmiş oluyor Hükümete, idareye. Bu ilave yet
ki vermiş oluyor idareye. O zaman bu demektir ki, 
Kanun yürürlüğe girmeden bu tüzük hazırlanıp, nor
mal prosedürünü takip ederek çıkarılacaktır anlamını 
taşır ve bu hususta idareye yetki verilmiş oluyor. Bu 
noksanlık bu şekilde kapatılmış oluyor. 

Burada bütün endişeler ya altı ay zarfında tüzük 
hazırlanmazsa yahut çıkarılmazsa konusunda topla
nıyor. Bu önemli değil. Bütün kanunlarda bu sakın
ca söz konusu. Usulen bir müddet konur, o müddet 
içerisinde çıkarılmazsa uygulanması gecikir yahutta 
uygulanması tüzüğe bırakılmış olan hükümler bir da
ha işlemez halde kalır. Ondan sonra tüzük çıkarılır 
ve işler hale sokulur. Bu kaçınılmaz bir şeydir ve bu
nun da başka çaresi bulunacağını ben sanmıyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Aslında Sayın Bilge'nin biraz evvel buraya ilave 

ettirdiği beyanla, ibareyle zaten altı ay içinde çıkarma 
mecburiyeti konulmuştur. Yani Kanun yavınlanacak-
tır, fakat altı ay içinde tüzükle birlikte ikisi birden 
yürürlüğe girecektir. Tüzüğün de yürürlük tarihi ayrı
ca tabiî belirtilecektir efendim. Konu budur, konu 
gayet açıktır, üzerinde fazla bir yeni tartışmaya da 
gerek kalmamaktadır. ' 

Madde ile ilgili başka bir düzeltme istemi var mı 
efendim?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili Sayın Öztuş'un bir önergesi 
var; okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 541 sıra sayılı «Türk Bayrağı 

Kanunu Tasarısının 9 uncu maddesinin dördüncü sa
tırında «kullanılacağı» kelimesinden sonra «Nasıl ko
runacağı» veya «nasıl saklanacağı» şeklinde bir ibare
nin konmasını saygı ile arz ederim. 

Nermin ÖZTUŞ 
BAŞKAN — Sayın Öztuş, bir açıklamanız olacak 

mı efendim?.. 
NERMİN ÖZTUŞ — İzninizle Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Öztuş, buyurun efendim. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Efendim, bayrağın bir kullanılması, bir de kulla

nıldıktan sonra yıpranmış bayrağın imha şekliyle 
ilgili bir tüzük çıkarılacağı ve bir de Kanunun uygu
lamasına ilişkin birtakım hükümlerin olacağı anlaşılı
yor tüzükte. 

Yalnız bayrağın kullanılması ile yıprandıktan son
ra imha şekli arasında olan korunmaya ilişkin herhan
gi bir hüküm göremedim. Bu çok önemli, bunun çok 
sıkıntısını çektik, özellikle benim son görevim sıra
sında. 

Şimdi, bunun çeşitli yerlerde saklandığını gördük. 
Bilmem işte arşivde, kasa içerisinde şu bu şekilde; fa
kat bir bayrağın 7 nci maddede olduğu gibi Türk 
Bayrağının yırtık, sökük, delik, kirli, soluk, buruşuk 
ya da layık olduğu manevî değeri zedeleyecek her
hangi bir şey kullanılamaz. Peki, bunun yanında bu 
şekilde de saklanmaması lazım. Bayrak bir naylon 
torba içinde mi saklanacak, gazete kâğıdı içinde mi 
saklanacak, özel olarak yapılmış bir bohça içinde mi 
saklanacak?.. Sonra saklanacak olan bayrak nerede 
bulunacak?.. Müdür odasında mı, başkan odasında 
mı, hizmetli odasında mı, gece nöbetçisi odasında mı 
veyahut hafta sonundaki nöbetçi kimse odasında mı, 
dolap içerisinde mi, bir kasa içerisinde mi, kitaplık
ta mı vesaire... 

Bundan başka bir de özellikle şaldan yapılmış, 
yani yünden yapılmış bayrağın mutlak surette naf
talinlenerek saklanması lazım. Zira yünlü kumaş he
pimizin bildiği gibi güveler tarafından hırpalanır ve 
tabiî bu delinmiş olan, küçük delikleri açılmış olan 
bayraklar, yün bayraklar, şal bayraklar rüzgarın et
kisi ile çok çabuk hırpalanır; fakat diğer pamuklu
dan yapılmış bayraklar için naftalinle korunma söz 
konusu değildir. 

O bakımdan bu önergeyi vermiş bulunuyorum. 
Tabiî takdir Yüce Kurula aittir. Saygılarımla efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş, 
Sayın öztuş'un önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, Sayın öztuş'un önergesini okuduk. Ger
çekten bir hayli detaydan bahsettiler. Burada aslında 
bayrağın korunması bu Yasa ile sağlanmaktadır. Da
ha evvelki maddelere eğer bakarsak Kanuna aykırı 
davranışlardan tutun da diğer hususları kapsayacak 
ve kapsamadığı konuları da tüzükte ifade edecek im
kânlar sağlanıyor. 

Şimdi, kullanma konusu o satırda sembolik bay
raklar içindir. Sembolik bayrakların nasıl korunacağı 
konusunda da Kanun hükmü koymak bence sakınca
lıdır. Çünkü son derece büyük bir detayı kanunların 
içerisinde zikretmekte fayda görmüyoruz. 

Bir okul düşünelim, burada herkes bir bayrağı 
muhafaza etmek için dolap mı yaptıracaktır veyahut 
evlerdeki bayraklar için bohçalara nasıl naftalin ata
cağız?.. Bu biraz da bizim kanunla ilgili mantığımıza 
ters düştüğü için bu detayı kanunlarda kanun mad
desi olarak göstermekte fayda görmüyoruz. 

Herhalde bayrağa sahip olan kişiler, bunu en iyi 
şekilde kullanabilecekleri bir yerde muhafaza ederler. 
Yırtılamaz, yakılamaz, vesaire gibi hususlarda zaten 
korunması için en güzel şartlan sağlıyor. Bizce böyle 
kalmasında sakınca yoktur efendim. Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz efen

dim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Ka
tılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Öztuş'un önergesine Sayın Ko

misyon ve Sayın Hükümet katılmadıklarını beyan et
mektedir. Önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, düzeltmeler de yapıldığına göre 9 un
cu maddeyi bu düzeltmelerle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte, 29 Mayıs 1936 gün ve 2994 sayılı Türk Bay
rağı Kanunu yürürlükten kalkar. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyecek
leri?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Uyguner. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bu mad
dede cümlenin «yürürlükten kalkar» şeklinde değil 
«yürürlükten kaldırılmıştır.» şeklinde ifade edilmesi 
gerekir. Zaten Kanun yürürlüğe girince bu madde 
hüküm ifade edecektir. Binaenaleyh, bu ibarenin kal
dırılıp «yürürlükten kaldırılmıştır.» şeklinde ifade edil
mesi daha uygun olacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan soralım efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, bu, «gelecekte kaldırılmıştır.» şeklinde bir ifade 
arz ediyor. Yani cümle hatası burada yok. Teklif 
edilen usulde var zannediyorum. Onun için böyle kal
masını istiyoruz ve katılmıyoruz efendim. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinden altı 
ay sonra yürürlüğe girer. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme istemi var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru ve düzeltme istemi var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edilmiş
tir. Millete ve Devlete hayırlı ve uğurlu olsun efen
dim. 

2. — Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teş
kilatlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Do
natılması ve Konut Yapımı Amacıyla İçişleri Ba
kanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıl
lara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa; Bütçe -
Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/479) (S. Sayısı : 543) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin «Kanun ta
sarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen işler» bölü
münün ikinci sırasında yer alan Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz; 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yer
lerini alsınlar efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümetin yetki belgesi tamam. 
Sayın üyeler, Kanun Tasarısı hakkındaki Komis

yon Raporunun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiş
tir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Sayın öztürk, Sayın Erginay, Sayın De-
mirel. 

Sayın öztürk, buyurun efendim. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin sayın üyeleri? 
Biz, demokrasinin sürekli olmasını gerçekten isti

yorsak, asker dışı kolluk kuvvetlerini ve özellikle po
lisi güçlendirmek zorundayız. 

Devlete ve demokrasiye, sivillerin ancak istikrarlı 
ortamda sahip çıkabileceğini özellikle vurgulamak is
terim. 

Son yıllarda polisin güçlendirilmesi konusunda bü
yük adımlar atılmıştır. Gerek personel sayısı ve bun
ların eğitimi, gerekse araç, gereç eksikliği açısından 
ciddî yaklaşımlar gerçekleştirilmiştir. Ancak, yapılan
ların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Ülkemizde asayişi, siyil demokrasiye geçişte po
lisimiz koruyacaktır. Unutmayalım ki, polis teşkilatı, 
550 şehit ile kargaşa yıllarının ve asayişi koruma çaba
larının bilançosunda yer almaktadır. 

(1) 543 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

Kanımca, yeterli sayıda eğitilmiş, modern araç ve 
gereçlerle teçhiz edilmiş, moral gücü yüksek polise 
sahip olmak, en önemli sorunlarımızdan biridir. 

tşte, emniyet teşkilatının müessir bir şekilde hiz
met edebilmesi için yeniden düzenlenmesi ve güçlen
dirilmesi zorunluğu ortaya çıkmış ve bu Tasarı hazır
lanarak huzurlarınıza sunulmuştur. 

Tasarı gerekçesinde de açıkça belirtildiği gibi, Em
niyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanma ve 
modernizasyon çalışmalarının bir yılda gerçekleştiril
mesi mümkün değildir. Yürürlükteki yasalar, ancak bir 
malî yıla geçerli taahhüde girişme yetkisi verdiğinden, 
belli bir plan döneminde gerçekleştirilmesi zorunlu 
olan faaliyetlerin finanse edilmesi mümkün değildir. 
Bu nedenle, Emniyet Genel Müdürlüğüne gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesinde 
zorunluluk vardır. 

Değerli arkadaşlarım, kıymetli eleştiri ve önerile
rinizle en mükemmel şekli alacağına inandığım bu 
Tasarı ile, derlenip toparlanma ve ciddî bir disiplin 
anlayışı içine girme sürecini yaşayan polis teşkilatı
mız, özgürlükçü demokratik rejime en uygun hizmet 
verme imkânına kavuşacak ve polisin hizmet mües-
siriyeti yükselecektir. 

Bu nedenle Tasarının kabulünü arz eder hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Buyurun Sayın Erginay. 

ÂKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Benden evvel söz alan arkadaşımızın, polis teş
kilatının güçlendirilmesi bakımından fikirlerine tama
men iştirak ediyorum. Ama, gel gör ki, böyle bir ka
nun hiçbir şekilde bütçe esaslarına, Anayasaya, hatta 
Devletin imkânlarına uygun düşmemektedir. 

Öyle bir Kanun ki, rasyonel değil. Biz bütçe bakı
mından rasyonelliği değerlendirirken, ehemmi mühi
me takdim etmek anlamında, ödenekleri veririz. Bun
ların da tespiti ancak gelecek seneler içindir. Şimdi
den bütçenin 10 yılını, 98 milyar lira gibi büyük bir 
parayla bağlamak, rasyonellik prensibine aykırıdır. 
Yarın ne olacağı belli değil ki, bütçenin gelecek im
kânlarının ne olacağı bilinmiyor ki... 

Gerçi, Anayasamız bize gelecek senelere şamil ta
ahhüde girişme yetkisini veren kanunların çıkarılabi
leceğini emrediyor ve eskiden beri de vardır. Halen de 
bütçe kanunlarımızda bunlar bir (G) cetvelinde gös
terilmektedir; fakat böyle çok uzun vadeli işler için 
bu düşünülemez, kabul edilemez. 

— 615 — 
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İkinci bir şekil, kendisini Muhasebei Umumiye 
Kanununun dışında, bırakıyor, 2490'ın değişik yeni 
şeklinin de dışında bırakıyor. Bu tamamen bütçe pren
siplerinin, Anayasanın 161 inci madde, 163 üncü mad
de bakımından da değerlendirilmesine imkân olmayan 
bir yöndür. Nasıl oluyor da açıkça bırakıyorsunuz ve 
bir sene sarfedemediği parayı da bütçede bırakmı
yor, bütçeye tekrar gelir kaydetmiyor, daha doğrusu 
tahsisat olarak imha etmiyor da ertesi yılın bütçesine 
kendisine, doğrudan doğruya devrediyor. Devir usu
lü, zaten bütçe prensibine tamamen aykırıdır, mülgadır. 

Döner sermaye bakımından olan bir koşul vardır. 
Bu itibarla, böyle bir devir imkânı da gözükmez bir 
kamu kuruluşunun bütçesinde. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir hususu başka çare
lerle belki değerlendirmek ve gerçekleştirmek akla 
daha uygundur; fakat siz, bununla böyle bir kapı 
açarsanız, yarın başka birtakım prensipler, başka bir
takım kanun tasarıları gelir «Efendim, bu çok önem
lidir, bana 20 senelik para ver.» der. Bu, bütçenin ken
di imkânlarının nasıl değerlendirileceği hakkındaki 
esaslara tamamen aykırı düşer. Nihayet, Devletin büt
çesi bir bütündür. Bu bütünde rahneler açmak, be
lirli kısımlar için yersizdir. Her sene için böyle bir 
İhtiyacın gerekliliği ortada ise, onu bütçesine, kendi 
imkânları bakımından Devlet, hükümet koysun ve tat
bikatını yürütsün. Şimdiden 98 milyar liralık bir ta
ahhüde girişmek demek, aslında belki 1 trilyona va
racak olan bir ödenektir bu. 

Mütemadiyen enflasyonist tazyikleri düşünürseniz, 
yarın 8 milyar diye koyacağınız bir miktar, 18 mil
yar olarak çıkacak karşınıza. Çünkü, enflasyon hızıy
la bunlar değerini çok kaybedebilecek. Üstelik bu 
sene için, daha 1983 yılında 8 milyar, 8,5 milyar lira 
konsun istiyor Tasarı. Malî yıl bitmek üzere. Zaten 
biliyorsunuz, birkaç yüz milyar Devlet bütçesi açık. 
Üstelik, karşılığını bulmaksızın herhangi bir ödene
ğin konamayacağı hakkındaki Anayasanın hükmü 
malûm. Nereden bunun karşılığını bulacak. Hani ne
rede? Karşılığını göstermiyor ki üstelik Tasarı. 

Ben, bu anlamda Bütçe - Plan Komisyonunun ha
kikaten açıklıkla belirttiği raporuna, yani bu Tada
rının reddi hakkındaki fikirlerine de iştirak ediyorum. 
Böyle bir Tasarı, zannediyorum ki bütçe hukukumuz 
bakımından da rahneler açabilecek bir tasarıdır; red
dini arz ve teklif ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

Yalnız, bu Kanun Tasarısının Anayasa Komisyo
nu görüşmelerinde Sayın Aldıkaçtı'nın imzasıyla gön
derilmiş bir görüş var : «Komisyonumuz 22.3.1983 ve 
24.3.1983 günü toplantılarda konuyu görüşüp tartışa
rak aşağıdaki görüşe varmıştır.» diye bir rapor veril
miştir. 

AKİF ERGtNAY — Haberimiz olmadı. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, bu raporda sadece Sa

yın Aldıkaçtı'nın imzası var, diğer arkadaşlarımızın 
yok. Yani bir muhalefet şerhi de burada görülmüyor. 

AKİF ERGtNAY — imzam yoktur efendim ve 
öyle bir tasarı, bizim Komisyonda görüşülmedi. 

FUAT AZGUR — Görüşüldü Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Belki de muhalif kalırdım. 
BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonunun 

bu bildirişi yanlıştır. Bu bildirişinde bütün üyelerin; 
başkan ve başkanvekili ve sözcünün imzalarının ol
ması, kimin muhalif olduğunun da rahatlıkla görül
mesi gerekirdi, fakat yalnız Sayın Aldıkaçtı'nın imza
sı ile gönderilmiştir. O nedenle söylüyorum. Bilemi
yorum, zabıtlarda bir muhalefetiniz var mı?.. 

AKİF ERGİNAY — İmzam olsa muhalefet şer
hi koyardım zaten. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan; Sayın Aldıkaç
tı'nın yazdığı yazıda zaten Anayasaya akırılığı yö
nünden belirtilmiş; açıkça birinci maddenin Anaya
saya aykırı olduğu söylenmiştir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, «birincisinde yok
tur, ikincisinde vardır, şunu değiştirin» diyor. 

FUAT AZGUR — «Birinci madde hükmü Ana
yasanın 163 üncü maddesiyle bağdaştırılamaz» diyor. 

BAŞKAN — işte, Bakanlar Kuruluna yetki veril
mesi hakkındaki şey, Anayasa ile bağdaşmamıştır, 
«fakat bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için 
özel süre ve usullerin kanunla konulabileceği öngö
rüldüğüne göre, Tasarının gelecek yıllara sarî düzen
leme getirmesinde Anayasanın 161 inci maddesine de 
aykırılık yoktur.» denmiştir. 

Bendeniz, raporu da zabıtlara geçireyim de efen
dim, yani o bakımdan söylüyorum. 

Buyurun Sayın Demirel. 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Hükümet 
temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Emniyet Teşkilatının içinden gelen bir arkadaşınız 
olarak görüşülmekte olan, kısa adıyla (EM - REMO) 
Kanun Tasarısı hakkında görüşlerimi arz etmek isti
yorum. 
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Malumları olduğu veçhile, Türkiye Cumhuriyeti 
nitelikleri itibariyle demokratik sosyal bir hukuk dev
letidir. Hukuk devleti kavramı, devletin himayesi al
tında bulunan kişilerin hür olduğunu, her türlü hür
riyetin rahatça kullanıldığını, başka bir deyimle, hu
kuk kurallarının, kanun hâkimiyetinin sağlandığı bir 
ülke anlamını taşır. Kanun hâkimiyetini sağlamak, 
Devletin en başta gelen bir görevidir. Bu görev, dev
let zabıtası ve adalet mekanizmasının ahenkli çalış
ması ile mümkün olabilir. Devletin hukuka bağlı ola
bilmesi içlin polisin çok yetenekli ve çok güçlü olması 
şarttır. Devet zabıtası, polis ve jandarmadır. Bundan 
evvelki yıllarda Silahlı Kuvvetlerimizi ve Jandarma
mızı güçlendirmek için özel kanunlar, REMO kanun
ları çıkarılmış, polis kuvvetlerimize bu imkân sağlana
mamıştır. 

Görüşmekte olduğumuz EM - REMO Kanun Ta
sarısı, Devlet zabıtasının anaunsurlarından birisi olan 
polisimizi güçlendirmek amacını taşımaktadır. 

Polisimizi neden güçlendirmek gerekiyor? 12 Ey-
lül'e gelinceye kadar yurdumuzda cereyan eden olay
lar, işlenen çeşitli suçların giderek artması, dolayı
sıyla, suçluların önlenememesi, anarşiyi büyük boyut
lara ulaştırmıştır. Olaylar karşısında polis, aciz ve 
güçsüz kalmıştır. Ordu müdahalesi zorunlu hale gel
miştir. «Ordumuz müdahale etmesin» diyoruz; ancak 
başka çare olmayınca Ordunun müdahalesi kaçınıl
maz olur. Sokak ve meydan hareketlerinde, miting ve 
nümayişlerde polisin karşılattığı güçlükler hepimizce 
bilinmektedir. Polis, modern silah ve teçhizata büyük 
ihtiyaç duymaktadır. îşte bu Kanun Tasarısı polisin 
ihtiyaç duyduğu modern silah, araç ve gereçlerin sağ
lanmasını bir plan dahilinde mümkün kılacaktır. 

Kamu görevlisi olan polisin moral kazanması için 
rahat ve huzurlu bir ortamda yaşaması da zorunlu
dur. Polisin ekonomik sıkıntılardan kurtarılması için 
ucuz kiralık konutlarda oturtulması da planlanmıştır. 
Tasarı bu amacın gerçekleşmesi için gerekli hüküm
leri taşımaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu Kanun Tasarısı süratle kanunlaşmalıdır. Dev

letin iç güvenliğine katkıda bulunacak bu Kanun, ye
rindedir; polisimizin bu kanuna ihtiyacı vardır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Komisyon, buyurun,: 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA As LÂM1 SÜNGÜ — Sa
yın 'Başkan, değerli üyeler; 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşki
latlanması, Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Do
natılması ve Konut Yapımı amacıyla hazırlanan bu 
Kanun Tasarısının gerekçesi aşağıda zikredilen se
beplere dayanmaktadır. Bunlar; hızlı nüfus artışı, 
kentleşme ve sanayileşme, trafiğin yoğun bir hal al
ması, (iç ve dış turizmin gelişmesi, kanunsuz kitle 
eylemleri ve tedhiş, polisin görevlerini artırarak, po
lis teşkilatına yeni bir şekil verme zaruretini doğur
muştur. Hafızalarımızı tazelemek bakımından rakam
larla bu saydığım hususları izaha çalışacağım. 

Nüfus artışı : Türkiye'de bu ıhız, % 2,32'dir. 1980 
yılında 45,2 milyon olan nüfus, 1985'te 52,3 milyon, 
1990'da 60,1 milyon, 1995'te 69,7 milyon ve 2000 yı
lında 80,7 milyon olacaktır. 

Kentleşme : 1980 - 2000 yılları arasında kentleş
me hızı, yılda ortalama % 4,55 olacaktır. Buna gö
re, 1980 yılında nüfusun % 44,3'ü kent, % 54,3'ü 
kırsal kesimdeyken, 2000 yılında 80 627 594'e ula
şacak nüfusun, 47 097 669'unu oluşturan % 58,4'ü 
kentte, % 41,6'sının da kırsal kesimde yerleşeceği 
anlaşılmaktadır. 

Bu kentsel yerleşme bölgelerinde hizmet gören 
Emniyet Teşkilatının hizmet elemanlarının genişle
mesine ve ilaveten kentlere gelen nüfusun gecekon
dulaşması ve bunun yaratacağı sosyal yapı, suça el
verişliliği artırmakta, bu ise polisin görevini genişle
tip güçleştirmektedir. 

Gerçekten de 1960 yılında polisin hizmet ettiği 
alandaki nüfus sayısı 11 milyon iken, 1981 yılında 
20 987 994'e ulaşmıştır. Halen 51 660 polis mevcut 
olup her bin kişiye 2,4 polis düşmektedir. Alman
ya'da tou nispet 3,2 olduğuna göre merkezî polis teş-
ikilatı olan demokratik Batı ülkelerini de nazarı (iti
bara alırsak bunlar da da aynı 3,2 oranını görüyo
ruz. Bu orana göre bizdeki açık 17 340 oluyor. 

12 Eylülden sonra iş analiz ve değerlendirmeleri 
yapılarak polisin teşkilat, malzeme ve kadro cetvel
leri hazırlanmıştır. Bu çalışmalara göre, 1982 - 1991 
dönemde, yani on yıllık dönemde personel sayısı 
136 500'e ulaşacak ve noksan 84 840 kadroya atama 
yapılacaktır. Son yıllarda karayolu taşımacılığının 
ehemmiyet kazanması ve buna paralel olarak mo
torlu taşıt sayısının yükselmesi karayollarındaki ka
zaların artması sonucunu da doğurmuştur. 

Karayollarımızın 1974 yılında Devletin bakım 
ve 'kontrolünde olan Ikısmı 34 500 kilometre ve böl
ge trafik zabıtasının kontrolü altında olan kısmı 
3 248 kilometre iken, 1980 yılında Devletin bakım 
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ve kontrolünde olan karayolu uzunluğu 61 bin ki
lometreye, bölge trafik zabıtasının kontrolü altında
ki kısmı 9 158 kilometreye ulaşmıştır. 

Taşıt sayısı 1975 yılında 979 789 iken 1981 yı
lı sonunda 1 785 758'e yükselmiştir. Yolcu nakliya
tının % 92'si ve yük nakliyatının % 79.1'i karayo
lu üzerinde cereyan etmektedir. 

Karayolları üzerindeki trafiğin ölçü içinde yoğun
laşması sonucu 1970 yılında 19 110 olan trafik ka
zası 1981 yılında 39 465'e ulaşmıştır.; Bu kazalar 
sonucu (ise 1975'te 5 125, 1981 yılında 4 441 kişi ha
yatını kaybetmiştir. Hasar tutarı ise 1980 yılında 
2 319 648 800 Türk Lirası iken 1981 yılında 
3 410 483 000 Türk Lirasına yükselmiştir. 

Gene 1968 yılında işgal ve boykot hareketleriy
le başlayan tedhiş eylemleriyle Devletin genel gü
venliğini tehlikeye düşüren toplu ve münferit olay
larda büyüyerek artışlar olmuştur. 1979 yılında si
yasal amaçlı 1 021 olayda 1 214 kişi öldürülmüş ve 
64 emniyet mensubu şehit olmuştur. 1980 yılında 
1 863 olayda 2 188 kişi öldürülmüş ve şehit emni
yet mensubu 87'ye ulaşmıştır. Aynı yıl içinde 10 500 
toplumsal olay meydana gelmiş, 1 868 patlayıcı mad
de atma olayında 36 yurttaşımız hayatını kaybet-' 
miş ve banlka soygununda 60 milyon lira gaspedi-
lerek soygun sırasında 3 yurttaşımız öldürülmüştür. 
1981 yılında ise 284 siyasî amaçlı olayda 181 kişi öl
müş, 124 kişi yaralanmış, 80 patlayıcı madde olayı 
meydana gelmiş ve 3 kişi ölmüştür. Bu yolda bir 
banka soygununda 3 kişi ölmüş, 330 bin lira gaspe-
dilmiş. 12 polis şehit olmuştur. 

Diğer taraftan Devlet büyükleriyle önemli kişile
rin korunması ve jandarmadan devralınan bölgedeki 
emniyet asayiş hizmetleri yeni tesisler gerektirmek
tedir. Devlet büyükleri, ülkenin önemli şahsiyetleri, 
yabancı ülke temsilcilikleri, siyasî partiler, meslek 
kuruluşları, Boğaz Köprüsü, çevre yolu, hava mey
danları ve tesisleri bu meyanda sayılabilir. 

Yine ülkemizdeki silah, mermi, gümrük - tekel, 
döviz, uyuşturucu madde kaçakçılığı, yılda 2 bin gi
rişi aşan TIR trafiğine paralel olarak artma gös
termiştir. 

1980 yılında yalnızca polis bölgesinde kaçakçı
lardan 1 725 tabanca, 105 uzun menzilli otomatik 
tüfek, 285 509 adet fişek, 577 milyon lira tutarın
da gümrük ve tekel kaçağı, 96 milyon lira döviz, 
2 357 kilogram esrar, 118 kilogram eroin, 28 kilogram 
afyon ve 70 kilogram baz morfin; 1981 yılında ise 
686" tabanca, 122 070 mermi, 21 uzun menzilli silah, 

582 556 820 Türk Lirası tutarında gümrük ve tekel 
kaçağı, 115 milyon liralık döviz, 3 178 kilogram es
rar, 130 kilogram eroin, 37 kilogram afyon ve 64 
kilogram baz morfin ele geçirilmiştir. 

Başta söylediğim ve hülasasını verdiğim bu ne
denlerle emniyet teşkilatının müessir bir şekilde hiz
met ifa edebilmesi için yeniden düzenlenmesi ve 
güçlendirilmesi zorunluluğunu ortaya koymuş bulun
maktayım. 

Devletin genel güvenliğiyle vatandaşın can ve 
mal emniyeti gibi önemli bir sorumluluğu yüklen
miş Ibulunan polisin kentsel bölgelerde hizmet ettiği 
göz önüne alınarak, yukarıda da belirttiğim gibi, 
ülkemizdeki nüfus artışı, şehirleşme hızı ve suçla
rın % 78'inin şehirlerde işlenmekte olması karşısın
da bu güçlendirme ve yeniden düzenleme çalışma
larının önemi ve süratle ele alınmasındaki zorunluluk 
kendisini daha açık göstermektedir. 

Buna göre, 15 Haziran 1982 tarihi itibariyle 
51 600 kişiden oluşan fiilî polis kadrosuna 1991 yı
lına kadar ortalama her yit 11 bin polis alınacak, 
yerleştirilecek, teçhiz edilecek ve konutlandırılacaktır. 
Bu amaçla bir de plan hazırlanmıştır. Bu planda : 

1. Helikopter, deniz botu, mühimmat bakım ka
demeleri; 

2. Muhabere, uzak mesafe radyolink sistemi 
ve otomatik telefon santralleri, komuta merkezleri, 
kapalı devre TV sistemi, telefoto, faksimili, teyp, 
foto film, grup elektrojenleri için toplam 13 821 547 
bin Türk Lirası ödediği öngören 10 yıllık bir plan. 

Ayrıca konut yapımı ve kamulaştırma bölümün
de yer alan ihtiyaçlar içlin 85 milyar Türk Lirası öde
neği, 15 yıllık süreyi kapsayan planın malî portesi 
98 821 547 bin Türk Lirası olarak tespit edilmiştin 

Emniyet teşkilatının bu ihtiyacını normal bütçe 
artışı ile karşılamak mümkün değildir. Bu bakım
dan normal bütçe ödenekleri dışında özel 'bir ödenek
le yıllara isabet eden miktarların yine özel bir ka
nunla Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine ilavesi 
zarurî görülmüştür. 

Buna göre 1983, 1984, 1985 yıllarında 8 milyar, 
1986 yılında 7 milyar, 1987 - 1992 yılları arasında 6 
küsur milyar, 1993 - 1997 yılları arasında 5 küsur 
milyar lira Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilatlanma ve modernizasyon çalışmalarının bir 
yılda gerçekleşmesinde mümkün değildir. 

Yürürlükteki kanunlar ancak bir malî yıla geçer
li taahhüte girişme yetkisi verdiğinden, belli bir 
plan döneminde gerçekleştirilmesi zorunlu olan faa-
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liyetlerin finanse edilmesi de mümkün olmayacak
tır, Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğüne 
98 821 547 000 liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi ve bunun yıl
lara isabet eden miktarlarının bütçelere konulması 
öngörülmüştür. Bu hususlar Tasarının 1 ve 2 nci 
maddesiyle sağlanmıştır. 
Alımların formaliteler yüzünden gecikmesi, alım 

seçimlerinin ve taahhütlerinin zamanında gerçekleş
tirilememesi gibi sebeplerle malî yıl içinde harcana-
mayan ödeneklerin iptaline ve dolayısıyla programın 
aksamasına meydan vermemek için yılı içinde har
canmayan ödeneklerin müteakip yıllar bütçelerine 
devredilerek kullanılmasına zaruret görülmüş, bu hu
sus Tasarıya 3 üncü madde olarak eklenmiştir. 

Hizmetin yerine getirilmesinde sürat sağlamak 
için bu Kanuna göre yapılacak işlemler 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı. Artırma - Eksilt
me ve İhale kanunlarıyla ek ve değişiklikleri kanun 
hükümleri kapsamı dışında bırakılmış ve bu işlem
lerin Bakanlar Kurlunca tespit edilecek esaslar için
de yapılması öngörülmüştür. Bu da 4 üncü maddey
le sağlanmıştır. 

Hizmetleri tedarik akımını aksatmadan yürütmek 
amacıyla yurt içinde, sağlanamayan ihtiyaçların yurt 
dışından peşini ya da ikredi yoluyla sağlanmasında 
zorunluluk görülmüş ve Tasarının 5 inci maddesine 
bu hususla ilgili bir hüküm konulmuştur. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlan
ma, noksanlarını tamamlama ve yenileştirme çalış
maları için gerekli silah, araç ve gereçlerin bir kıs
mının yurt dışından sağlanması gerekmektedir. Em
niyet Genel Müdürlüğünün dış alımlardan istifade 
etme imkânı kısıtlı olduğundan, normal ithal kotası 
dışında öncelikle döviz tahsisi öngörülmüş ve ayrıca 
yurt içi alımları gümrük resim, damga resmi dahil, 
harç, vergiler ve ardiye ücretleri hariç tutularak 
hesaplanmış, bu husus 6 ncı madde olarak Tasarıya 
konulmuştur. 

Tasarının kanunlaşmasıyla polisin hizmet mües-
siriyetini yükselteceği ve dolayısıyla büyük millî 
yararlar görüldüğünden bu Tasarı hazırlanmıştır; 
saygıyla arz <ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süngü. 
Sayın Hükümet, bu konuşmaya bir ilaveniz var 

mı efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TESlMClSİ REFET 

ERDOĞAN — Hayır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmış bulunmaktadır efendim. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Tasarının maddelerine geçilmesini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen* 
ler lütfen işaret buyursunlar... Tasarının maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşkilatlan
ması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması 
ve Konut Yapımı Amacıyla İçişleri Bakanlığı Emni
yet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara Geçici Yük
lenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Emniyet Genel Müdürlüğünün 
yeniden teşkilatlandırılması, noksan silah, araç ve ge
reçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde 
tamamlanması, gerekli stokların ikmali ve mevcut
larının yenilenmesi, bunların idamesi ve konut ihti
yacının karşılanması için İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne 98 821 547 000 liraya kadar ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmiştir. Bu yetkinin meydana çıkacak lüzum ve şart
lara göre, gerektiği kadar artırılması ve karşılığı öde
neğin Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine eklenme
si Bakanlar Kurulu kararı ile sağlanır. 

BAŞKAN —- 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?.. 

Sayın Erginay, Sayın Vardal söz istiyorlar. Baş
ka söz isteyen sayın üyemiz var mı?.- Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; eski bazı 

bütçe uygulamalarının bu memlekete verdiği zarar
lardan onu korumak için yeni Anayasamız daha 
esaslı ve yerinde hükümler getirmiştir. Yani, bütçe 
hakkı zaten milletin hakkıdır, milleti temsil eden 
Meclislerin hakkıdır. O hak hiç kimseye devredile
mez. O hak, hele hele yürütme organının keyfine bı
rakılamaz, arzusuna bırakılamaz. 

Bu itibarla herhangi bir gider mutlaka yine Mec
lisin. yani milletin temsilcilerinin, vergi veren milletin 
temsilcilerinin yetkisi içinde bulunur. Bu bir tarihî ve
ridir. 

Şimdi 163 üncü maddeyi okuyorum : 
«Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek, har

canabilecek miktarın sınırını gösterir.» 
Binaenaleyh, bir yıl içerisinde verilecek ödenek 

ancak o sınırı aşmayacak derecede kullanılır. 
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«Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kuru
lu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm ko
nulamaz.» 

Bütçelere hüküm konulamadığına göre bu mad
dede, Bakanlar Kurulu ile, verilmiş olan ödeneğin 
% 50 nispetinde artırılabileceği hakkındaki hüküm 
nasıl Anayasaya uydurulur, nasıl uygun düşebilir?. 

Kaldı ki; 

«Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören 
değişiklik tasarılarında» vesairelerde de karşılığının 
gösterilmesi gerekir demektedir Anayasamız. Bu Ta
sarıda onun hakkında da bir şey yok. 

Binaenaleyh, 163 üncü maddeye tamamen aykı
rıdır. Birinci kısmını söylemiyorum, maddenin son 
cümlesi, yani Bakanlar Kuruluna % 50 artırma yet
kisini veren cümlenin maddeden çıkarılması gerekir. 
Aksi takdirde şu bahsettiğimiz hususlar bakımından 
tamamen Anayasaya aykırı olur. Kaldı ki, malî güç 
bakımından da Devleti zor durumda bırakabilir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayln Erginay. 
Sayın Vardal, buyurunuz. 

ISA VARDAL — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 12 Eylül 1983 tarihine kadar olan devrede 
milletin temsilcileri tarafından hazırlanan ve kabul 
edilen bütçelerde geçmiş hükümetler istedikleri gibi 
değişiklikler yapmak suretiyle bütçe aktarmaları şek
liyle bütçenin ciddiyetini ortadan kaldırmışlar ve ha
zırlanan bütçe kanununun ciddiyeti tamamen yok 
edilmiştir. Bu nedenle 1982 Anayasası hazırlanırken 
hükümetlere bu şekilde bütçe üzerinde oynama im
kânı vermemek için 163 üncü madde düzenlenmiş
tir. Biraz evvel Akif Erginay Hocamız da bu konu
yu belirttiler. 

163 üncü maddede, «Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapmak 
yetkisi verilemez» deniyor, açık ve kesin olarak be
lirtiliyor. 

«Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören 
değişiklik tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçeleri
ne malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve tek
liflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî 
kaynak gösterilmesi zorunludur.» 

Anayasanın bu hükmü açık ve kesin olarak orta
da iken 1 inci maddenin son cümlesinin, «Bu yetki
nin, meydana çıkacak lüzum ve şartlara göre gerek- S 
tiği kadar artırılması ve karşılığı ödeneğin Emniyet 
Genel Müdürlüğü bütçesine eklenmesi Bakanlar Ku

rulu kararı ile sağlanır» şeklindeki ibare açıkça Ana
yasanın bu hükmüne aykırıdır. 

Diğer taraftan Bütçe - Plan Komisyonu Raporun
da da belirtildiği gibi konulacak ödeneklerde bütçe 
kanunu hazırlanırken birtakım kanun tekniği bakı
mından zorluklar da meydana çıkacaktır. Konulacak 
ödeneğin miktarı ne olacaktır, kesin olarak bilinme-
yecektir. Hazırlanan beş yıllık planlara göre bu Ka
nunda öngörülen artırma ödeneklerinin plana ne şe
kilde geçeceği de birtakım zorluklar meydana geti
recektir. O nedenle bu 1 inci maddenin son cümle
sinin Anayasaya aykırılığı ve bütçe tekniği bakımın
dan metinden çıkarılması gerekir. Ancak bu cümle 
çıktığı takdirde diğer konulara artık diyecek bir şey 
yoktur. Zira biz de biliyoruz ve kabul ediyoruz ki, 
bugün Emniyet Teşkilatının kuvvetlenmesi ve mem
leketimize yaraşır bir düzeye getirilmesi hepimizin 
arzusudur. Eğer lütfeder Komisyon bu şekilde anla
yış gösterirse mesele kalmayacaktır. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Komisyon, Sayın Erginay ve Sayın Vardal' 

in konuşmasına bir cevabınız olacak mı efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA A. LÂMİ SÜNGÜ — Efen
dim; birinci konuda hemfikiriz. Bunu Anayasa Ko
misyonu da kabul etmiş ve 7.11.1982 günlü ve 2709 
sayılı Anayasanın 161 inci maddesinin üçüncü fıkra
sında bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için 
özel süre ve usullerin kanunla konabileceği öngörül
düğüne göre Tasarının gelecek yıllara sari düzenleme 
getirmesinde Anayasanın 161 inci maddesine aykırı 
bir yön olmadığı görülmüştür. 

Şimdi ikincisi; deniyor iki 163 üncü maddesi ile 
bağdaştırılamamıştır. Bu bakımdan sayın konuşmacı 
üyelerin sözlerine iştirak ediyoruz ve son kısmı şu şe
kilde değiştiriyoruz : 

«Bu yetkinin meydana çıkacak lüzum ve şartlara 
göre, gerektiği kadar artırılması ve karşılığı ödeneğin 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine eklenmesi» iba
resinden sonra «Bakanlar Kurulu kararı ile sağlanır» 
kelimelerini çıkarıyoruz, «bütçe kanunu ile sağlanır» 
diyoruz. Zaten kendileri de öyle demişlerdir. Bura
da da en son kısmında, «Anayasa Komisyonunun ge
lecek yılın bütçesine konacak ödenek diliminin artırıl
ması konusunda Bakanlar Kurulunun karar alabile
ceği ve artırmanın ancak Bütçe Kanunu ile sağlana
bileceğinin belirtilmesinin uygun olacağı düşünülmek
tedir» diye bildirmişler, biz de buna uyuyoruz ve «Ba-
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kanlar Kurulu kararı ile sağlanır» kısmını çıkararak 
«Bütçe kanunu ile sağlanır» diyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, bu 'konuşmalara bir diyeceğiniz 

var mı efendim? 
İÇtŞLERÎ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ RAFET 

ERDOĞAN — Komisyonun görüşlerine katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili soru sormak ihti

yacını hisseden sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyle ilgili Sayın Erginay'ın bir önergesi var; 

okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının birinci maddesinin 

son cümlesinin Anayasanın 163 üncü maddesine ay
kırı olması nedeniyle madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Akif ERGİNAY 
BAŞKAN — Sayın Erginay, Komisyon biraz ev

vel önergenizin ışığı altında bir değişiklik yaptı. Bu, 
önergeyi karşılıyor mu efendim?.. Yani, «Bakanlar 
Kurulu ile sağlanır» bölümünü çıkartıyorlar, «Bütçe 
Kanunu ile sağlanır» demek suretiyle yeni bir düzen
leme getiriyorlar. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Anayasa ba
kımından bu son teklif yerinde olur; ancak neticeyi 
değiştirmez. Cümle de çıksa, bu şekliyle de kalsa ne
tice değişmez; çünkü her zaman Hükümet, bütçesiyle 
herhangi bir tahsisatı isteyebilir; fakat Sayın Komis
yon benim üzüldüğüm kadar üzülmesin diye kabul 
ediyorum, uygun düşer. 

BAŞKAN — Yani bu düzeltmeye iştirak ediyorsu
nuz ve önergenizi geri çekiyorsunuz efendim, teşekkür 
ederim. 

Madde üzerinde bir düzeltme ihtiyacını hisseden 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi Komisyonun biraz evvel getirmiş olduğu 
düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Birinci madde gereğince yapıla

cak yüklenmelere karşılık İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü Bütçesinde «Emniyet Genel Mü
dürlüğünün yeniden teşkilatlandırılması, noksan si
lah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere 
uygun şekilde tamamlanması, mevcutlarının yenileş
tirilmesi ve konut yapımına ait her türlü alım, yapım, 

onarım ve giderler» adı altında açılacak özel bir bö
lüme 1983 yılından itibaren aşağıdaki ödeme planına 
göre ödenek konulur : 

1983 yılında 
1984 yılında 
1985 yılında 
1986 yılında 
1987 yılında 
1988 yılında 
1989 yılında 
1990 yılında 
1991 yılında 
1992 yılında 
1993 yılında 
1994 yılında 
1995 yılında 
1996 yılında 
1997 yılında 

8 539 
8 724 
8. 014 
7 216 
6 703 
6 553 
6 463 
6 104 
16 104 
'6 1Ö1 
5 669 
5 669 
5 069 
5 644 
'5 644 

667 000 TL. 
570 000 TL. 
890 000 TL. 
760 000 TL. 
720 000 TL. 
150 000 TL. 
200 000 TL. 
030 000 TL. 
030 000 TL. 
530 000 TL. 
200 000 TL. 
200 000 TL. 
200 000 TL. 
200 000 TL. 
200 000 TL. 

TOPLAM 98 821 547 000 TL. 

Bu Kanunla verilen ödeneklerden; helikopter, de
niz botu, anamalzeme, silah, yedek parça muhabere 
ve elektronik cihazlar, mühimmat satın alınması, 
imal ettirilmesi ve bu konulara üişkin alt yapı hiz
metleri ile diğer hizmet alımlarına ilişkin harcama
lar bu Kanun hükümlerine tabi olup (savunmanın 
gerektirdiği alım ve giderler) harcama kalemine ko
nulacak ödenekten karşılanır., 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?... Sayın Erginay, Sayın 
Uyguner. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Erginay, 'buyurun efendim. 

AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, Tasarının 
Meclise geldiği tarih 16.8.1982; yani tam bir sene, 
iki gün geçmiş. Oysa Kanun Tasarısında \1983 yılın
dan başlatıyorlar 8 milyar liralık ödeneği. Bunun alın
masına imkân yok, bütçe bitmiş, gitmiş. Şimdi «Büt
çeye konur» diye bir ifade, tabiî 1982'nin Ağustos 
ayında olsaydı yerinde olurdu. Onun için düşünürüm 
ki, bu 1983 tarihini 1984 yapıp, kaydırmak suretiy
le 1997'yi 1998'e intikal ettirmek ve bu sene hazırlana
cak bütçeye de yine 8,5 milyar liranın konmasını sağ
lamak mümkün olur. 

Bu şekliyle zannediyorum ki, bir ana kronizm; ya
ni bir tarih değişikliği yanlışlığı da ortadan kaldırıl
mış olur. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Uyguner, buyurun. 
M. FEVZİ UYGUNER — Aynı hususa temas 

edecektim, Sayın Hocam daha vukufla ifade ettiler, 
söz hakkımdan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
«1983 yılından itibaren» deyince bütçe bitmiştir 

zaten». 1983 yılı Bütçesine bunun konulması mümkün 
değildir deniliyor efendim, bir kaydırma yapalım di
yorlar Sayın Komisyon. 

MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA A. LÂMİ SÜNGÜ — Efen
dim, bu uygundur, bir sene kaydırma yapıyoruz. 

BAŞKAN — Son cümlede de «1983 yılından iti
baren» yerine «1984 yılından itibaren» yapıyoruz de
ğil mi efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA A. LÂMİ SÜNGÜ — «1984 
yılından itibaren aşağıdaki ödeme planına göre ödenek 
konur» diyoruz ve 1997 yılında değil 1998 yılında 
bitiriyoruz. 

İSA VARDAL —- Sayın Başkan, bu konuda bir 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN —r Başka soru soracak üyemiz olmadı
ğına göre buyurun Sayın Vardal. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, bu kaydırma 
konusu Komisyonca kabul edildi; ancak şunu öğ
renmek istiyorum. 1983 Malî Yılı Bütçesinden 
8 539 667 000 TL. alınmış mıdır acaba Emniyet Genel 
Müdürlüğü için?.. Bütçeden kanun çıkmadığı halde 
talep edilmiştir ve bu Bütçeye konulmuştur. Eğer bu 
alınmış ise, amaçlarına ulaşılmış demektir; yani bir 
yıl daha geri kaydırmanın gereği yoktur. Çünkü, be
nim bildiğim kadarıyla 1983 Yılı Bütçesine Emniyet 
Genel Müdürlüğünün istediği tahsisat konulmuştur 
zaten, onun 1983 Yılı Bütçesinde almışlardır. Aldık
ları halde tekrar bir yıl sonraya kaydırmanın bence 
gereği yoktur kanısındayım. Bu konuda bilgi verirlerse 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal, so
ralım efendim. «1983 Yılı Bütçesinde 8 539 tf67 000 
TL. konulmuş mudur?..» diyorlar. 

Sayın Erdoğan, buyurun efendim. 
ÎÇİŞLERÎ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ REFET 

ERDOĞAN — Sayın Başkan, 1983 Yılı Bütçesine Em-
Re-Mo Tasarısında öngörülen miktar ödenek konul
mamıştır. Zira bir kanun çıkmadan bir ödeneğin bir 
bütçeye ilavesi esasen mümkün değildir. Bu nedenle 
bu kaydırma konusundaki öneriyi Komisyonun kabul 
ettiği şekilde benimsiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
Efendim, Bütçe Kanununda belki bir başka miktar 

konulmuştur; ama o Emniyet Genel Müdürlüğünün 
Em-Re-Mo Projesiyle ilgili olmadan bir miktar ko
nulmuştur. Oysa bu proje, 1983 yılından başlayıp 1997 
yılına kadar olan bir süreyi içermesine rağmen, Sayın 
Erginay'ın buyurdukları veçhile «1983 yılında bu ka
nunlaşmadığı için böyle bir miktarın o yıl bütçesin
de görülmesi de söz konusu değildir» diyorlar ve 
buna göre de Komisyon, ikinci maddedeki «1983 yı
lından itibaren» deyimini «1984 yılından itibaren» 
yapıyor; yani 1984 Yılı Bütçesine konacak ve birinci 
1983'ü 1984 yapmak suretiyle aşağıya doğru 1998 
yılına kadar bir kaydırma yapıyorlar. 

Bir düzeltme istemi var mı efendim bundan baş
ka?.. Yok. 

İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Hizmetin devamlılığını sağlamak 
amacıyla yılı içinde harcanmayan ödenekleri gele
cek yıllar bütçelerine devren ödenek kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. Bu şekilde devredilen ödenek
lerin tabi olduğu hükümler bu kanunda öngörülen 
esaslara göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Sayın Erginay. Başka sayın üyemiz yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, kısaca anla
tayım. 

Buradaki hüküm, bütçe kanunlarımıza da aykırıdır. 
Maliye Bakanlığına böyle bir yetki ancak bütçe ka
nunu ile verilir. Bu itibarla bu hükmün burada yeri 
yoktur. Bütçe kanununda bugün için 60-70 tane yetki 
verilmiştir. Dolayısıyla aynı yetki çerçevesinde bunu 
zaten kullanırlar. Buraya ayrı bir hüküm koyup da 
Maliye Bakanlığını zor altına sokmak hem bütçe hu
kukuna aykırı olur, hem tekniğine aykırı olur. Bunu 
takdirlerine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Yani, madde çıksın mı diyorsunuz?.. 
AKİF ERGİNAY — Evet, önerge vermeye fırsat 

olmadı. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, «madde çıksın» 

diyorlar. «Zaten bütçe kanununa böyle bir hüküm 
konulunca, Maliye Bakanına yetki verilmiş sayıla
caktır» deniliyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA A. LÂMİ SÜNGÜ — Efen
dim, uyamıyoruz. Zaten bu da kanundur, o da ka-
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nundur. Sonra bunun uygulaması vardır, askeriyede 
bunlar yapılmaktadır. O bakımdan uyamıyoruz. 

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

var mı efendim?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 
Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanunda belirtilen ödenekler

le yapılacak alım, yapım ve hizmetler 1050 sayılı 
Muhasebe! Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanunları ile ek ve değişik kanun hü
kümlerine tabi değildir. Yapılacak alım, yapım, ona
rım ve hizmetlere ait alım usulleri Bakanlar Kurulun
ca tespit edilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir (diyeceği?... Yok. 
1 Efendim, Komisyon bilmiyorum ne düşünüyor; 

ama Başkanlık Divanı üyesi der ki; «2490 sayılı Ar
tırma - Eksiltme ve İhale Kanununu biz değiştirdik, 
daha evvel ikanunlaşırsa fou isim ne olacak?...» Da
ha kanunlaşmadığına göre bir diyeceğiniz var mı 
efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA A. LÂMt SÜNGÜ — Yok, 
aynen geçsin. 

İBAŞKAN — «Aynen geçsin» diyorsunuz. Çün
kü burada «ek ve değişik kanun hükümlerine» de
miş. 

©ir düzeltme istemi var mı efendim?... Buyurun 
Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan; 4 üncü mad
denin son cümlesinde, «Yapılacak alım, yapım, ona
rım ve hizmetlere ait alım usulleri Bakanlar Kuru
lunca tespit edilir.» deniyor. Bu nasıl bir tespittir? 
Bir kararname ile mi, yönetmelikle mi, tüzükle mi? 
Yani bu tespitin hukukî adı nedir? Zabıtlara geç
mesi bakımından faydalı olacağını zannediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur; 
soralım efendim. 

«Bu tespitin hukukî durumu nedir?» diye sorulu
yor efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA A, LÂMİ SÜNGÜ — Efen
dim Bakanlar Kurulu 'kararnamestidir. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum efendim: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Yurt içinden sağlanmayan ihti

yaçlar yurt dışından peşin veya kredi usulü ile sağla
nır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hiz
metler için ayrı bir ödenek ve 10 yıllık süre ile bağlı 
kalmamak kaydıyla ayrı bir ödeme planı yapılabilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormaık isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Yalnız buradaki «10» rakamını yazı ile yazıyo

ruz. Başka 'bir düzeltme olmadığına göre maddeyi 
bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — Yurt dışından sağlanacak her çe
şit silah, araç, gereç, malzeme ve hizmetler için nor
mal ithal ıkotası dışında öncelikle döviz tahsisi ya
pılır. Bu silah, araç, gereç ve malzemeler gümrük 
ve her türlü vergi, resim (damga resmi dahil), harç 
ve ardiye ücretlerinden muaftır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?... Yok. 

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

yın Erginay buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; «Damga 

resmi» diye bir hüküm yoktur. Damga vergisidir 
efendim, Bu Kanun değişmiştir. Onun için, «Her 
türlü vergi» deyince damga vergisi buna dahil olu
yor. Maddedeki parantez içindeki «damga resmi 
dahil» ibaresinin çıkarılması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon bu düzeltmeye katılıyor 
mu efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA A. LÂMİ SÜNGÜ — Ka
bul ediyoruz.; 

BAŞKAN — Hükümet de ikatılıyor mu efendim 
bu çıkartmaya?... 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ REFET 
ERDOĞAN — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. ', 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yoks 

Komisyon ve (Hükümetin de bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?... Bu

yurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, «Bu Kanun 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer» demekle henüz öde
neği olmayan bir kanun nasıl olur da Ağustosta yü
rürlüğe sokulur. Onun 'için «1.1.1984 tarihinde yü
rürlüğe girer» derlerse daha uygun olur. 

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

KOMİSYONU ADINA A. LÂMÎ SÜNGÜ — 
Efendim, bu Kanun yürürlüğe girer, bütçe yapıldığı 
zaman da diğer maddeler yürürlüğe girmiş olur; dik
kate alınır. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon da biraz haklı 
gibi görünüyor Sayın Erginay. Eğer Bütçe Kanunun
dan sonra yürürlüğe sokarsanız, 1984 Bütçesinde bu
na nasıl bir imkân sağlayacaksınız? 

AKÎF ERGİNAY — Efendim, yürürlüğe giren 
bir kanun için ödeneğin konması şarttır Muhasebei 
Umumiye Kanununa göre. 

BAŞKAN — «Bu yürürlüğe girsin de, Bütçe 
Kanununda da buradaki rakamı ona göre koyarlar» 
diyor Komisyon açıkça. Onun liçin «Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer» kaldı yerinde ve bu 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 indi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru ve düzeltme de olmadığına göre maddeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
8 inci madde kabul edilm'işTir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir. Tasarı Millete Devlete ve Emniyet Kuvvet
lerine hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

Sayın üyeler; Birleşime 25 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 
148 inci Birleşiminin İk'inci Oturumunu açıyorum. 

3. '— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. 
Sayısı : 450) (!) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünün 
üçüncü sırasında yer alan, Toplantı ve Gösteri Yü-

(!) 450 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

rüyüşlerı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dış'işlefi Komisyonları 
raporları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümetin yetki belgesi tamam. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, usul bakı
mından bir teklifi arz edeceğim. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay, usulün nesi 
bakımından?.. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bugünkü 
toplantı bakımından. Halen Tarım Komisyonu, Büt-
çe-Plan Komisyonu ve diğer bazı komisyonlar elle-
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rindeki işleri yetiştirmek için çalışmaktadırlar. Bu I 
itibarla, acaba bu önemli kanunu Yüksek Heyet 
Pazartesi günü görüşülmesi konusunda karar verebi
lir mi? Bunu arz edecektim. 

BAŞKAN — Komisyonlar Başkanlıktan izin al
mışlardır. 

Sayın Erginay, esasta haklı görünmektesiniz. Yal
nız Danışma MecTisiride gündem tespitinden sonra 
eğer bu Kanun Tasarısı için böyle bir karar alındığı 
takdirde, arkasından yine aynı önemde olan bu defa 
Olağanüstü Hal Kanun Tasarısına geçmemiz lazım; 
onun için de aynı gerekçeyi söyleyeceksiniz. Ondan 
vazgeçtiğimiz takdirde bu defa yine Ödeme Güçlüğü 
İçinde Bulunan Bankerlerin İşlerleri Hakkında aynı 
önemde olan bir başka Kanun Tasarısına geçeceğiz. 
Yani birirtden vazgeçtiğimiz takdirde hepsi birbirin
den daha önemli olan diğer kanun tasarılarını gö
rüşmek mecburiyetinde kalacağız. 

O nedenle gündeme başlanmıştır, ilgi duyan ar
kadaşlarımız gelmişlerdir ve halen de geliyorlar, şu 
anda görüyorsunuz; biz başlayalım görüşmelere mü
saade ederseniz... 

AKİF ERGIÎNAY — Nasıl muafık bulursanız 
Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Tabiî efendim ve gündemdeki ka- I 
nun tasarılarının görüşülmesini yürütmeye çalışalım. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum.; Okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar?... Sayın Az-
ıgur, Sayın Genç, Sayın Tutum, Sayın Eroğlu, Sa
yın Öztürk... 

Başka söz isteyen sayın üye var mı efendim?... 
Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Toplantı hak ve hürriyeti bildiğiniz gibi kamu

sal haklardandır. Bu hakkın kaynağını ve gücünü 
Anayasanın, hâkimiyetin millette olduğu yolundaki | 
hüküm teşkil eder. Millî hâkimiyetin cari olduğu bir 
ülkede hâkimiyetin gerçek sahiplerinin toplumu, do
layısıyla kendilerini yakından ilgilendiren meseleleri 
tartışmak, bu konularda fikir yürütmek, kamuoyu 
oluşturmak, kendilerini yönetenlere görüş ve düşün
celerini duyurmak ve onları etkilemek veya eleştir- J 
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mek maksadıyla toplantılar düzenlemeleri en tabiî 
haklarıdır. Bunun içindir ki, toplantı ve gösteri yü
rüyüşü düzenlemek demokratik rejimlerde önceden 
izin almak şartına bağlanmamaktadır. Sadece gerek
li zabıta tedbirlerinin alınmasını sağlamak için ida
reye önceden bilgi verilmekle yetimlmektedir. 

Anayasal nitelikteki bu toplantıları dernek, ni
şan, düğün, dinî tören veya ticarî nitelikteki diğer 
hususî toplantılardan ayıran başlıca özellikler bun
ların diğer hak ve hürriyetlerin bir müdafaa vasıtası 
olarak kullanılmasıdır. 

Toplanma hürriyeti 1923 Anayasasının 70 inci, 
1961 Anayasasının 28 inci maddeleriyle düzenlen
miş, 1982 Anayasasının 34 üncü maddesinde yer al
mıştır. 

1961 Anayasasında toplanma hakkının sadece ka
mu düzenini korumak amacıyla sınırlanabileceği ön
görülmüş iken, 1982 Anayasasında sınırlama sebep
leri daha şümullü bir hale getirilmiştir. Bu sebep
ler, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların 
ortaya çıkmasının kuvvetle muhtemel bulunması, 
millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesinin veya 
Cumhuriyetin ananiteliklerinin yok edilmesi ama
cını güden fiillerin işlenmesinin yine kuvvetle muh
temel bulunması halleridir. 

Ancak, hemen şunu belirteyim ki, Yüksek Mec
lisinizden geçen metinde herhangi bir sınırlama se
bebi yoktur. Sadece bu hakkın kullanılmasında uyul
ması gereken şart ve usullerin kanunda gösterileceği 
ifade olunmuş, kanunun ertelemeyi öngördüğü hal
lerde sürenin iki ayı geçemeyeceği ifade olunmuştu. 
Demek ki, Yüksek Meclisiniz Anayasanın «Temel 
hak ve hürriyetlerin sınırlanması» başlığım taşıyan 
13 üncü maddesini burada tekrar etmeye lüzum gör
memiş ve 1961 Anayasasında olduğu gibi 34 üncü 
maddeyi düzenlerken hakkın kullanılmasının izne 
bağlı olmadığını ifade ile yetinmişti. Yani sınırla
manın Anayasanın 13 üncü maddesindeki genel sı
nırlama sebepleriyle mahdut kalmasını uygun gör
müştü. 

Millî Güvenlik Konseyi, yukarıda belirttiğimiz 
gibi, vukuu ihtimale bağlı üç hali sınırlama sebebi 
olarak 34 üncü maddeye ithal ettiği gibi, ayrıca bu 
sebeplere dayalı olarak yetkili (idarî merciin toplan
tı veya gösteri yürüyüşünü yasaklayabileceğim veya 
2 ay erteleyebileceğim özel hüküm halinde maddede 
belirtmiş. Yine özel nitelikte olmak üzere şehir dü
zenini korumak amacıyla yer ve güzergâh tespiti 
yetkisini de idareye bırakmıştı. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Kanaatimce Anayasanın 34 üncü maddesinin 4 

üncü fıkrasındaki yasaklamayı temelli; yani süresiz 
bir yasaklama 'kabul etmemek gerekir; çünkü aynı 
fıkranın son cümlesindeki yasaklamanın 3 ayı ge
çemeyeceğine dair Ihükmü birinci cümle ile irtibat-
landırmak şarttır. Zira, anayasal bir hakikin kulla
nılmasının temelli yasaklanması ne Cumhuriyetin 
esas ilkesi olan «Millî hâkimiyet» prensibiyle bağ
daşır, ne de Anayasanın 13 üncü maddesinde yer 
alan temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel 
sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gerek
lerine aytkırı olamayacağı hükmüyle telif olunabi
lir. Böyle bir yasaklama ne 1325 tarihli: yani 1909, 
tarihli îçtimatı Umumiye Kanununda, ne 1956 ta
rihli ve 6761 sayılı Kanunda yer almıştı, ne de ha
len yürürlükte bulunan 13 Şubat 1963 günlü ve 171 
sayılı Kanundk mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım; 
3 Mart 1328 sayılı Tecemmuat Hakkındaki Ka

nunda da temelli yasaklamaya ait bir hüküm yok
tur. 

Bu itibarla, Tasarıyı hazırlayanların 18 inci mad
deyi düzenlerken Anayasanın 34 üncü maddesini 
yanlış yorumladıklarını belirtmek isterim, üstelik, 
Tasarının İS inci maddesinde süresiz yasaklama se
bepleri arasına Anayasanın 34 üncü maddesinde hiç 
sözü edilmeyen genel ahlâkın ve genel sağlığın ko
runması gibi bazı sebeplerin daha ithal edilmesini 
tasvip etmenin mümkün olmadığı kanaatindeyim. 

Anayasamızın 34 üncü maddesi Millî Güvenlik 
Konseyi tarafından ilave edilen sebeplerin varlığı ha
linde toplantı ve gösteri yürüyüşünün idarece 2 ay 
veya en çok 3 ay ertelenebileceğini öngörmektedir. 
Tasarının buna göre düzenlenmesi gerektiği tabiîdir. 

Anayasal nitelikteki bir hakkın kullanılmasını son 
derece güçleştiren diğer bazı hükümlerle ilgili görüş
lerimizi ilgili maddelerin müzakeresi sırasında hazır
ladığımız önergelerle birlikte Yüksek Meclisinize arz 
edeceğim. 

Şimdilik önemle değinmek istediğim husus, top
lantı düzenleme hak ve hürriyetini idareye temelli 
yasaklama yetkisi vermek suretiyle tümüyle orta
dan kaldıran Tasarının, 1(8 inci maddesinin Anayasa
nın 34 üncü maddesinin son cümlesi hükmüyle bağ-
tfaşma'dığını ifaide ve Yüksek Meclisinizin hakkın 
Özünü yok eden bu hükmü metinden çıkarmasını te
menni etmekten ibarettir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
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Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Görüşmeye başladığımız Yasa Tasarısı, Anaya
samızın temel hak ve özgürlükler içinde yer verdiği 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkıyla ilgili bir yasa 
tasarısıdır. 

Malumunuz, Anayasamızda herkesin kişiliğine 
bağlı, devredilmez, vazgeçilmez birtakım hak ve öz
gürlükleri vardır ve bu Anayasada hükme bağlan
mıştır. 34 üncü maddesinde de buna paralel olarak, 
herkesin önceden izin almadan toplantı ve gösteri 
yürüyüşünü düzenleme hakkına sahip olduğu belir
tilmiştir. 

Şimdi önümüze getirilen Tasarı maalesef çeşitli 
komisyonlardan, özellikle Anayasa Komisyonundan 
'geçmesine rağmen ve Anayasanın, herkesin önceden 
'izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen
lemesine ilişkin bu açık hükmüne rağmen, «Bu hak
kı kullanamaz» şekiin'de bir düzenleme taşıdığı hal
de, Anayasa Komisyonunca bunun Anayasaya uy
gun görülmesi kanaatimizce çok ağır bir sonuçtur ve 
Anayasanın yorumlanmasında büyük bir yanılgıya 
düşülmüştür. 

Değerli üyeler; 

(Evvelâ toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkının kullanılmasında Anayasada herhangi bir 
stnırlama var midir?.. Yok. Peki, hakkındaki suç 
takibatı izne bağlı olanla yasama ve diplomatik ma
suniyete sahip olan kişilere toplantı ve gösteri yü
rüyüşünü yasaklama hakkını getirirken bunun kay
nağını acaba sayın komisyonlar, bu Anayasa Komis
yonu, bizim kendi Komisyonumuz ve Tasarıyı ha
zırlayan Hükümet nereden almıştır?.. Bunu her ve
sileyle burada söylüyoruz, diyoruz ki; yasama mec
lisleri yasama faaliyetlerini icra e'derken kendilerinin 
bağlı oldukları bir anayasa vardır; temel hak ve 
özgürlükler bu anayasanın verdiği yetki çerçevesi 
içinde çözümlenir Ve karara bağlanır. Eğer bir Ana
yasada bir hak ve özgürlük hakkında bir sınırlama 
yoksa, bir yasaklama yoksa, o zaman bunun bir ya
sama meclisinin anayasanın üzerine, hele Danışma 
Meclisi gibi bir Meclisin de kendisinin de daha bir 
süre önce yaptığı bir Anayasanın kurullarım aşarak 
kanun yapması hiç bir zaman hoşgörüyle karşıla
nacak bir davranış değildir. Öncelikle bu hakkın be
lirli kişilerde saklanmasının Anayasal bir dayanağı 
yoktur. Bu yönden Yasa Tasarısı sakattır. 
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İkincisi; toplantı ve gösteri yürüyüşün düzenle
neceği alanlar sayılmış. Diyorlar ki, anayollarda top
lantı yapılamaz, parklarda toplantı yapılamaz, Mec
lisin bir kilometre uzağında toplantı yapılamaz. 

Şimdi sayın üyeler; 
Sormak istiyorum; Toplantı niçin yapılır?.. Kendi 

Kanunumuzun, getirilen Tasarının başını okuyalım; 
«Belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak, etkile
mek ve kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu be-
nimse'tmek içün toplantılar ve yürüyüşler yapılabilir.» 
Yani şjimdi «Meclisin bir kilometre uzağında top
lantı yapılamaz» denildiği zaman, bunu hangi amaç
la getirdiler? Bu bir kilometre nedir?.. Yani sesin 
duyurma uzaklığı herhalde bir kilometreyi geçer. 

Acalba kamuoyu nasıl oluşur, kamuoyu kime kar
şı oluşturulur?.. Yönetilenlere karşı mı oluşturulur, 
yoksa devlet yönetimlinde hiç bir sorumluluk taşı
mayan kişilere mi; yani dağ başında gösteri yürü
yüşü düzenliyorsunuz, ondan sonra dağ başındaki 
vatandaşa karşı mı kamuoyunu oluşturacaksınız? 

Sonra, bir milletin sesi kendi Meclisine duyurul
maktan niye çekimliyor? Eğer bir Meclis kendi mil
letinin sesini duymak istemiyorsa, o Meclis zaten millî 
bir Meclis olamaz. Bir Meclis evvela kendi halkının 
sesini duyacak, halkının ıstıraplarını duyacak, sıkıntı
larını anlayacak ve gelecek, bu kürsülerde o halkın 
sıkıntılarını dile getirecek. E, Meclisin sahip çıkama
yacağı veyahutta duyamayacağı bir toplantı ve gösteri 
yürüyüşünün anlamı ne olur?.. 

Sonra, toplantı ve gösteri yürüyüşü konusunda 
düzenleyenlerle, bir de buna izin veren kişiler; düzen
leyenler çok sıkı bir sorumluluk ve formalite altına 
sokulmuş; ama yetkili, bunu kendisine karşı düzenle
mesi gereken, toplantı ve gösteri yürüyüşünü kendisi
ne karşı düzenlemesi gereken kişilere de bu toplantı 
ve gösteri yürüyüşünü erteleme, sona erdirme konu
sunda da çok büyük yetkiler kendisine verilmiş. 

Şimdi böyle bir mantığın birtakım meseleleri çö
zümleyeceğini ben kabul etmiyorum. Düşünün, bir ilde 
bir valinin bir haksızlığı var, bir suiistimali var; o il 
valisine karşı toplum hakkını dile getirmek istiyor. 
E, şimdi o il valisi kendisine karşı yapılacak bir top
lantı ve gösteri yürüyüşüne kolay kolay izin verir mi?.. 

Değerli üyeler; 
Çevremize baktığımız zaman demokratik toplum

larda bu hakların işleniş şekillerini görüyoruz. Mesela 
bugün geçmişteki birtakım olayları hatırlayalım; ida
reciler, yöneticiler kapalı kapılar arkasında birtakım 
kararlar verirler. Bu kararlar memleket aleyhine ola-
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bilir, şahsî çıkarları yolunda olabilir; ama halk o ka
palı kapıları eşerek, açarak o kararları öğrenir ve o 
keyfî icraatta bulunan o yöneticileri icabında al aşa
ğı eder. Bunu hangi hakla eder?.. Ferdî edemez; an
cak toplumsal birtakım yollara başvurmak suretiyle... 
İşte alalım Watergate olayını; Nixon'un değiştirilme
sinin ve düşürülmesinin nedeni kamuoyunun baskısı
dır. Eğer işte bu gibi olaylarda halkın etkili mücadele 
araçlarını halkın elinden alırsak, o zaman yöneticile
rin suiistimallerini hangi yollarla önleyeceğiz?.. Bun
lar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. İşte dernek 
kurma hakkı, sendika kurma hakkı, toplantı ve gös
teri yürüyüşü düzenleme hakkı; bu gibi haklar insan
ların temel hak ve özgürlükleridir ve bu hakları top
lumun elinden almaya sebebiyet verecek kanunlar de
mokrasinin etrafını kara bulutlarla örterler ve o za
man demokratik yönetimi ortadan yok ederler. Bu 
itibarla biz demokratik yönetimin var olduğunu ka-
nıtlayabilmemiz için, bu demokratik müesseselerin 
varlığının, işlerliğinin var olduğunu her yerde belirt
memiz lazımdır. 

Şimdi, toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleme
ye bir düzen getirelim, bir intizam getirelim, tamam; 
ama öyle bir kanun getirilmiş ki, düzenleyenlerin ken
disi sanki devlet gücünden üstün bir güce sahipmiş 
gibi bunu, toplantıyı kontrol etme, dağıtılma istendiği 
anda dağıtmayı ilgili hükümet komiseri istediği za
man, dağıtmadığı takdirde düzenleyen sorumlu olur... 
E, peki şimdi 8 - 10 kişilik bir komitenin düzenlediği 
bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi iradeleri dı
şında çıkan birtakım olaylar nedeniyle yöneticilerin 
hangi gücüyle bunu dağıtacaklarını sormak istiyorum? 
Eğer orada devlet gücüne sorumluluk verilmez de bu
na rağmen düzenleyenlere sorumluluk verilirse, o za
man hangimiz acaba; yani Sayın Komisyonumuza da, 
Anayasa Komisyonunun bu Kanunun Anayasaya uy
gun olduğunu tasdik eden üyelerinden de sormak is
tiyorum; kendileri bir toplantı düzenleme cesaretini 
gösterebilecekler midir?.. Çünkü bu gibi ahvalde top
lantıyı dağıtmadıkları takdirde bir yıldan üç yıla ka
dar hapis cezası yiyecek. E, şimdi artık kim buna ce
saret edip de toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenle
yecektir?.. 

Değerli üyeler; 
İnsanlar birtakım haksızlığa maruz kalabilir; fakat 

bu haksızlıkları içerilerine sindirdikleri an daima ka
ramsar olurlar, psikolojik olarak böyledir; ama insan
lar uğradıkları haksızlıkları belirli bir yerlerde çıkıp 
da bağırarak, çağırarak içlerini döktükleri zaman bir 
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ferahlık duyarlar ve bu ferahlık o zaman toplumu da
ha da iyi yere getirir. Ama işte olaylar böyle fiskosla 
etrafa dağılırsa o zaman daha tehlikeli boyutlara va
rır. Kanaatimizce Devletimizin birçok yönleriyle güç
lendirildiği bir dönemde bazı hakların vatandaşların 
elinden alınması demokrasiye, devlete hizmet değil, 
devleti ve demokrasiyi çıkmaza sokmak sonucunu 
yaratır. 

Şimdi, vatandaş gelsin, haksızlığa uğrayan va
tandaş gelsin, Meclisin karşısında Meclise icabında 
istediği kadar bağırsın, çağırsın ve derdini duyursun. 
Onun hakkını aldığınız zaman ne yapacaktır?.. Adam 
yeraltına inecek veya meşru olmayan birtakım yolla
ra başvuracaktır ve ne olacaktır? Üstelik de derdini 
anlatamamanın yarattığı bir bitkinlik ve bir bedbaht
lık içinde olacaktır, tşte bizim burada bu Kanunun 
getirilişiyle hakların bu derece sınırlanmasına karşı 
çıkmamın temel nedenlerinden birisi de budur. Bu 
itibarla bu Kanunu özellikle Genel Kurulda müzakere 
ederken toplantı ve gösteri yürüyüşünü kolaylaştıra
cak şekilde düzenlersek çok iyi olur. 

Şimdi, eski Kanunda 12 saat önce yetkili amire 
bilgi verilmesi lazımken, bu 72 saate çıkarılmış. Bir 
toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyeceksiniz de, 
72 saat önce ilgili amire başvuracaksınız.. E, bunu 
72 saat önce bildirmenin ne anlamı var?.. Bir olay 
canlılığını muhafaza ediyorsa onu o anda dile getir
mek, suçluları bulmak veya ilgili makamları ikaz et
mek gerekiyorsa 12 saat büyük bir şey değildir ve-
yahutta ihmal edilecek kısa bir zaman değildir. Bu 
itibarla bunun 72 saat gibi bir süreyle bağlı kalması 
kanaatimizce haksız bir sonuç yaratmaktadır. 

Şimdi... 

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

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, bağlıyorum 
efendim; bir - iki cümle daha söyleyeceğim. 

Değerli üyeler; 
Eski Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunuyla 

ilgili Anayasa Mahkemesinde açılmış bir dava var. 
Mesela orada hükümet komiserinin, işte yeni 14 
üncü maddeye konulan hükümet komiserinin yetkisi 
içinde toplantı ve gösteri yürüyüşünü dağıtmaya yet
ki veren şu söz; Anayasa Mahkemesince «Bu hakkı 
kullanamaz duruma sokmak suretiyle Anayasaya 
aykırı» olduğu ileri sürüldüğü halde, yeni getirilen, 
«Toplantı düzenini bozacak sözle veya» kelimeleri 
Tasarı metninde Anayasaya aykırı bulunmuş ve Ana

yasa Mahkemesince iptal edildiği halde, yeni getiri
len Tasarı da yine, Dernekler Kanunundaki usule 
uygun olarak tekrar konulmuş. 

Şimdi burada, belirli kuruluşlara saygı göster
mek zorundayız. Bir kanunun Anayasaya aykırı olup 
olmadığına karar verme yetkisi Anayasa Mahkeme
sinde iken, yine biz bir kanunu temelinden hazırla
yıp getirirken hiç olmazsa Anayasa Mahkemesinin 
bu konudaki içtihatlarına bağlı kalalım. Yani, bir 
hukuk Devletinin en belirgin niteliklerinden birisi de 
budur. Biz kanun getiriyor, her gün burada iki tane, 
üç tane, dört tane kanun çıkarıyoruz; bu kanunların 
sonu ne olacak yani?.. Bu kanunlara göre o kadar 
cezalar getiriyoruz ki, yarın vatandaşa nefes alacak 
yer kalmayacak. Belki normal olarak vatandaşların 
hepsi de suçlu duruma düşecek. 

Şimdi, her şeyi yasaklarsanız, ondan sonra her
kes de o yasaklara uymak zorunda; uymayınca da 
suçlu olacak. O zaman gün gelecek ki, memlekette 
kanunların suç saydığı fiilleri işleyen o kadar çok in
sanlar olacak ki, bunlara hapishane bile yetiştireme
yeceksiniz. 

Bu itibarla, bu kanunların bana göre bugün çık
masına gerek de yoktur sayın üyeler. 12 Eylül öncesi 
Meclisler çalışmıyordu diye, bütün kanunları biz mi 
çıkaracağız? Bundan sonra normal bir seçim geliyor 
ve zannederim 6 Kasımdan sonra gelecek Meclisin 
nitelikleri de belli; yani herkes milletvekili seçimine 
giremeyecek. Sayın Konseyin vetosundan geçecek. 
Böyle olunca, bu Meclise de artık birtakım çalışacak 
ve ona kanun çıkaracak bir hak, şeyler bırakalım. 
Kaldı ki, bunlar hiçolmazsa halkın içinden gelecek, 
halkın sıkıntılarını bilecek, bilen kişiler olacak. Hal
kın derdini, ıstırabını bilen kişiler olacak. E, şimdi 
devamlı bir günde üç, dört tane kanun çıkıyor; sora
rım size sayın üyeler, üç gün önce çıkan kanunu kaç 
kişimiz hatırlar? Şahsen ben bazı kanunları hiç in
celemiyorum; ancak, çalışmamı bazı kanunlara tek
sif ediyorum. 

Şimdi burada, birtakım kanunları hiç inceleme
den çıkarırsak, bunun bir vicdanî sorumluluğu var
dır. Biz burada kanun çıkarma makinesi değiliz. Bu 
kanunların hepsi başlı başına belirli bir tez ve dok
tora incelemesi yapılabilecek nitelikte zaman ister, 
çalışma ister. Bunların uygulamasının memleket üze
rinde meydana getireceği yeni problemler vardır. Bu 
problemleri tamir etmek ister ve... 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuşmanızı Toplantı, 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu üzerinde sürdürün efen
dim ve de lütfen bağlayın efendim. 
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KAMER GENÇ — İşte ona bağlı olarak söylü
yorum. Toplantı, Yürüyüş Kanununun çıkmasına ge
rek de yok bu Meclis zamanında. 

Bu itibarla; yani belirli bir kanunun bir memle
kette uygulanmasının ne gibi problem yaratacağına 
göre incelenmesi lazımdır. O kanunla, getirilen hak 
ve özgürlükler eğer ortadan kaldırılıyorsa; Anaya
sa, «Herkes önceden izin almadan toplantı yapmak 
ve gösteri yürüyüşü düzenler.» dedikten sonra, ar
kasından birtakım maddeler getirip de bu toplantı ve 
gösteri yürüyüşünü yapamaz hale soktuğunuz za
man, Anayasadaki o hakkı vatandaşa yermiş oluyor 
musunuz? Bana göre, getirilen bu Kanunla Anaya
sada konulan toplantı yapmak ve gösteri yürüyüşü
nü düzenlemek hakkı vatandaşın tamamen elinden 
alınmıştır; göreceğiz bakın. 

Yani, bunu bu kürsüden söylüyorum; yarına kaç 
tane toplantı yapılacağını da hepimiz göreceğiz. Ya
rın suskun bir toplum yaratmak isteniyorsa başka 
mesele; ama ben Türk Milletinin hürriyet ve demok
rasiye layık, hak ve özgürlüklerin en iyisine layık 
olan bir millet olduğuna inanıyorum ve ben hiçbir 
Meclisin de bu hak ve özgürlüklerini bu yüce mil
letten esirgememesi gerektiğine inanıyorum. Geçmiş 
birtakım suiistimeller olabilir; bir zemin çiğnenmek
le yerine oturur. Geçmişteki dalgalanmalar rejimin 
oturması için birer nedendir. 

Yani, o zaman bir dalgalanma oldu diye bu hak
kı almak yerine, hakkı verelim; Devlet güçlü hale 
gelmiş zaten. Yani Devlet, artık valisi, polisi, emni
yet güçleri her türlü yetkiye sahip. Buna rağmen, bu 
yetki varken, Devleti de aciz gibi görüp de bazı hak
ları vatandaşa vermemek, bence haksızlıkların en bü
yüğüdür. Kanaatimce Kanun bu hakkı tamamen kul
lanamaz hale getirmiştir. Bu itibarla, ben esasen Ka
nuna bu yönüyle de karşıyım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, çok değerli 

üyeler; 
Önümüzdeki Tasarı, tespit edebildiğim kadarına 

göre, iki gerekçeye dayanmaktadır. Bunlardan birin
cisi; eski Kanunun kusur ve eksiklikleri. Başka bir de
yişle, bundan kastedilen; eski Kanunun uygulamada 
ortaya çıkan birçok, sorunlara cevap veremediği, boş
luk ve yetersizlikler nedeniyle İdaremizin güçlüklerle 
karşılaştığı iddiasıdır. Bakınız bu fikir, gerekçede şöy
le ifade edilmektedir : 

«171 sayılı Kanunun uygulanmasında görülen ak
saklıklar, boşluklar ve kötüye kullanmalar kamu dü
zenini geniş ölçüde ihlal etmiş ve günlük hayatı felce 
uğratmak suretiyle İdareyi ve zabıtayı çok meşgul ey
lemiş ve yıpratmıştır.» 

Şimdi, kritik bir bakış açısı şu soruyu evvela sor
durur : Acaba, gerekçede ileri sürülen bu tez ne ölçü
de doğrudur? Tabiî «Vakıa olarak, olgu olarak doğru 
mudur?» sorusu sorulmuyor. Sorulan; «Kanun'daki 
yetersizliklerin ve boşlukların gerekçede söylendiği 
biçimde birtakım sakıncalara yol açıp açmadığı?» so
rusudur. Gerçekten, Kanun uygulamada hangi nokta
larda yetersiz kalmış, hangi noktalarda boşluk doğur
muş; gerekçede buna dair tek bir satır yok. Belki bu
nun bir nedeni, tüm bu güçlüklerin ve sorunların her
kes tarafından bilinmekte olduğu varsayımıdır. Tabiî, 
gerekçeler bu tür mazeretlerle savunulamaz. İlerde 
Kanunun gerekçesini inceleyecekler; mevcut sorun
ların, ortaya çıkmış sorunların acaba yürürlükteki Ka
nun hükümlerinin yetersizliğinden mi, yoksa mevcut 
yönetimin yetersizliğinden mi ikaynaklandığını bilmek 
isteyeceklerdir. En azından bunun analizini gerekçede 
görmek isteyeceklerdir; ama bulamayacaklardır. 

Değerli arkadaşlar, gerekçe olarak ileri sürülen 
ikinci neden; bu Tasarının vücut bulmasına neden ola
rak ileri sürülen ikinci gerekçe, Anayasal düzenleme
nin ortaya çıkarttığı yeni unsurlardır. Nedir Anaya
sal düzenlemenin ortaya çıkarttığı unsurlar?.. Sayın 
arkadaşım Azgur kısaca temas ettiler, ben kısaca üç 
noktada topluyorum : 

Biri; gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzer
gâhın tespitinde idarî mercilere, genel güvenlik ne
denleri dışında şehir düzeninin bozulmasını önleme 
nedenine de dayanma imkânının verilmesi, 

İkincisi; iradeye belirli nedenlerle toplantı ve gös
teri yürüyüşlerini yasaklama veya erteleme imkânının 
verilmesi, 

Üçüncüsü; dernek, vakıf, sendika ve meslek kuru
luşlarının kendi amaç ve konuları dışında toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yapmalarının yasaklanmış olmasıdır. 

Aslında, hemen belirtelim ki, bu sayılan unsurlar 
o kadar yeni de değildir. Çünkü; bunların bir kısmı, 
esasen eski Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun
da vardır; ancak Anayasa Mahkemesinin, özellikle er
telemeye iliş'kin hükümlerinin iptali ile ortaya çıkan 
belirsizliğin, bana göre yeni Anayasada tereddüde yer 
vermeyecek bir biçimde giderilmesi olayı ile karşı 
karşıyayız. 

— $29 — 
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Değerli arkadaşlar, Tasarının yansıttığı temel dü
şünce üzerinde biraz durmak istiyorum. Hemen be
lirteyim ki, Tasarı iki kötü alışkanlığımızı sergilemek
tedir. Bunlardan ilki, ülkemizdeki tedvin faaliyetlerin
de hemen her zaman yasa hükümlerinin yetersizliği 
noktasından yola çıkılması vakıasıdır. Bunun sonucu 
olarak, her zaman uygulayıcıların zafiyeti gözardı edi
lebilmektedir. Aslında bu alışkanlık, her toplumsal so
runun yasa hükümleriyle çözülebileceği yanılgısının 
bir tezahürüdür; ama bu yolla hemen hemen hiçbir 
sorun çözülememekte, hepimizin tanık olduğu gibi, 
yasalar çığ gibi artmakta, özellikle her aksaklık, yasa
lardaki yetersizlik ve boşluklara bağlanmakta ve bu 
iddialar da bürokratik bir meşruiyet kılıfı halinde 
sunulmaktadır. 

İkinci alışkanlık ise değerli arkadaşlar; düzenleme 
ile kısıtlama ve yasaklama kavramlarının birbirine ka-
rıştırılmasıdır. Düzenleme denince, aklımıza bürokra
tik alışkanlıkla hemen yasaklama gelmektedir. Oysa 
düzenleme, düzen fikrini içerir herşeyden önce. Bir 
ihak düzenleniyorsa, amaç, onu korumak ve onun kul
lanılışını kolaylaştırmaktır. Kısıtlama ise, bir amaç 
asla olamaz. Bir yasa, sadece kısıtlayıcı hükümlerle 
dolu ise, o konu düzenlenmiş sayılabilir mi?., 

İşte, sık sık düzen ve disiplin fikrinden yola çıkıp, 
her zaman olduğu gibi, bir yasaklama ve kısıtlama 
sistemine varılmasının ana nedeni bu alışkanlık olsa 
gerek. Eğer bir yasa, bir hakkı kullanmak isteyen
lerle, onu engellemek isteyenlerin veya kötüye kullan
mak isteyenleri birbirinden isabetle ayırt edemiyorsa, 
o yasa, aslında daha başlangıçtan itibaren kötü not 
almış sayılabilir. Eğer bu isabetli ayırımı yapmadığı 
takdirde her zaman tecrübeler göstermiştir ki, iyi 
niyetli ekseriyet, kötü niyetli ekalliyete kurban edil
mektedir. Tasarıya bu açıdan bakıldığında değerli ar
kadaşlar; Tasarının, yukarıda değindiğimiz aksaklık
ları bünyesinde taşıdığını söylemek zorundayız. 

Tasarı, bana göre şu mesajı vermek istemektedir : 
En iyi düzenleme, en çok formalite, en çok kısıtlama 
ve en çok yasaklama getiren bir düzenlemedir. Tasa
rıya baktığımızda, ağırlaştırılmış formaliteler ve usul
ler ve artırılmış cezalarla; bu hali ile Tasarı, belki Der
nekler Kanunundan sonra, bu konuda kendi alanında 
son derece ilginç bir örneği oluşturacaktır. Tasarı, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı vatandaşlarca san
ki ne kadar az kullanılırsa, idarenin de o kadar çok 

'memnun kalacağı izlenimini vermektedir. Bu, fevkalâ
de hatalıdır. Böyle olunca da Tasarı, «Toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkının kullanılışını kolaylaştır

mak ve böylece bu hakkı korumak için mi, yoksa, 
bu halkkın kullanılışını güçleştirmek için mi çıkarıl
makta olduğu?» sorusunu zihinlere getirmektedir. Be
nim görebildiğim, eski Tasarıya büyük ölçüde yeni 
formaliteler ve ceza hükümleri enjekte edilmiş bir 
.görünüm söz konusudur. 

Değerli üyeler, geneli üzerinde yaptığım bu değer
lendirmeyi somut düzeye indirdiğimde, şu dört nok
taya işaret etmekle yetineceğim : 

1. Tasarı, usul hükümlerini ağırlaştırmış, forma
liteleri artırmıştır. Böylece, bir hakkın kullanılışını 
özendirici değil, önleyici bir nitelik taşımaktadır. 

2. Toplantı düzenleyicileriyle, toplantı yöneticiler 
arasında eskiden beri var olan 'klasik ayırıma son ver 
miş, düzenleyicilere ağır sorumluluklar yüklenmiştir. 
Bundan sonra, düzenleme kurulu üyesi olma cesare
tini gösterecekleri büyük bir hayranlıkla izlemek, bel
ki farz olacaktır. 

3. Tasarı, idarî yetkilerde bazı belirsizlikler or
taya çıkarmış, takdir hakkı konusunda gereksiz ge
nişletmelerde bulunmuştur. Özellikle, sürekli yasakla
ma müessesesi ve yasaklama nedenlerini genişletici 
yeni faktörleri devreye sokmuş ve özellikle devam 
eden bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü sona erdiril
mesi konusunda (Hükümet Komiserine verilen sübjek
tif takdir yetkileri, bence, üzerinde son derece dikkat 
ve titizlikte durmamızı gerektiren noktalardır. 

4. Ceza sisteminin aslında, elbette ki önleyici, 
tembih edici bir rolü vardır. Getirilen ceza sistemin
deki mantık, «Ne kadar çok cezayı artırırsam bazı 
kötüye kullanmaları o yolla önleyebilirim.» mantı
ğıdır. 

Bu açıdan değerli arkadaşlar, Tasarı bazı yeni ceza 
hükümleri getirdiği gibi, öteden beri mevcut olan ceza 
hükümlerini de dramatik bir şekilde artırmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur. 
CAHİT TUTUM — Bağlıyorum Sayın Başkanım, 

son cümleme geldim. 
Âdeta, hani «vur deyince öldür» özdeyişine uy

gun bir ağırlıkta ceza sistemini genişletmiştir. Sa
nıyorum ki, burada bir insaf ölçüsü bulmaya çalışa
cağız. 

Bir örnek vermem gerekirse; değerli arkadaşımın 
işaret ettiği gibi, 1911'lerde bir suçun (Bildirimsiz 
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma suçunun) cezası 
bir hafta ve bir ay arasında değişiyordu. Aynı suç, 
bu kez bir yılla üç yıl arasında değişmektedir. Öyle 
anlaşılıyor ki, ceza teorisi açısından, «Toplumlar ge
liştikçe cezaların insaf ölçüleri o nispette artar.» yo-
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iundaki kuralın galiba bu vesile ile bozulduğuna bu
rada işaret etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bütün bu söylediklerimin so
mut örneklerini, maddelere geçilirken arz etme imkâ
nını bulacağımı umar, hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Eroğlu, buyurun. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, benim konuş
mam kısa olacak; söz sıramı Sayın Öztürk'e veriyo
rum, sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

FAHRÎ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, Avru
pa insan Hakları Sözleşmesinde ve 1961 Anayasasın
da güvence altına alınmış bulunan toplantı ve gös
teri yürüyüşü düzenleme hak ve hürriyeti, 12 Eylül 
öncesi1 dönemde istismar edilmiş, sendikalar, ' cemi
yetler, dernek ve benzeri kuruluşların büyük bir bö
lümü iç ve dış etkenlerle, kuruluş amaçlarının dışı
na çıkarak, bu hak ve hürriyeti âdeta ideolojik pro
paganda vasıtası olarak kullanmışlardır, 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz. gibi, anarşi ve 
terör ortamı bir polis sorunu olmanın ötesinde, top
lumsal yapıda, siyasal kültürde, kamu yönetimlinde 
ve ekonomik yapıda derin kökleri bulunan bir si
yasî bunalım durumunun adıdır. İşte, bu siyasî buna
lım durumu ve ortamından yararlanılarak bazı le
gal ve illegal sendika ve derneklerin çabalarıyla dü
zenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Marksist 
ve Leninist ideolojisi istikametinde kitleleri Devlete 
Ikarşı savaşa yöneltme gayreti içine girilmiştir. Ül
kemizde cereyan eden toplantı ve gösteri yürüyüş
lerinde, kanunsuz sloganlar atılmış, pankartlar ta
şınmış, rejime karşı yığınsal bir gösteri ve tehdit ser
gilenmiştir. Her ne kadar bu olaylar münferiden adlî 
mercilere aksetmişse de heyeti umumiyesi ile birlik
te nazara alındığında, bu münferit eylemlerin yal
nız günün şartlarından kaynaklanarak tesadüfi bir 
mahiyet taşımadığı, münferit bulunmadığı, aksine, 
arzulanan 'Marksist ve Leninist nizam tesisi için 
programlandığı gerçeği, bugün sıkıyönetim mahke
melerinde açıkça ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
işte, gerek 1961 Anayasasında, gerekse 171 sa

yılı Kanun uygulamasında görülen aksaklıklar ve 
boşluklar, 1982 Anayasasının ışığı altında bu Ta-
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sarı ile yeniden düzenlenerek, İdare, gereken yetki 
ile teçhiz edilmiş ve bu suretle toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hakkının suiistimali önlenmeye çalışılmış-
tır. 

Benden evvel söz alan bir arkadaşımız, «Kanu
nun aksaklıkları neydi?...» dedi. Kanunun aksaklık
ları şuydu arkadaşlar; «Önceden izin almaksızın top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenir.» hükmü mev
cuttu Kanunda. Bu hüküm karşısında, valinin ve 
kaymakamın toplantı ve gösteri yürüyüşünü ertele
me yetkisi yoktu. Düşünün ki, aynı gün bir il mer
kezinde ve bütün ilçelerinde toplantı, gösteri yürü
yüşleri düzenlenmiş olsun; oranın idare amirinin ka
mu düzenini sağlaması mümkün müdür, değil mi
dir? Sizin takdirlerinize bırakıyorum. 

'Yine bir misalle o arkadaşımı aydınlatmak isti
yorum. 1 Mayıs 1980 tarihinde sadece bir sendika 
Mersin'de toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemiş
tir. ilin emniyet ve asayişi son derece kritiktir ve 
bu nedenle verdiği başvuru karşılığında alındı 
belgesi verilmeyerek sadece o gün sokağa çık
ma yasağı konulması düşünüldüğü tebliğ edilmiş, 
ancak adlî mercilerce bu karar iptal edilerek, top
lantı ve gösteri yürüyüşüne müsaade edilmek zorun
da (kalınmış ve birçok can kaybına neden olunmuş
tur. 

Yani bu Tasarı ile İdare güçlendirilmektedir, do
layısıyla Devlet güçlendirilmektedir, işte, 1982 Ana
yasasının 34 üncü maddesinin ışığı altında hazırlan
dığına inandığım bu Tasarının, kıymetli eleştiri ve 
önerilerinizle daha mükemmel şekli alacağına ina
nıyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar ve 
«Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Eroğlu, buyurun efendin^ 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan ve saygı

değer arkadaşlar; 
Ben, "bu Kanun Tasarısı hakkında daha önce açık

lamalar yapıldığı için kısa konuşacağım, birkaç ko
nuya değineceğim. 

Bu Tasan hakkında daha önce basında da bir
takım yayınlar yapıldı, konuşuldu. Bazı çevreler bu 
Tasarının karşısında oldular. Basında da karşısın-
daydılar, burada da bazı arkadaşlar bu Tasarının kar
şısında olduklarını ifade ettiler. Neden karşısındadır-
lar; bunun üzerinde durmak gerek. 

«Anayasaya aykırı» diyorlar. «Anayasanın bir 
gereği değildir» diyorlar, «Lüzum yoktur» diyorlar. 
Halbuki Anayasamız, açıkça 34 üncü maddesi ile 
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toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin bir kanunla dü
zenlenmesini öngörmektedir. Öyleyse bu Tasarı, 
Anayasanın bir gereğini yerine getirmektedir, Ana
yasa düzenlenmesinin bir (icabı olarak yapılmakta
dır. 

Anayasanın 13 üncü maddesi, anahak ve hürri
yetlerle düzenleme ile ilgili birtakım hükümler ge
tirmiştir. Bunlarla birincisi, genel sınırlamadır; ikin
cisi özd sınırlamadır. 13 üncü maddenin birinci fık
rasında bu genel sınırlamalar açıkça ifade edilmekle 
birlikte, ayrıca her maddede de öngörülebilen özel 
sınırlama vardır. Genel sınırlama her maddede, ilgili 
maddede öngörülen özel sınırlama olsa dahi yine 
genel sınırlamanın yapılabileceği açıkça 13 üncü 
maddenin yorumu bakımından da belirtilmekte; ya
ni 13 üncü madde genel ve özel sınırlamaların iki
sinin bir arada yapılabileceği imkânını görmektedir. 

işte, bu açıdan bu Tasarı 34 üncü maddenin bir 
düzenlenmesini ortaya koymaktadır. Gerekçede şöy
le bir açıklama var; «Bu hak ve hürriyet Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde güvence al
tına alınmış ve hemen hemen bültün demokratik ana
yasalarda benimsenmiştir. Genel bütün anayasalar 
(toplantı ve yürüyüş için, silahsız, saldırısız yapılması 
şartını bu hakkın ayrılmaz bir ilkesi olarak vurgu
lamışlardır.» 

Burada asıl önemle üzerinde durulan, bu hakkın 
kullanılmasının silahsız ve saldırısız olması, kamu 
yararına ters düşmemesi, Devletin güvenliğini sars
mamış olması ve Anayasanın 13 üncü maddesinin 
'birinci fıkracında sayılan genel sebeplere ters düşme
miş olmasıdır. 

Şimdi, böyle bir durumda «Bu Tasarı, Anayasa
ya aykırıdır» demek, çok ağır bir ithamdır. Bana 
öyle geliyor ki, Anayasa görüşülürken toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerine; bu haklara karşı fikir serde-
ttenler, bu defa da bu Kanun Tasarısına karşı aynı 
alerjiyi göstermiş bulunmaktadırlar. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri dikkate alındığın
da, bu hak değerlendirildiğinde, bunun iki yönü var
dır. Bir, belirli bir topluluğun fikir ve kanaatlerini 
'kamuoyuna duyurmak için toplantı yapması ve gös
teri yapması. Diyelim ki, belirli bir topluluk, bir 
düzenleme kurulu tarafından ayarlanıyor, toplanı
yor; Kızılay'dan Tandoğan Meydanına kadar yürü
yüş yapıyor ve Tandoğan Meydanında da toplanıyor, 
saatlerce konuşuluyor ve böylece bu hak yerine ge-
liriteiş oluyor. Bu toplantıya katılanların, toplantı 

ve gösteri yürüyüşü hakkı oluyor. Buna karşılık, bu 
yol güzergâhı üzerinde bulunanlar; gerek gidiş ve 
geliş dolayısıyla ve gerekse Tandoğan'da olanlar da 
bu hakkın kuTlanıimasından ötürü hürriyetlerinden 
belirli ölçüde kısıtlanmış oluyor; yani toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri belirli bir çevreye hak ve hürri
yet tanırken, diğer birtakım çevrenin de hak ve hür
riyetini kısıtlamaktadır. 

Gene, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
'bizde çok kötü uygulamalara netten olduğundan, âde
ta «Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek içer ve
ya yer» misaline de uygun olarak, geniş bir düzen
leme yapılırken, kanunla bir düzenleme yapılırken 
büyük bir dikkatle geçmişteki örnekler nazara alın
mıştır. 

İMesele şudur: Mesele bir düzenlemedir; mesele, 
hürriyetlerin başkalarının hürriyetini zedelemeyecek 
bir şekilde düzenlenmesidir. Eğer hürriyetler, başka
larının hürriyetlerini zedelemeyecek şekilde geniş bir 
çerçeve içerisine alınarak tanınacak olursa, bunun 
adı, siyasî rejimler literatüründe «Demokrasi» değil, 
anarşi olur. 

Anarşiden yana olanlar daima hürriyet savunu
culuğu kılığına girmişlerdir. Bu, bizdeki örnekleri ile 
sabit olduğu gibi, diğer ülkelerde de aynı şekilde 
bu örnekleri vermek mümkündür. 

Burada bir noktayı daha ifade etmek isteyece
ğim. Geçmişte, Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu 
kararlarıyla, geçmiş 'Meclislerin çıkartmış olduğu 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili kanunları 
iptal etmişleridir. Bunu, yeni Tasarı ile bir benzetme 
halinde oritaya kaymak yanlıştır. Önce, 1961 Anaya
sası ve 1961 Anayasasına dayanan Kanun vardı ve 
o Kanunu yargı bakımından denetleyen de bir Ana
yasa Mahkemesi vardı; 1961 Anayasasına uygun ola
rak kurulan. Bugün ortada bir 1982 Anayasası var
dır; güçlü devleti savunan ve kamu düzenini, kamu 
yararını herşeyin üzerinde gören ve kamu düzenini 
ve kamu yararını herşeyin üstünde görerek kişiye 
hak ve hürriyetlerini garanti etten bir Anayasa ve o 
Anayasaya uygun olarak Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanun Tasarısı huzurlarınıza getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Şimdi, Anayasa değişmiştir, Kanun Tasarısı ye
ni bir tasarıdır ve bir de politik hüviyeti daha çok 
Ve galip bulunan ve çeşitli örnekleriyle hukuk dev
letti ilkesini zedeleyen eski Anayasa Mahkemesinin 
yerine, bir de yeni Anayasa Mahkemesi kurulmuş 
bulunmaktadır. Bu bakımdan, eski Anayasa Mah-
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'kemesinin kararlarını Hiçbir şekilde mütalaa edip, 
yeni Anayasa Mahkemesi için buna ışık tutmak 
mümkün de değildir. 

Tasarının eksik olan yanlan vardır; bunu bir-iki 
misalle de ifade edeceğim. Kitle halinde yapılan za
rarların telafisi konusunda Tasanda bir açıklık yok
tur. Bu açıklığın öngörülmesi gereğine kaniyim. Ta
sarının bazı ufak tefek yanlışları vardır. Maddeler 
geldiği zaman, görüşülürken açıkça ifade edeceğim; 
ancak şunu açıkça belirtmek gerekir: Böyle bir Ta
sarıya gerek vardır, lüzum vardır, Anayasanın gere
ğidir, geçmiş dönemin anarşi ve terör havasına son 
verecektür. Yeni devlet düzeni içinde bu Tasarı bü
yük yararlar sağlayacaktır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Eroğlu. 

'KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bir cümle geç
ti, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Sizinle mi ilgili efendim?.. 
KAMER GENÇ — Sayın Konuşmacı şöyle bir 

cümle sarf etüi : «Anarşiye taraftar olanlar hürri
yeti savunuyorlar» dedi. Bu sözün açıklanması la
zım. Burada her arkadaş hürriyeti savunur. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliriiz böyle bir du
rum içinde misiniz?.. 

KAMER GENÇ — Hayır efendini; mesela bu
rada ben hak ve özgürlük taraftarı bir insanım, bir
çok arkadaşımız da böyle; yani her hak ve özgür
lük tara'ftarı olan kişiler anarşist midir veya anar
şiyi mi savunuyorlar?.. Bunun açıklanması lazım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Eroğlu'nun söy
lediği cümle çok açıktır. Anlayan anlaınıştır efen
dim. Bunun ayrıca yeniden açıklamaya gerekli bir 
tarafı yoktur efendim. 

KAMER GENÇ — Siz nasıl anladınız Sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Kimse de üstüne almasın. Sayın 
Eroğlu, kötü niyetli olan kişilerden bahsetmiştir, 
Mecüşiımizde böyle bir niyeti olan kişinin olmadı-
ğunu her zaman tekrarlamışızdır ve olmayacaktır da. 

Sayın Komisyon bir açıklamanız ve cevabınız 
olacak mı efendim?. Buyurun efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin de
ğerli üyeleri; Sayın Hükümet Temsilcileri, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Kanun Tasarısı üzerindeki konuşmamı bitirdik
ten sonra, değerli konuşmacıların değindikleri husus
lara kısaca cevap arz etmeye çalışacağım. 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Ku
rulunda 11.3.1983 tarihinde Yüce Meclisimize arzı 
kararlaştırılan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nun Tasarısı, Anayasa ve Adalet Komisyonlarımızın 
tetkikinden geçirilmiş ve Komisyonumuzca görüşül
dükten sonra yüksek huzurunuza takdim edilmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz bu Kanun Ta
sarı ve gerekçesine girmeden önce, toplantı ve gös
teri yürüyüşü yapma hakkının yurdumuzda geçirdiği 
mevzuat uygulamaları ve ıbu uygulama dönemleri 
hakkında çok kusa, özet 'bilgi arza çalışacağım. 

Yüksek malumları olduğu veçhile, demokratik 
ülkelerde halkı aydınlatmak ve belirli konularda hal
kı etkilemek, bir kamuoyu yaratmak ve belli 'bir ko
nuyu halka 'benimsetmek üzere toplantılar .ve yürü
yüşler düzenleme hakkı, kişilerin temel hak ve hür
riyetleri arasında yer almaktadır. Bu hak ve hürriyet, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinde ve Anayasa, Avrupa insan Hakları Söz
leşmesinde de güvence altına alınmış, demokratik 
anayasaların temel haklar ve hükümler bölümünde 
yerini almıştır. 

Nitekim, 1961 tarihli Anayasamızda olduğu gibi, 
1982 Anayasamızda da temci haklar ve ödevler kıs
mında, kişinin hakları bölümünde 34 üncü maddey
le toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ön
görülmüş bulunmaktadır. Ancak, sözü edilen mad
dede 'bu hakkın kullanılmasında uygulanacak şekil, 
şart ve usullerin 'bir kanunla belirleneceği; başka bir 
ifadeyle, tanzim edileceği de hükme bağlanmıştır. 

Tarihî gelişimi bakımından TüıMyemizd'e toplantı 
hak ve hürriyeti ilk defa ikinci Meşrutiyette, 1908 -
1909 yıllarında kabul edilen kanunlarla tanzim edil
miştir. Kanuna uygun toplantılar için İçtimatı Umu
miye Kanunu, kanuna aykırı toplantılar için Tecem-
muat Kanunu çıkarılmıştır, ikindi 'Meşrtiyette Fran
sa'da yürürlükte olan kanunlardan yararlanılarak yü
rürlüğe konulan bu kanunlar, Cumhuriyet döneminde 
1956 yılma kadar yürürlükte kalmıştır. İçtimatı Umu
miye Kanununa göre toplantılar izne tabi değildi; 
ancak toplantıyı yapacaklar bunu bir beyanname ile 
bildirmek zorunda idiler. 

1956 yılında çok partili dönemde, toplantılar sık 
sık yapılır hale geldiğinde, İçtimatı Umumiye Kanu-
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nunun yeterli olmadığı düşünülerek, 1761 sayılı Top
lantılar ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun çı
karıldı ; ancak bu Kanun bazı sert hükümler taşı
yor ve 'bazı hükümleri de tatbik kabiliyetinden yok
sun 'bulunuyordu. Bu Kanuna göre, toplantılar genel 
olarak iziin alma şaftına 'bağlanmıştı. Kanuna aykı
rı toplantıların dağıtılmasında yapılacak ihtar ve ika
zı müteakip kalabalık dağilmazsa, hedef gözetilmek
sizin silah istimal edileceği de hükme bağlanmıştı. Si
lahsız toplanan kişileri, hedef gözetmeksizin silah 
kullanarak dağıtmak, demokrasiyle bağdaşamazdı. 
Nitekim, yürürlükte kaldığı sürece bu Kanunu uy
gulamak mümkün olamamıştır. 

1961 tarihli Anayasanın kabulü üzerine, Anaya
sanın 28 inci maddesine dayanılarak 171 sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Hakkında Ka
nun çıkarılarak 1963 yılında yürrülüğe konulmuş
tur. Bu Kanun da 10 yılını doldurduktan sonra, hoş
luklardan yararlanılarak kötüye kullanıldığı ve böyle
ce kamu düzeninin bozulmasına yol açtığı görüle
rek, 1973 yılında 1742 sayılı Kanunla 8 maddesinde 
değişiklik yapılmış ise de, hu değişiklikler Anayasa 
Mahkemesince şekil yönünden iptal 'edilmiştir. 1976 
yılında yapılan bazı madde değişiklikleri de Anaya
sa Mahkemesince kısmen iptal edilmiştir. 

'Sayın Başkan, sayın üyeler; 

171 sayılı Kanunun uygulanmasında görülen ak
saklıklar, hoşluklar ve kötüye kullanmalar, kamu dü
zenini gen'iş ölçüde ihlal etmiş ve günlük hayatı felce 
uğratmış, İdareyi ve zabıtayı meşgul ederek yıprat
mıştır. 7.II. 1982 tarihinde halk oylamasıyla kabul 
edilen Anayasaımızda, 34 üncü maddesinde kişilere 
tanınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma 
hakkı, yeni hir düzenleme ile hükme bağlanmış bu
lunmaktadır. Hükümet, 171 sayılı Kanunun aksaklık
larını ve boşluklarını ortadan kaldırmak ve Ana
yasamızın 34 üncü maddesinde yer alan hükümlere 
uygun olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil ve usul
leri belirlemek amacıyla takdimini yaptığımız Kanun 
Tasarısını hazırlamış bulunmaktadır. 

Kanun Tasarısı, toplantı veya gösteri yürüyüşü 
yapma hakkını teyit ve tespit ettikten sonra, Kanuna 
uygun toplantıların yöntem ve şartlarını, Kanuna 
aykırı toplantıların dağıtılması usul ve yöntemlerini, 
idare amirlerine verilen yetkileri, Kanuna aykırı top
lantı veya yürüyüşleri tertip veya düzenleyenlerle, 
tahrik ve teşvikçilere uygulanacak cezaları ve ko

vuşturma usullerini, ilgili bölümler içinde tanzim et
mektedir. 

Tasarı, Komisyonumuzca uygulamalarda görülen 
aksaklıkları ve boşlukları giderecek mahiyette görül
müştür. Anayasa Komisyonumuz, Kanun Tasarısı
nın Anayasaya uygun olduğunu raporunda belirle
miştir. Adalet Komisyonumuz, bir ihtisas komisyo
nu olarak «Ceza hükümleri» bölümünde yeni düzen
lemeler yapmış, Komisyonumuzda bu değişiklikleri 
benimsemiştir. 42 asıl ve bir geçidi maddeden oluşan 
bu Kanun Tasarısı, (genel olarak ihtiyaca uygun ha
zırlanmıştır. Yüce Kurulda değerli katkılarınızla da
ha mükemmel hale geleceği inancındayız. Beni sabır
la dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı arz 
öderim. 

Şimdi, değerli konuşmacıların değindikleri husus
lara kısaca cevap arzına çalışacağım. 

Sayın Azgur, Kanunun 18 inci maddesi üzerinde 
özellikle durarak, bu 18 inci maddede tanınan yet
kinin Anayasanın 34 üncü maddesi Me tanınan yet
kiyi aştığını ifade etmişlerdir. Biz bu kanıda değiliz, 
34 üncü maddeye uygun bir tedvinle 1'8 inci madde 
getirilmiştir. Bunu arz ediyorum. 

S'ayın Genç, «Temel hak ve özgürlükler, Anaya
sanın verdiği sınırları aşarak, bu Kanunda büyük 
sınırlamalar getirilmiştir» diyor. Biz bu kanıda deği
liz. Anayasanın verdiği sınırlar içinde Kanun hü
kümleri tanzim edilmiştir. 

«Toplantı yapılacak yerlerin sınırlanması neden 
yapılmıştır?» diyor. Yani her isteyen her istediği 
noktada toplantı yapsın, görüşündedir Sayın Genç. 
Yani, Kızılay meydanında isteyenler toplantı yapabil
sinler, Meclisin avlusuna gelip, isteyen, toplantı ya
pabilsin kanısındadır; «Bu sınırlamanın anlamı yok
tur.» diyor. Bu sınırlamanın çok yerinde olduğunu 
daha evvelki kanunlarımız da teyit etmiştir ve buna 
da büyük ihtiyaç vardır. Her isteyen, her İstediği 
yerde ve her istediği zaman toplantı yaparsa, kamu 
düzeni diye bir şey ortada kalmaz. Bu itibarla, bu 
yönden yapılan sınırlama çok yerindedir. Meclisin bir 
kilometre yakınında yapılacak toplantılar da fazla bir 
uzaklık sayılmaz ve toplantıyı düzenleyenlerin de fi
kir ve düşünceleri kamuoyuna layıkıyla yansır. Mat
buat, toplantıya iştirak edenler bu toplantılardaki fi
kirleri duyabilirler. Meclisteki milletvekillerinin de bu 
konuşmaları toplantılarda geçecek duyuruları, söz
leri matbuattan takip etmeleri mümkündür. Bu iti
barla, bence yersizdir bu tenkit. 
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«Toplantı düzenleyenlere 'sıkı rejim getirilmiştir, ' 
sıkı sınırlamalar getirilmiştir; 'fakat idare amirlerine 
daha geniş yetkiler tanınmıştır.» dediler. 
< Geçmiş tatbikatta toplantıyı düzenleyenlerin, bu 
toplantının sorumluluğunu taşımadıkları, yani beyan
nameyi verdikten sonra toplantı yerini terkettikleri, 
hatta toplantıya hiç uğramadıkları ıgörülmüşıtür, bu 
itibarla toplananlar başıboş kalmışlardır. Aslında 
toplantıyı idare etmek ve toplantıyı tanzim etmek, 
düzen içinde yürütmek toplantıyı tertip edenlerin gö
revi olmalıdır. 'Bu itibarla, bu Kanun Tasarısında 
toplantıyı düzenleyenlere sınırlama getirilmiş ve bu
nun müeyyideleri de konulmuştur. 

«Eski 'Kanunda 12 saat önce 'bildirme vardı, şim
di 72 saata çıkarılmıştır.» dediler. Eski kanunda 12 
saat değil, 48 saat idi ıbu. İçtimaatı Umumiye Kanu
nunda da vardı bu, 24 saat önce beyanname verili
yordu. Yeni Kanunumuzda bu, 72 saata çıkarılmış
tır. Bunun da sebebi, idareye, zabıtaya hazırlanmak, 
toplantıda çıkması muhtemel olayları önlemek üze
re idarî tedbirleri almak amacına matuftur. Aksi 
halde 12 saat, yahut 24 sa'at yeterli olamamıştır, 72 
saat bu amaçla konulmuştur. 

«Bu Kanunun hu seçim döneminden evvel çık
masına gerek yoktu» dediler Sayın Genç. Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, önemli bir kanunu
muzdur. Parti çekişmelerine girmeden Meclisimizce 
çıkarılması daha uygun olacaktır. Anayasa hüküm
lerine uygun olarak 'bu dönemde çıkması yararlı ola
caktır düşüncesindeyiz. 

Sayın Tutum, «Kanunun çıkarılmasında belli 
başlı iki gerekçe olduğunu» belirttiler. Doğru ifade 
•buyurdular. Eski Kanunda uygulamadaki boşluklar, 
aksaklıklar görülmüş ve bunlar hu Kanun ile gide
rilmeye çalışılmıştır. Diğer ikinci gerekçe de, Ana
yasanın verdiği imkân vardır. Eslki Anayasamızda, 
idare amirlerine, toplantıları erteleme yetkisi tanın
mamıştı. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi de bu 
yönden çıkarılan kanun değişikliklerini iptal etmiş
tir. Yeni Anayasamız, lidare amirlerine, toplantıları 
yasaklama yahut erteleme hakkını, yetkisini verdiği 
için, Kanun Tasarısı da bu Anayasa çerçevesinde 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Tutum'un diğer tenkitlerine aynen iştirak 
ediyoruz; mesela, cezaların caydırıcı olması için ar
tırıldığını ifade ettiler. Doğrudur, o düşünceyle ce
zalar artırılmıştır. İdare amirlerine takdir hakkı ta
nınmıştır. Tatbikatta idare amirlerinin eli kolu bağ
lıydı daha eski uygulamda; biraz daha yetki tanın-
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ması, kamu düzenini korumak, ve kamu düzenini 
devamlı kılmak için buna ihtiyaç görülmüştür. De
min de arz ettiğim gibi, toplantıyı düzenleyenlere 
sorumluluk vermek de gerekli görülmüştür. Eski uy
gulamada bunun sakıncaları yaşanmış ve bunun kö
tü sonuçları görülmüştür. 'Bu itibarla, toplantıyı dü
zenleyenlere müeyyideler konması, onlara sorumlu
luk verilmesi bu Kanunun tanzim ettiği hükümler 
arasındadır. 

Sayın öztürk ve Sayın Profesör Eroğlu'ya, ko
nuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Eroğlu, bi
zim söyleyeceklerimizi daha vukufla ifade buyur
dular; huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sözlerimi burada bitiriyorum; saygıyla arz ede
rim. Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Hükümet; bir açıklamanız veya bir 

cevabınız olacak mı efendim, mevcut konuşmalara? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ REFET 

ERDOĞAN — Şimdilik yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; tümü üzerinde soru 

sormak isteyen sayın üye var mı efendim?... Sayın 
Genç, Sayın Kavalalı. Başka sayın üye yok3 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; ben, iki soru 

sormak istiyorum. Bu, tümü üzerinde yaptığım ko
nuşmada kürsüden de sormuştum, Sayın Komisyon 
Sözcümüz, bu hususa değinmediler^ 

Şimdi, 10 uncu maddede toplantı ve gösteri yü
rüyüşü düzenleme hakkı bazı kişilere yasaklanmış, 
«Haklarında, soruşturma ve kovuşturma yapılabil
mesi izne bağlı kimseler olmaması veya yasama ve
ya diplomatik dokunulmazlığının bulunmaması ge
reklidir.» diyor. Şimdi, Anayasamızın 34 üncü mad
desi, «Herkes, önceden izin almaksızın toplantı yap
mak ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip
tir» der. Hiçbir kimse de bu hakkı yasaklamadığına 
göre, bu maddenin Anayasal bir gerekçesi var mı
dır? Bu yetkinin kaynağı nerededir? Onu öğren
mek istiyorum. (Birinci sorum bu^ 

BAŞKAN — Sayın Genç, Tasarının tümü üze
rinde görüşme yapıyoruz. Zatıâliniz madde üzerin
de soruyorsunuz. O madde geldiğinde hu soruyu ra
hat sorabilirsiniz. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, yani bizim 
orada yaptığımız konuşmalara Komisyon Sözcüsü 
bir cevap verdi. Gerçi madde ile ilgili ya, o zaman 
hiçbir soru sorma imkânımız olmaz. 

BAŞKAN — Hayır, mesela, «Meclis Bahçesi» 
falan dediniz, Meclis bahçesine gelmelerinden zatı-
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âliniz de zararlı çıkarsınız; 'bir de yemek yemeye 
(kalkarlarsa Meclisten?... 

KAMER GENÇ — Şimdi, kimin zararlı çıka
cağı 'belli olmaz. Sayın Başkan; onu siz takdir edin 
kendi düşüncenize göre, ben, «Meclis bahçesine 
gelinsin» demedim; ama toplantı ve gösteri yürü
yüşünün düzenlemenin etkili olabilmesi için, bunun, 
kamuoyunu oluşturacak nitelikteki yerlerde olması 
lazım. Gidip de Ankara'nın Solfasol köyünde top
lantı ve gösteri yürüyüşünün güzergâhı tespit edi
lirse, herhalde bunun ismi toplantı ve gösteri yürü
yüşü olmaz; bunu herhalde siz de takdir edersiniz. 

Özellikle ben, bu konuda Sayın Komisyon Söz
cüsüne bir şey sormak istiyorum. Kızılay Meydanı 
ile Meclis bahçesi; aslında toplantı ve gösteri yürü
yüşünden korkulmaması gereken bir şey.: Bunun 
amacı; şu kötü niyetli olmamak yani. Hep vatandaş 
kötü niyetli görülüyor; bir de yöneticilerin kötü ni
yetli olduğunu kabul etmek lazım. Şimdi, vatandaşın 
gerekirse, gidip de hakkını elde edebilecek 'kişileri 
en etkili şekilde etkileyebilecek bir yola başvurma
dıktan sonra, toplantı ve gösteri yürüyüşünün ma
nası olur mu?... Gidecek, icabında parlamenterine... 

BAŞKAN — İşte bendeniz de onu açıklamaya 
çalışıyorum ya, «Gelmişken bir de (milletvekillerinin 
misafiri olalım, bir de yemek yedirsinler» derse, ya
ni zarara uğrayacağız diyorum. 

KAMER GENÇ — Bu hakikin (bilincine varma
dıktan sonra, bu hakkın nasıl kullanacağını tahmin 
etmek biraz zor olur. 

BAŞKAN — Evet; soru sorunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ -^ İkinci sorumu soruyorum: 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü «ana, genel yollarda 
yapılmaz, parklarda yapılmaz.» diyorlar. Genel yol, 
lafı, bu, toplantı ve gösteri yürüyüşünün esasına taal
luk ediyor da, tümünü ilgilendirdiği için, soruyo
rum. Tamam, Kızılay'da yapılmasın, ama genel 
yollar; yani şimdi Ankara'nın, İstanbul'un, büyük 
şehirlerin birçok yolları genel yollardır, genel park
lardır; peki, böyle olunca acaba Komisyon, yani 
bunu şehir dışındaki bir yeri ım'i güzergâh olarak tes
pit etmeyi düşünüyor?... Onu öğrenmek istiyorum 
efendim. 

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

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Başkanım; Sayın Genc'in birinci so

rusu, 10 uncu maddede son cümlede, «Haklarında 
kovuşturma yapılması izne tabi olan kişiler.» diyor; 
yani mesela Hâkimler Kanununa tabi olan kişilerle, 
yasama dokunulmazlığı olan kişilerin toplantı dü
zenlemeyeceklerini hükme bağlamaktadır Herlkes 
toplantı yapmak hak ve hürriyetine sahiptir; ancak 
tabiî, Anayasanın verdiği sınırlar içinde bunu tan
zim etmiş ve biraz sınırlamış oluyoruz ve dolayısıy
la kamu düzeni bakımından bu sınırlama yapılmıştır. 
Aksi ıhalde, suçüstü hükümlerine tabi bir toplantı 
suçunda, düzenleyenler, yasama dokunulmazlığına 
sahip kişiler ise, suçüstü hükümleri işlemeyecektir, 
dolayısıyla Kanunun tatbik kabiliyeti olmayacaktır. 
Bu itibarla bu hüküm (konmuştur. 

Genel yollar üzerinde, mabetlerde, parklarda top
lantı yapılamaz. Eski Kanunda da bu aynen vardı; 
yollar üzerinde toplantı yapılırsa trafik tıkanır. Yol
lar üzerinde, büyük şehirlerde özellikle, trafik akımı 
vardır, bunu önlemek, bu düzensizliği ortadan kal
dırmak için bu yasak konmuştur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kavalalı, buyurun efendim. 

MÜMİN KAVALALI — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Komisyon Sözcüsü, açıklamasında, zuhulen ola
cak, Tasarı ile cezaların artırılmış olduğundan bah
settiler. Halbuki, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Hakkındaki Kanun, 1976 yılında 1932 sa
yılı Kanun ile ve 1980 yılında, 19.2.1980 tarih, 2261 
sayılı Kanun ile değiştirilmiş, hapis ve para cezala
rı artırılımıştır. Bu Tasarı ile getirilen hapis ve para 
cezaları oranı, esasen yürürlükte bulunan kanunlar
daki hapis ve para cezaları oranıdır, onu aşmamak
tadır. Bu hususun doğru olup olmadığını, Komisyon 
Sözcüsünün Ibir kere daha açıklamasını, bir tatbi
katçı olarak, kendilerinden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavalalı. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMÎ-
REL — Sayın Kavalalı'ya teşekkür ederiz; söyledik
leri gibidir, bu Kanunda bir ceza artırımı yapılma
mıştır; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Tasarının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır: 
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Tasarının maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.;. 
Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Kanun Tasarısı üzerinde şu anda 
otuzdan daha fazla önerge Başkanlığımıza intikal et
miştir. Komisyonun bunları incelemek için bir sü
reye ihtiyacı vardır. Maddeleri okuttuğum takdirde; 
ki, birinci maddeyi okutacağım, öyle bırakacağım, 
Komisyonun derhal cevap vermesi ve gerekli hazır
lığı yapma imkânı ibulunmamaktadır. Bu nedenle, 
birinci maddeyi okuttuktan sonra başlıkla birlikte, 
Birleşimi kapatacağım. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; toplantı ve 

gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasın
da uygulanacak şekil, şart ve usulleri belirlemektir. 

BAŞKAN — Biraz evvel belirttiğim gerekçeler
le, Komisyona gerekli hazırlığı yapabilmesi için ve 
önergeleri de incelemesi yönünden Birleşimi, 22 Ağus
tos 1983 Pazartesi günü saat 14,00'te toplanmalk 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,55 
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DANıŞMA MECLÎSI 
GÜNDEMI 
148 inci BlRLEŞÎM , 

18 Ağustos 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı ve Adalet; 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/655) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
16.8.1983) 

(2) Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teş
kilatlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Do
natılması ve Konut Yapımı Amacıyla' İçişleri Ba
kanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıl
lara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa; Bütçe -
Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/479) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma ta
rihi : 16.8.1983) 

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

(4) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî tşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(5) ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değüştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50,52 ve 53 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler ve Malî tşler Komis
yonu Raporu. (1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457, 
1/466, 1/472, 1/487, 1/540, 1/577, 1/591, 1/611) (S. 
Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

(6) 13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı iller Banka
sı Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fık
rası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/736) (S. 
Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

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

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

(9) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, îmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(10) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 2423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 
, (11) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

^12) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman. Köy tşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 



(13) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe • 
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(14) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(15) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ye Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S* Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(16) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

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

(18) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
tlişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(19) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641.) ("S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(20) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen tkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

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

(22) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(23) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(24) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(25) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi • 25.5.1983) 

(26) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı imar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
tçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(27) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

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

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

(30) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 



(31) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

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

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

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

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

(36) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(37) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(38) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

X !(3'9) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

<40) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 
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(41) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X ı(42) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (43) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile italya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(44) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir Eıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi: 21.7.1983) 

(45) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orfnan, Köy işleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

(46) IDanışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım IG-
NEClLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (47) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(48) 4 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf
lar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Raporu. 
(1/581) (S. Sayısı : 501) pağrfima tarihi : 27.7.1983) 



1(49) 22.4,1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdi-
riyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(50) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(51) '21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 

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

(53) 4,7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(54) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (55) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

ı(56) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İşbirliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(57) 8J6J1 949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasansı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(58) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril

mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

ı(59) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

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

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

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

(63) il 984 Yılı için Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/738) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi : 4.8.1983) 

1(64) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

X ı(65) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy> 
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(66) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

1(67) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 53!1) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (68) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İliş
kiler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. SayM : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 



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

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

(71) '8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayüı TC Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 

(X) Açık Oylama 

5 — 

Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(72) İstanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 541 

Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1/655) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 22 Mart 1983 

Başkanlığı 
Sayı : K. K. T. D, 
181101-1385103479 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MÜH Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca H.3.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Türk Bayrağı Kanunu Tasana» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Devletin sembolü olan bayrak, belirli renk ve ölçüde kumaş veya diğer maddeler üzerinde belirli bir şekil 
ihtiva eder. 

Türk Bayrağı, Anayasanın 3 üncü maddesinde belir' ildiği üzere beyaz ayyıldızlı al bayraktır. Anayasa bayra
ğın şeklini kanuna bırakmıştır. Ancak, bu konuda halen yürürlükte bulunan 29 Mayıs 1936 tarih ve 2994 
sayılı Türk Bayrağı Kanunu, dilinin eskiliği yanında ihtiyaçlara yeter derecede cevap verememiş ve zaman 
zaman kamuoyunda eleştirilere konu olmuştur. 

Gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap veremeyen Türk Bayrağı Kanunu ile ilgili eleştirilerin gün geçtik
çe arttığı gözlenmiş ve duyulan ihtiyaca göre bu tasan hazırlanmıştır. 

Tasarıda, bayrağın şekli hangi kumaş ya da madde1 erden yapılacağı, bayrak çekilecek yerler bayrağın çe
kilmesi ve indirilmesi, bayrak töreni, bayrağın selamlan-nası, bayrağın öftülebileceği yerler gibi konular ayrı 
maddeler halinde ele alınarak, açık olarak belirginleştiriilmiş, tereddüde majhal verebilecek konular mümkün 
olduğunca ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Türk Bayrağı Kanunu ile bağdaşmayan hal ve durumlar, yasaklar başlığı altında ayn b'ir madde ile dü
zenlenmiştir. Tasarının 8 inci maddesinde ele alınan men edici hususlar, Türk Bayrağına karşı, istenmeden 
de olsa yapıldığında, saygısızlık sonucu doğuran tutum ve davranışlar önlenmek istenmiştir. 

Ancak, bu konuların hepsinin Kanun içinde yeterli ölçüde düzenlenmesi detaylara inerek kanun tekniğini 
zedeleyebileceği düşüncesini do$urdu<*undan. Kanunun • ̂ sulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirt
mek üzere ayrı bir tüzük hazırlanması uygun görülmüştür. 

Sonuç olarak, Türk Milletinin Bayrağına olan tutkusu, saygısı, örf, adet ve gelenekleri ile Millî duygu
larından kaynaklanan davranışlarının bağdaştırılma»! ^sas alınmak suretiyle söz konusu Tatarı hazırlanmış
tır, 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anayasanın 3 üncü maddesinde, Türk Bayrağının beyaz ay - yıldızlı al bayrak olduğu be
lirtilerek, Bayrağın şekli kanuna bırakılmıştır. Türk Bayrağı Kanun Tasarısının amacı; Bayrağın şekli, ya
pısı, kullanımı ve korunması ile bunlara ilişkin diğer esas ve usûllerin belirlenmesidir. 

Madde 2. — Bu maddede, Türk Bayrağının şekli ve yapımı ele alınmıştır. Tasarıya ek bir cetvel hazır
lanarak burada Bayrağın şekil ve oranları gösterilmiş ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldızlı olan Bayrağı
mızın bu şekle uygun oranlarda olabileceği zorunluluğu getirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, Bayrağın yapımından söz edilmiş, Bayrağın hangi standartlarda olacağı hususu 
tüzüğe bırakılmıştır. 

29 Mayıs 1936 gün ve 2994 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 1 inci maddesinde, Bayrağın yerli şalî ya da 
uygun kumaşlardan yapılabileceği belirtilmiştir. Bunun gerekçesi, Bayrağın kullanıldığı yer ve sürelerin farklı
lığıdır. Bayrağın, özellikle daimî olarak kullanıldığı yerler ile ortam bakımından daha çabuk yıpranmaya el
verişli yerlerde kolayca yıpranmasını önlemek için, kumaşının içine bazı maddeler katılmakta ya da sadece bu 
maddelerden imal edilmektedir. Böylelikle, Bayrağın daha uzun süreli kullanımı gerçekleşmektedir. 2994 sayılı 
kanunda yer alan hüküm burada da korunmuş, Bayrağın kumaş ya da uygun maddelerden yapılacağı be
lirtilerek bunların cinsleri tüzüğe bırakılmıştır. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesinde, Bayrak çekilecek yerler sıralanmıştır. Buradaki Bayrak kelimesiyle 
Türk Bayrağı ile bayrağın sembol olarak nerelerde ve ne şekilde kullanılacağı ifade edilmek istenmiştir. Bay
rak, tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilciliklerine ve bu yerlerde görevli amir
lerin otolarına, kamu ve özel kuruluşların deniz vasıtalarına çekileceği hükme bağlanmıştır. Bayrak çekilecek 
yer ve araçlar ile ilgili düzenlemeler tüzüğe bırakılmıştır. 

Tasarının üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında önce, Bayrağın hergün çekilmesi ele alınmış ve Bayrağın her-
gün çekileceği yahut çekili kalacağı yerlerin sıralanması tüzüğe bırakılmıştır. 

Bayrak, kapalı yerlere de çekilebilir, fon olarak kullanılabilir. Keza, kapalı ya da açık yerlerde iki ucundan 
asılmak suretiyle de kullanılabilir. Bayrağın göndere çekilmesi dışındaki bu farklı kullanımları ile ilgili hu
susların, birinci fıkrada yer alan Bayrak çekilecek yerlerle birlikte, tüzükle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 4. — Tasarının bu maddesinde, Türk Bayrağının, resmî tatil başlangıcında çekileceği ve tatilin 
bittiği günün bitiminde indirileceği ve indirilirken tören yapılacağı, buna dair usul ve esasların tüzükte belir
leneceği ifade edilmiştir. Tasarıda, Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından törenin yapılacağı ma
haldeki yetkili amirlerin sorumlu tutulacağı belirtilmiştir. Burada, yetkili amirler tek tek sayılmamıştır. Bunlar; 
ilde vali, ilçede kaymakam, bucakta bucak müdürü, köyde muhtar ve askerî birliklerde garnizon komutanı gibi 
yetkililerdir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birlikleri ile Türk Bandıralı ticaret gemileri ve diğer mahallerde Bayrak 
çekme ve indirme zamanlarının tüzükle belirleneceği ifade edilmiştir. Burada, teker teker sıralanması müm
kün olmayan ya da kanun tekniği ile pek bağdaşmayacak hususlar «diğer mahaller» deyimi ile ifade edil
miştir. 

Maddenin son fıkrasında, Türk Bayrağının yas alameti olarak kullanılması ele alınmış ve bunun belirgin 
örneği olarak 10 KASIM gösterilmiştir. Bunun haricinde Bayrağın yarıya kadar çekilmesi gerektiği hususuna 
Başbakanlıkça ilan olunacağı, belirtilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının bu maddesi ile Bayrak törenlerinde, Bayrağın çekilmesi ve indirilmesi sırasında ve 
tören kıtalarının geçişlerinde ya da denetlenmelerinde, Bayrağın cephe alınmak suretiyle selamlanacağı açık
lanmıştır. 

Madde 6. — Tasarının bu maddesinde Bayrağın örtü olarak kullanılabilmesinin son derece sınırlı ol
duğu vurgulanarak bu yerler tek tek sıralanmıştır. Bayrak, sadece cenaze törenlerinde, şehitlerin ya da tüzükle 
belirlenecek asker ve sivil vatandaşların tabutlarına, yemin törenlerinde masalara ya da ancak, ATATÜRK 
anıtlarının açılış törenlerinde, ATATÜRK heykellerine örtülebilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 541) 



— 3 — 

Madde 7. — Tasarının bu maddesinde yasaklanan hususlar, «yasaklar» başlığıyla ele alınmıştır. Buna göre; 
Türk Bayrağının, yırtık, sökük, delik, kirli, soluk, buruşuk bir halde kullanılamayacağı belirtilmiş ve sayılan 
haller dışında kalan yasaklar için «layık olduğu manevî değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde» ibaresi kul
lanılmıştır. 

öncelikle son zamanlarda giderek artan eleştirilere konu olan bir uygulamayı önlemek için Türk Bayrağı
nın masalara, kürsülere örtü olarak serilemeyeceği hükmü getirilmiş Ve bunun tek istisnasının resmî yemin tö
renleri olabileceği belirtilmiştir. Böylelikle, Türk Bayrağının çeşitli brifing, toplantı ve konferanslarda masa 
ve kürsülere örtü gibi serilmesi hatta üzerine, sürahi, bardak, mikrofon, dosya konması gibi Türk Bayrağının 
manevî değeri ile bağdaşmayacak uygulamalar önlenmek istenmiştir. 

Aynı maddede daha sonra Türk Bayrağının oturulan veya ayakta basılan yerlere konulamayacağı, bu yer
lere Bayrağın şekli ya da ay - yıldızlı sembolünün yapılamayacağı, belirtilmiştir. 

7 nci maddenin aynı fıkrasında, Türk Bayrağının elbise ya da üniforma şeklinde giyilmek suretiyle kul
lanılamayacağı belirtilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi birinci fıkrasında son olarak Türk Bayrağının, herhangi bir parti, siyasî teşekkül, 
dernek, vakıf, kurum ve kuruluşun; amblemlerine, flamalarına ya da o kuruluşu sembolize eden bir şeyin 
ön ya da diğer yüzünde esas ya da fon teşkil edecek şskilde kullanılması yasaklanmıştır. 

7 nci maddenin ikinci fıkrasında, Türk Bayrağına herhangi bir şekilde hakaret edilmesi yasaklanmıştır. 
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında Türk Bayrağı Kanunu ile Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak hazırla

nacak tüzüğe aykırı eylemlerin yetkili amirlerce derhal önleneceği ve failler hakkında gereken soruşturma ve 
koğuşturmanın yapılacağı belirtilmiştir. ' 

Türk Bayrağı ile ilgili bu maddede yer alan tüm yasaklar bayrağın sembol olarak yapılması, kullanılması 
için de geçerlidir. 

Madde 8. — Tasarının bu maddesinin birinci fıkrasında bu Kanun ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak 
bayrak yapılması, satılması ve kullanılması yasaklanmış ve bu Kanunda belirtilen standartlara uymaksızın ya
pılan, satılan ya da kullanılan bayrakların o mahaldeki yetkili amirlerce derhal toplanacağı hükme bağlan
mıştır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanların işledikleri suçun 
daha ağır bir cezayı gerektirmemesi halinde Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesi uyarınca cezalandırılma
ları emredici hüküm olarak yer almıştır. Fıkradan da anlaşılacağı gibi fail ya da faillere işledikleri fiile göre 
verilebilecek daha ağır cezalar saklı tutulmuştur. Burada kastedilen Türk Ceza Kanununda yer alan özel hüküm
lerdir. Örneğin T.C.K. 145 inci maddesinde Türk Bayrağına hakaret düzenlenmiştir. İşlenen fiil T.C.K.'da ay
rıca düzenlenmiş ise fail ya da faillere T.C.K. nun 145 inci maddesinin yerine daha hafif cezayı öngören 526 
nci maddesinin uygulanması mümkün değildir. 

Maddenin son fıkrasında verilen hapis cezalarının para cezasına çevrilemeyeceği ya da tecil edilemeyeceği 
belirtilerek cezanın caydırıcılığı ilkesinden hareketle bayrağa saygının önemi vurgulanmak istenmiştir. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesiyle Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususların çıkarılacak tüzükle 
belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bunlar; 

Kanunda geçen bazı terimlerin tanımları; Bayrak kumaşı ve bayrağın yapılacağı diğer maddelerin stan
dartları; Bayrak direği ve göndere ilişkin şekil ve esaslar; Bayrağa saygı esasları, Bayrak çekilecek yerler; Bay
rağın daimî olarak çekilme ve indirilmesine ilişkin usûller; Bayrağın örtülebileceği yerler; sembolik bayrakların 
yapılışı, şekilleri, ebatları ile bunların nerelerde ve nasıl kullanılacağı; yıpranan bayrakların imha şekli ile 
bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlardır. 

Madde 10. — Tasarının bu maddesiyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 29 Mayıs 1936 gün ve 
2994 sayılı Türk Bayrağı Kanununun yürürlükten kaldırılacağı belirtilmektedir. 

Madde 11. — Yürürlükle ilgili olup bu Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe gireceği ifade 
edilirken bu süre zarfında Kanunun uygulanmasına ilişkin tüzük hazırlanarak Kanun ile birlikte yürürlüğe 
konup uygulamada sakıncalar doğurabilecek herhangi bir boşluğa meydan verilmemek istenmiştir. 

Madde 12. — Tasarının bu maddesi yürütmeyle ilgilidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 541) 
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TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 105 
Esas No. : 1/655 

28 Mart 1983 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı» hakkın

da Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi içtüzüğünün 33 
üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun Tasarısı hakkında görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini 
saygılarımla rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/655 
Karar No. : 87 

Adalet Komisyonu Rapora 

16 Haziran 1983 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Esas komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı* hakkın

da Komisyonumuzdan görüş bildirilmesini isteyen 30.3.1983 gün ve 105 sayılı yazınız gereğince adı geçen 
tasarı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. : 

1. Tasarının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki «ya da» kelimesi yerine «veya», üçüncü fıkradaki «ey
lemler» kelimesi yerine «fiiller» kelimelerinin yazılması, 

2. Tasarının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının «Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışlarda bulunan
lar, suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile ceza
landırılır.» şeklinde düzenlenmesi, 

3. Tasarının 9 uncu maddesinin sonunda yer alan «tüzükle» kelimesinin «tüzükte» olarak değiştirilmesi, 
4. Tasarının diğer maddelerinin Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle benimsenmesi, 
Uygun görülmüştür. 
Saygılarımla arz ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip Bilge 
Üye 

Bekir TÜNAY 
Üye 

(Bulunamadı) 

Halil GELENDOST 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

(Bulunamadı) 
Halil ERTEM 

Üye 
(Bulunamadı) 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGÎL 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Serafettin YARKİN 
Üye 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Rapora 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişileri Komisyonu 

Esas No. : 1/655 
Karar No. : 72 

10 Ağustos 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı ve gerekçesi ile konuya ilişkin Adalet Komisyonu raporu, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür. 

Tasarının gerekçesi Komisyonumuzca olumlu bulunarak maddelere geçilmiştir. 
Tasarının 2 nci, 4 üncü, 9 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen 

benimsenmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesinde bulunan «Bu Kanunun amacı» tabirinden sonra gelen «noktalı virgül» 

yerine «virgül» konulmuştur. 
Tasarınnı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki «yurt dışı temsilciliklerine» kelimelerinden sonra gelen 

«ve» bağlacı metinden çıkarılmış, yerine «virgül» konulmuş ve yurt içinde de Devleti temsil yetkisi olan 
görevlilerin mevcut olduğu düşünülerek bunların araçlarını da yasa kapsamına alabilmek için Komisyonu
muzca tasarı metnine «yurt içinde ve yurt dışında» kelimeleri ilave edilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesindeki «indirilirken» kelimesinden sonra gelen «noktalı virgül», «virgül» şek
line dönüştürülmüştür. 

Tasarının 6 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Ayrıca» kelimesinin yanında yer alan «noktalı virgül» 
yerine «virgül» yazılmış, «adetler» kelimesindeki «de» eki tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasındaki «Türk Bayrağı tabirinden sonra gelen «noktalı 
virgül», «virgül» şeklinde değiştirilmiş, 2 nci fıkradaki «ya da» kelimesi yerine «veya» bağlacı yazılmış, son 
cümlenin öznesi olan «Bayrak» kelimesi eklenmiş, 3 üncü fıkradaki «eylemler» kelimesi yerine «fiiller» ke
limesi yazılmış, «yetkili amirlerce» tabirindeki yetkili kelimesi amiri de kapsadığı için «amirlerce» kelime
si metinden çıkarılarak «yetkili» kelimesi «yetkililerce» şeklinde değiştirilmiştir. 

8 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki «Bu kanun» kelimesi, «Bu kanuna» şeklinde düzeltilmiştir. 
10 uncu maddenin kenar başlığı «Yürürlükten Kaldırılan Kanun» şeklinde düzeltilmiştir. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığnıa saygı ile sunulur. , 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMÎREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

(Toplantıda Bulunamadı) 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

(İmzada Bulunamadı) 

Halit ZARBUN 
Üye. 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

(İmzada Bulunamadı) 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı 
Amaç 
IMADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Bayrağının şekli, yapımı, kullanılması ve korunması ile ilgili 

esas ve usulleri belirlemektir. 

Bayrağın şekli ve yapımı 
MADDE 2. — Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla al 

zemin üzerinde beyaz ay-yıldızlıdır. 
Bayrak ile sembolik bayrakların standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükle belirlenir. 

Bayrak çekilecek yerler 
'MADDE 3. — Bayrak, tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilciliklerine ve 

yetkililerin araçlarına, kamu ve özel kuruluşların deniz vasıtalarına çekilir. 
Bayrağın, nerelerde daimi olarak çekileceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelerde fon olarak ya da 

asılmak suretiyle kullanılacağı tüzükte belirlenir. 

Bayrağın çekilmesi ve indirilmesi 

'MADDE 4. — Türk Bayrağı, resmî tatil başlangıcında çekilir ve tatilin bittiği günbatımında indirilir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde ve diğer mahallerde bay
rak çekme ve indirme zamanları tüzükte gösterilir. 

Bayrak çekiliş ve indirilişinde tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahal
deki yetkili amirler sorumludur. 

Türk Bayrağının, yas alameti olarak 10 KASIM haricinde yarıya kadar çekileceği haller ve zaman 
Başbakanlıkça ilan edilir. 

Bayrağın selamlanması 

MADDE 5. — Bayrak çekilir ve indirilirken; tören kıtalarının geçişlerinde veya denetlemelerinde cephe 
alınarak selamlanır. 

Bayrağın kullanılacağı yerler 
MADDE 6. — Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirtilecek asker 

ve sivil vatandaşların cezane törenlerinde bunların tabutlarına; açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine 
veya resmî yemin törenlerinde masalara örtülebilir. 

Ayrıca; millî örf ve âdetler de göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri de tüzükte be
lirlenir. 

Yasaklar 
MADDE 7. — Türk IBayrağı; yırtık, sökük, delik, kirli, soluk, buruşuk ya da lâyık olduğu manevî değeri 

zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, 
masalara, kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve 
benzeri eşyaya, Bayrağın şekli veya ay-yıldızlı sembolü yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. 
Hiçbir parti, siyasî teşekkül, dernek, vakıf, kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin 
ön ya da arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz 

Türk Bayrağına; sözle, yazıyla, hareketle ya da herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunu
lamaz, yırtılamaz, yere atılamaz, özensiz kullanılamaz. 

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı eylemler yetkili amirlerce derhal önlenir. Bunlar hakkında gereken kovuş
turma ve soruşturma yapılır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 541) 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı 
Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Bayrağının şekli, yapımı, kullanılması ve korunması ile ilgili 
esas ve usulleri belirlemektir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bayrak çekilecek yerler 

MADDE 3. — Bayrak, tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilciliklerine, 
yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına, kamu ve özel kuruluşların deniz vasıtalarına çekilir. 

Bayrağın nerelerde daimî olarak çekileceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelerde fon olarak ya da 
asılmak suretiyle kullanılacağı tüzükte belirlenir^ 

MADDE 4, — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bayrağın selamlanması 

MADDE 5. — Bayrak çekilir ve indirilirken tören kıtalarının geçişlerinde veya denetlemelerinde cephe 
alınarak selamlanır. 

Bayrağın kullanılacağı yerler 
MADDE 6. — Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek as

ker ve sivil vatandaşların cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykelle
rine veya resmî yemin törenlerinde masalara örtülebilir. 

Ayrıca, millî örf ve âdetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri de tüzükte be
lirlenir. 

Yasaklar 
MADDE 7. — Türk Bayrağı, yırtık, sökük, delik, kirli, soluk, buruşuk ya da layık olduğu manevî değeri 

zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa ol
sun, masalara kürsülere örtü olaralc serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere 
ve benzeri eşyaya, Bayrağın şekli veya ay-yıldızlı sembolü yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyile
mez. Hiçbir parti, siyasî teşekkül, dernek, vakıf, kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerleri
nin ön ya da arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. 

Türk Bayrağına sözle, yazıyla, hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunu
lamaz. Bayrak yırtılamaz, yere atılamaz, özensiz kullanılamaz. 

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir. Bunlar hakkında gereken kovuşturma ve 
soruşturma yapılır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 541) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Cezalar 

IMADDE 8. — IBu Kanun ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak bayrak yapmak, satmak ve kullanmak ya
saktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan, satılan ve kullanılan bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatı
lır. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar, suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır. 

Verilen hapis cezaları para cezasına çevrilemez ve tecil edilemez. 

Tüzük 

MADDE 9. — (Bayrak kumaşı ve yapılacağı diğer maddelerin standartları; Bayrak direği ve göndere iliş
kin şekil ve esaslar; Bayrak çekilecek yerler, Bayrağın daimî olarak çekilme ve indirilmesine ilişkin usuller; 
Bayrağın örtülebileceği yerler; sembolik bayrakların yapılışı, şekilleri, ebatları ile bunların nerelerde ve nasıl 
kullanılacağı; yıpranmış bayrakların imha şekli ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer ayrıntılar çı
karılacak tüzükle belirlenir. 

Yürürlükten kalkma 

MADDE 10. — IBu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, 29 IMayıs 1936 tarihli ve.2994 sayılı Türk Bayrağı 
Kanunu yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 

IMADDE M. — Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay soflra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

IMADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

11.3.1983 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Z. Bay kara Prof. Dr. 1. öztrdk M> Özgüneş Prof. Dr. M. N. özdas 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı içişleri Bakam 
S. R. Pasin R. Bayazıt Ü. H. Bayülken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/. Türkmen A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam İmar ve tskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 541) 
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(Millî Savunma - İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Cezalar 

MADDE 8. — Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak ya
saktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan, satılan ve kullanılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar, suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdir
de, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır. 

Verilen hapis cezaları para cezasına çevrilemez ve tescil edilemez. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 

MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 29 Mayıs 1936 gün ve 2994 sayılı Türk Bayrağı 
Kanunu yürürlükten kalkar. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmüştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 541) 



— 10 — 

TÜRK BAYRAĞI 

G 
A 

B 
C 
D 

E 

F 
L 
M 

Genişlik 
Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi 
Ayın dıs dairesi kutru 
Ayın iç, dış merkezleri arası 
Ayın iç dairesinin kutru 
Yıldız dairesinin ayın ic dairesinden olan 
mesafesi 

Yıldız dairesi kutru 
Boy 
Uçkurluk genişliği 

1/2 G 
1/2 G 
0.0625 G 
0.4 G 

1/3 G 

1M G 
1 1/2 G 
1/30 G 

Not: Yaprak genişliği 50 santimetredir. 
Bayrak genişliği ne olursa olsun (G) emsali değişmez 

» • « 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 541) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 543 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşkilatlanması Modern 
Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması ve Konut Yapımı Ama
cıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıl
lara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa; Bütçe - Plan; Millî Savunma, İçiş

leri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /479) 

T, C, 
Basbakartlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 19 Ağustos 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı İ.K.K.T.D. 18/101-1202/05428 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.8.1982 tarihinde kararlaştırı
lan «Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşkilatlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması ve 
Konut Yapımı Amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere 
Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN TEŞKİLATLANMASI, MODERN SİLAH, ARAÇ 
VE GEREÇLERLE DONATILMASI VE KONUT YAPIMI AMACIYLA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİ
YET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞME YETKİSİ 

VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

GEREKÇE 

Ülkemizde son yıllarda hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme hareketleri, trafiğin yoğun bir hal al
ması, iç ve dış turizmin gelişmesi, kanunsuz kitle eylemleri ve tedhiş gibi etkenlerin tesiriyle Emniyet Teş
kilatına verilen görevlerde önemli artışlar meydana gelmiş ve bu nedenle teşkilatın çağdaş gelişmelere uygun 
bir kuruluş haline getirilmesi zorunluğu ortaya çıkmıştır. 

Ülkemiz nüfusu 1980 yılı sayım sonuçlarına göre 45.2 milyon iken, D.t.E. nin yaptığı nüfus projeksiyonları, 
yılda % 2.52'lik artış hızıyla, nüfusun 1985 yılında 52.3 milyona, 199,0 yılında 60.1 milyona, 1995 yılında 69.7 
milyona, 2030 yılında ise 80.7 milyona ulaşacağını göstermektedir. 

Diğer yandan 1950 yılından bu yana Türkiye'de çok hızlı bir kentleşme hareketi görülmektedir. Bu gelişme
nin ayırt edici niteliği nüfusun belirli şehir merkezlerinde toplanmasıdır. 10 binden yukarı kentlerin sayısı 1960 
yılında 148, 1965 yılında 199, 1970 yılında 245, 1975 yılında 288, 1980 yılında 331 iken yapılan projeksi
yonlar bu sayının 1985 yılında 397'ye ve 1990 yılında 466'ya ve 2000 yılında da 625'e ulaşacağını ortaya koy
maktadır. 
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1980 - 2000 yılları arasında kentleşme hızının yılda ortalama % 4.55 dolaylarında olacağı tahmin edil
mektedir. Buna göre 1980 yılında nüfusun % 44.3'ü kent, % 54.3'ü kırsal kesimde iken; 1985 yılında % 
48.6'sının kent, % 51.4'ünün kırsal kesimde; 1990 yılında % 52'sinin kent, % 48'inin kırsal kesimde; 1995 
yılında % 55'inin kent, % 45'inin kırsal kesimde ve 2000 yılında da 80.627.594'e ulaşacak olan nüfusun 
47.097.669'unu oluşturan % 58.4'ü kent, % 41.6'sının da kırsal kesimde yerleşeceği anlaşılmaktadır. EK - 1 

Yukarıda belirtilen sonuçlara göre, kentsel yerleşim bölgelerinde hizmet görmekte olan Emniyet Teşkilatının 
hizmet alanlarının genişlemesi yanında kentlere gelen nüfusun gecekondulaşması, heterojenliği gibi hızlı ve 
suça elverişli sosyal yapı değişimine ilişkin hususlar polisin görevini genişletip güçleştirmektedir. 

Gerçekten, 1960 yılında polisin hizmet ettiği alandaki nüfus sayısı 11 milyon, 1970'de 14 milyon iken, 
1980 yılında 19.441.667'ye, 1981 yılında da kentsel nüfusun % 97.2 olan 20.987.994'e ulaşmış bulunmaktadır. 
Halen 51.660 polis mevcut olup, her 1.000 kişiye düşen polis sayısı 2.4'tür. Bir başka ifadeyle her 406 yurttaşa 
bir polis düşmektedir. Oysa Fransa ve Federal Almanya'da bin kişiye düşen polis sayısı 3.2'dir. Bir başka 
deyişle her 307 kişiye bu ülkelerde bir polis isabet etmektedir. Şimdiki halde mülkî idare bölümleri iti
bariyle 67 tide, 574 ilçenin 452'sinde ve 885 bucaktan tam teşkilatlı olan 186"sının 28'inde polis teşkilatı mev
cuttur. 122 ilçe ve tam teşkilatlı 158 bucakta polis kuruluşu mevcut değildir. Tüm Polis bölgesinde yaşayan 
nüfusun 1990 yılında memleketimizin nüfusunun % 52'si olan 31 milyona, 2000 yılında ise % 58.4'ü olan 46 mil-' 
yona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Merkezî polis teşkilatı bulunan demokratik batı ülkelerinde kabul edi
len her bin kişiye 3.2 polis isabet etmesi esasına göre 1981 yılında ülkemizdeki polis sayısının (Tüm ilçe ve 
bucaklarda Polis Teşkilatı kurulmuş olmak kaydıyla) asgarî 69 000 olması gerekirken 17 340 personel eksi
ğiyle çalışılmaktadır. 

12 Eylül 1980 harekâtından sonra iş analizleri ve iş değerlemeleri yapılmak suretiyle Polisin Teşkilat, Mal
zeme ve Kadro cetvelleri hazırlanmıştır. 1982 - 1991 yılları arasındaki 10 yıllık bir dönem içinde Personel 
Tedarik Planına göre Emniyet Hizmetleri Sınıfından personel sayısının 136 500 e ulaştırılması, bir başka ifa
deyle 10 yıl içinde noksan 84 840 kadroya atama yapılması öngörülerek gelişim buna göre planlanmıştır. 

Diğer yandan Türkiye'de karayolları yapımının hız kazanması, motorlu taşıt sayısının yükselmesi ve kara
yolları üzerindeki kazaların artması sonucunu doğurmuştur. Karayollarımızın 1974 yılında Devletin bakım ve 
kontrolünde olan kısmı 34 500 km. ve Bölge Trafik Zabıtasının kontrolü altında olan kısmı 3 248 km. iken 1980 
yılında Devletin bakım ve kontrolünde olan karayolu uzunluğu 61 000 km. ye ve 'Bölge Trafik Zabıtasının 
kontrolü altındaki kısmı ile 9 158 km. ye ulaşmıştır. Bu durumda, Polisin denetimi altında bulunan karayolu 
uzunluğunun bütüne oranı 1974 te '% 9.4 iken; 1980 yılında bu oran % 15'e ulaşmıştır. Taşıt sayısı 1975 yılın
da 979 789 iken 1981 yılı sonunda 1 785 758'e yükselmiştir. Yolcu nakliyatının % 92'si ve yük nakliyatı
nın da % 79.1 'i, karayolları üzerinde cereyan etmektedir. 

Karayolları üzerindeki trafiğin bu ölçü içinde yoğunlaşması sonucu, karayolları üzerinde 1970 yılında 
19 110, 1974 de 41 107, 1977 de 56 765, 1978 de 52 Ö77, 1979 da 41 623, 1980 de 36 914 ve 1981 de 39 465 
kaza meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucu 1975 yılında 5 125, 1976 da 5 489, 1977 de 6 281, 1978 de 5 735, 
1979 da 4 536, 1980 de 4 199 ve 1981 yılında da 4 441 kişi hayatını yitirmiştir. 1980 yılındaki hasar tutarı 
2 319 648 800 TL. iken 1981 de 3 410 483 000 TL. na yükselmiştir, 

1968 yılından bu yana ortaya çıkan işgal ve boykot hareketleri ile başlayan tedhiş eylemlerine dönüşerek 
devam ©den ve Devletin genel güvenliğini tehlikeye düşüren toplu ve münferit olaylarda çok büyük artışlar 
olmuş ve bu konu hükümet programında ifade edildiği üzere büyük önem kazanmış bulunmaktadır. 1979 yı
lında meydana gelen siyasal amaçlı 1 021 öldürme olayında 1 214 kişi öldürülmüş ve 64 Emniyet mensubu 
şehit olmuştur. 1980 yılında ise 1 863 olayda 2 188 kişi öldürülmüş ve şehit emniyet mensubu sayısı 87*ye ulaş
mıştır. Aynı yıl içerisinde 10 50Q toplumsal olay meydana gelmiş, 1 868 patlayıcı madde atma olayında 36 yurt
taşımız hayatını kaybetmiş ve banka soygununda 60 milyon lira gasp edilerek soygun sırasında 3 yurttaşımız 
öldürülmüştür. 1981 yılında da 284 siyasî amaçlı olayda 181 kişi ölmüş, 124 kişi yaralanmış, 80 patlayıcı mad
de olayı meydana gelmiş ve üç kişi ölmüştür. Bir banka soygununda üç kişi ölmüş 330 bin lira gasbedilmiş, 12 
polis şehit edilmiştir. 

Diğer taraftan devlet büyükleriyle önemli kişilerin korunması hizmetleri ve Jandarmadan devralınan bölge
lerdeki emniyet asayiş hizmetleri yeni tahsisler gerektirmektedir. Devlet büyükleri, ülkenin önemli şahsiyetleri, 
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yabancı ülke temsilcilikleri, siyasî partiler, meslek kuruluşları, boğaz köprüsü ve çevre yolu, hava meydanları 
ve tesisleri bu mayanda sayılabilir. 

Yine ülkemizdeki silah-mermi, gümrük-tekel, döviz ve uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlan yılda 200 000 
girişi aşan TIR Trafiğine paralel şekilde artma göstermiştir. 1980 yılında yalnızca polis bölgesinde kaçakçı
lardan 1 725 tabanca, 105 uzun menzilli otomatik tüfek, 285 509 adet fişek, 577 milyon lira tutarında gümrük 
ve tekel kaçağı, 96 milyon lira döviz ve 2 357 Kg. esrar, 118 Kg. eroin, 28 Kg. afyon ve 70 Kg. baz morfin; 
1981 yılında ise 686 tabanca, 122 071 mermi 21 uzun namlulu silah, 582 556 820 TL. tutarında gümrük ve 
tekel kaçağı, 115 milyon liralık döviz ve 3 173 Kg. esrar, 130 Kg. eroin, 37 Kg. Afyon ve 64 Kg. baz morfin ele 
geçirilmiştir. 

Yukarıda açıklanan nedenler karşısında Emniyet Teşkilatının müessir bir şekilde hizmet ifa edebilmesi 
için yeniden düzenlenmesi ve güçlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Devletin genel güvenliği ile vatandaşın can ve mal emniyeti gibi önemli bir sorumluluğu yüklenmiş bu
lunan polisin kentsel bölgelerde hizmet ettiği göz önüne alınacak olursa, yukarıda da belirtildiği gibi ülkemiz
deki nüfus artışı, şehirleşme hızı ve suçların yüzde 78 inin şehirlerde işlenmekte olması karşısında bu güçlen
dirme ve yeniden düzenleme çalışmalarının önemi ve süratle ele alınmasındaki zorunluluk kendisini daha 
açıkça göstermektedir. 

Buna göre 15 Haziran 1982 tarihi itibariyle 51 660 kişiden oluşan fiilî polis kadrosuna 1991 yılma kadar 
ortalama her yıl 11 0Q0 personel alınacak, yetiştirilecek, teçhiz edilecek ve sonuçlandırılacaktır. Bu amaçla bir 
stratejik hedef planı hazırlanmıştır. 

Lojistik (Helikopter, deniz botu, mühimmat, bakım ve onarım kademeleri) muhabere (uzak mesafe radyo
link sistemi ve otomatik telefon santralları, komuta merkezleri, kapalı devre TV sistemi) ve diğer teçhizat (Tele-
foto, faksimili, teyp, foto-film, grup elektrojenler) bölümlerinde yer alan ihtiyaçlar için toplam 
(13 821 547 000) TL. lık ödeneği öngören 10 yıllık; konut yapım ve kamulaştırma bölümünde yer alan ihtiyaç
lar için toplam (85 000 000 000) TL. lık ödeneği öngören 15 yıllık süreyi kapsayan bu planın malî portesi, top
lam (98 821 547 000) TL. olarak tespit edilmiştir. Ek - 2 

Emniyet Teşkilatının bu ihtiyacını normal bütçe artışı ile karşılamak mümkün olmadığından hazırlanan 
planın uygulanabilmesi için normal bütçe ödenekleri dışında özel bir ödeneğe ihtiyaç olduğu belirlenmiş ve 
planın yıllara isabet eden miktarlarının özel bir Kanunla Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesine ilave olarak tah
sisi zarurî görülmüştür. 

Bu Kanun Tasarısının malî yükü olan 98 821 547 000 TL. tahsis edilmek suretiyle plan en çok 15 yılda ger
çekleştirilmiş olacaktır. Kredili alımlar için bu süre kayda tabi değildir. 

1983 yılından başlamak üzere : 
1983 yılında 
1984 yılında 
1985 yılında 
1986 yılında 
1987 yılında 
1988 yılında 
1989 yılında 
1990 yılında 
1991 yılında 
1992 yılında 
1993 yılında 
1994 yılında 
1995 yılında 
1996 yılında 
1997 yılında 

8 539 667 000 TL. 
8 724 570 OÖO TL. 
8 014 890 000 TL. 
7 216 760 000 TL. 
6 703 720 000 TL. 
6 553 150 000 TL. 
6 463 200 000 TL. 
6 104 030 000 TL. 
6 104 030 000 TL. 
6 101 530 000 TL. 
5 669 200 000 TL. 
5 669 200 000 TL. 
5 669 200 000 TL. 
5 644 200 000 TL. 
5 644 200 000 TL. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanma ve modernizasyon çalışmalarının bir yılda gerçekleş
tirilmesi mümkün değildir. Yürürlükteki Kanunlar ancak bir malî yıla geçerli taahhüde girişme yetkisi verdi-
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ginden belli bir plan döneminde gerçekleştirilmesi zorunlu olan faaliyetlerin finanse edilmesi mümkün olma
yacaktır. Bu nedenle, Emniyet Genel Müdürlüğüne 98 821 547 000 liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişme yetkisi verilmesi ve bunun yıllara isabet eden miktarının bütçelere konulması öngörülmüştür. 
Bu hususlar tasarısının 1 nci ve 2 nci maddeleri ile sağlanmıştır. 

Alımların bu hususlarla ilgili formaliteler yüzünden gecikmesi, alım seçimlerinin ve taahhütlerinin zamanında 
gerçekleştirilememesi gibi sebeplerle; malî yıl içerisinde harcanamayan ödeneklerin iptaline ve dolayısıyla prog
ramların aksamasına meydan verilmemek üzere, yıl içinde harcanamayan ödeneklerin müteakip yıllar bütçeleri
ne devredilerek kullanılmasında zaruret görülmüş ve bu husus tasarıya 3 üncü madde olarak konmuştur. 

Hizmetin yerine getirilmesinde sürat sağlamak için bu Kanuna göre yapılacak işlemler; 1050 sayılı Muha-
sebe-i Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunları ile ek ve değişiklikleri kanun hükümleri 
kapsamı dışında bırakılmış ve bu işlemlerin BakanlarKurulunca tespit edilecek esaslar içerisinde yapılması 
öngörülerek 4 üncü madde ile bu husus sağlanmıştır. 

Hizmetlerin tedarik akımını aksatmadan yürütmek amacıyla yurt içinden sağlanamayan ihtiyaçların yurt dı
şından peşin ya da kredi yoluyla sağlanmasında zorunluluk görülmüş ve tasarının 5 inci maddesine bu hususla 
ilgili bir hüküm konmuştur. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanma, noksanlarını tamamlama ve yenileştirme çalışmaları 
için gerekli silah, araç ve gereçlerin bir kısmının yurt dışından sağlanması gerekmektedir. Emniyet Genel Mü
dürlüğünün dış alımlardan istifade etme imkânı kısıtlı olduğundan normal ithal kotası dışında öncelikle dö
viz tahsisi öngörülmüş ve ayrıca yurt dışı alımlar, gümrük resim (damga resmi dahil), harç, vergiler ve ardiye 
ücretleri hariç tutularak hesaplanmış olduğundan bu hususun tasarıya 6 nci madde olarak konmasında zorunluk 
görülmüştür. 

Hazırlanan tasarının süratle yürürlüğe konulmasında polisin hizmet müessiriyetini yükseltme bakımından 
çok büyük millî yararlar görülmektedir. 

Tasarı bu nedenlerle hazırlanmış bulunmaktadır. 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 91 
Esas No. ••: 1479 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak 'Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Emniyet Genel Müdürlüğü
nün Yeniden Teşkilatlanması 'Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması ve Konut Yapımı Amacıyla 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilme
si Hakkında Kanun Tasarısı» 10.3.1983 tarihli toplantımızda görüşülürken söz konusu tasarının, 7.11.1982 
gün ve 2709 sayılı yeni Anayasanın 161 ve 163 üncü maddelerine aykırı olup olmadığı hususunda tered-
düte düşülmüş ve bu konu hakkında Komisyonunuzdan görüş alınmasına karar verilmiştir. 

Görüşünüzün en geç on gün içinde Komisyonumuza 'bildirilmesini arz ve rica ederim. 

-Eşref AKİNCİ 
Millî Savunma, içişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
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T.C. 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Karar No : 13 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızın 15.3.1983 günlü ve 1/479 sayılı yazısı ile «Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşki
latlanması Modern Silalh, Araç ve Gereçlerle Donatılması ve Konut Yapımı Amacıyla içişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının Anayasanın 161 inci ve 163 üncü maddelerine aykırı olup olmadığı konusunda Anayasa Komisyo
nunun görüşü sorulmuş, Komisyonumuz 22.3.1983 ve 24.3.1983 günlü toplantılarında konuyu görüşüp tartı
şarak aşağıdaki görüşe varmıştır. 

7.11.1982 günlü ve 2709 sayılı Anayasanın 161 inci maddesinin üçüncü fıkrasında : 
«... bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller» in kanunla konulabileceği öngörüldü

ğüne göre, tasarının gelecek yıllara sari düzenleme getirmesinde Anayasanın 161 inci maddesine aykırı bir 
yön görülememiştir. 

Ancak, o yılki ödenek diliminin yüzde yüzelli oranında artırılması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmesi hakkındaki 1 inci madde Ihükmü Anayasanın 163 üncü maddesi ile bağdaştırılamamıştır. Çünkü 
Anayasanın anılan maddesinde «Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine 
dair bütçelere hüküm» konamayacağı ve «Bakanlar Kuruluna Kanun hükmünde kararname ile bütçede de
ğişiklik yapma yetkisi» verilemeyeceği açıkça hükme bağlanmıştır^ Bu nedenle tasarının 1 inci maddesinde
ki o yılki ödenek diliminin yüzde yüzelli oranında artırılmasının Bakanlar Kurulu karan ile sağlanacağı yo
lundaki hüküm Anayasanın 163 üncü maddesine aykırı bulunmaktadır. Madde metninde, gelecek yılın büt
çesine ıkonacak ödenek diliminin artırılması konusunda Bakanlar Kurulunun karar alabileceği ve artırmanın 
ancak Bütçe Kanunu ile sağlanabileceğinin belirtilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Bilgilerine sunulur. 
Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇTI 

Danışına Meclisi 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 16 Mart 1983 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 95 
Esas No. : 1/632 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Taz
minat Kanunu Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Da
nışma Meclisi içtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun Tasarısı hakkında görüşlerinizin Ko
misyonumuza bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Pfon Komisyonu 

Esas No. : 1/479 14 Şubat 1983 
Karar No. : 120 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞ İÇLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 26.10.1982 tarih ve 15 sayılı yazınız; 
ilgi yazınızla İçtüzüğümüzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç duyuldu

ğu bildirilen «Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşkilatlanması, Modern Silah, Araç ve Gereçlerle 
Donatılması ve Konut Yapimı Amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara Ge
çici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi Komisyonumuzun 
2.2.1983 ve 3.2.1983 günlü 41 ve 42 nci birleşimlerinde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüş
tür. 

Tasarı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlandırılmasını, silah, araç ve ge
reçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde tamamlanmasını, mevcutlarının yenileştirilmesini ve per
sonelin konut ihtiyacının karşılanmasını, bunun için Emniyet Genel Müdürlüğüne yaklaşık 99 milyar liraya ka
dar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisinin verilmesini, gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı 
ile, belirlenen miktarın artırılmasını, bütçede açılacak özel bir bölüme 1983 yılından itibaren 15 yıl süreyle 
ödeme planında belirlenen miktarda ödeneğin konulmasını, hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla yılı için
de harcanmayan ödeneklerin gelecek yıllar bütçelerine devren ödenek kaydedilmesini, alım, yapım ve hizmet
lerde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hü
kümlerinin uygulanmasını, yurt dışından sağlanacak silah, araç, gereç, malzeme ve hizmetlerin her türlü ver
gi, resim, harç ve ardiye ücretlerinden muaf tutulmasını öngörmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Komisyonumuz aşağıdaki görüşlerde birleşmiştir. 
1. Tasarının 1 inci maddesi ile kuruluşa 98 821 547 000 liralık gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi

rişme yetkisi verilmekle bütçenin yıllık olma prensibi ihlal edilmekte ve her yıl Devletin önem ve öncelik atfet
tiği hizmetlerin yeniden seçiminde tercih imkânı kısıtlanmaktadır. 

2. Ekonomimizin uzun dönem planlaması 5 yıllık kalkınma planları ile yürütülmektedir. 2 nci maddedeki 
15 yıllık ödeme planı gelecekte hazırlanacak kalkınma planındaki tercihleri etkileyecektir. 

3. 3 üncü madde ile yıl içinde harcanamayan ödeneklerin müteakip yıl bütçelerine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır. Ertesi yıla kaydedilen ödenek ertesi yı!l bütçesinde bütçe açığı yaratmakta
dır. Ayrıca; devreden ödenekler nedeniyle nakit planlamasında da güçlükler çıkmaktadır. Bu tasarının öngör
düğü ödenek devri de anılan güçlükleri doğuracaktır. 

4. Diğer yandan tasarının; Anayasamn 161 ve 163 üncü maddeleriyle uyumlu olmadığı hususu da tartı
şılmış ve dikkate değer bulunmuştur. Tasarının, Anayasanın kabulünden önce sevk edilmiş bulunmasının bu 
uyumsuzluğa neden olabileceği düşünülmüştür. 

Bu görüşlerle Komisyonumuz, maddelere geçilmesini kabul etmemiş ve tasarı tümüyle reddedilmiştir. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ Orhan BAYSAL Cemil ÇAKMAKLI 
Başkan Başkanvekili Sözcü 
İzinli 

Toplantıda bulunamadı. 

Bahtiyar UZUNOĞLU Mustafa ALPDÜNDAR Muhsin Zekâi BAYER 
Kâtip Üye Komisyonun çoğunluk görüşüne 

Raporlu prensipten katılmıyorum. 
Toplantıda bulunamadı. Üye 
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M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FİRAT 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Çoğunluk görüşüne katılmıyorum 

Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Komisyonun almış olduğu karara 

karşıyım. 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Recai DÎNÇER 
Üye 

izinli. 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Çoğunluk görüşüne muhalifim. 

Söz hakkım saklıdır. 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Cahit TUTUM 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Komisyon çoğunluğunun 

görüşüne karşıyım. 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞISMAN 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Şadan TUZCU 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 543) 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/479 
Karar No. : 69 

8 Ağustos 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
t 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşkilatlanması, Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması 
ve Konut Yapımı Amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara Geçici Yüklen
melere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesi, konuya ilişkin Anayasa Komisyonu 
ve Bütçe - Plan Komisyonu raporlan ile ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca in
celenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulun dan gelen şekli ile aynen kabul edildi. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMÎREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Toplantıda bulunamadı. 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 543) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşkilatlan
ması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması 
ve Konut Yapımı Amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara Geçici Yüklen
melere Girişme Yetkisi Yerilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı. 

MADDE 1. — Emniyet Genel Müdürlüğünün ye 
niden teşkilatlandırıknası, noksan silah, araç ve ge
reçlerinin modern tekriik gelişmelere uygun şekilde 
tamamlanması, gerekli stokların ikmali ve mevcutla
rının yenilenmesi, bunların idamesi ve konut ihtiya
cının karşılanması için İçişleri Bakanlığı Emniyet Ge
nel Müdürlüğüne 98 821 547 000 liraya kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmiş
tir. Bu yetkinin meydana çıkacak lüzum ve şartlara 
göre, gerektiği kadar artırılması ve karşılığı ödene
ğin Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine eklenmesi 
'Bakanlar Kurulu kararı ile sağlanır. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince yapıla
cak yüklenmelere karşılık İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü Bütçesinde «Emniyet Genel Mü
dürlüğünün yeniden teşkilatlandırılması, noksan si
lah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere 
uygun şekilde tamamlanması, mevcutlarının yenileş
tirilmesi ve konut yapımına ait her türlü alım, yapım, 
onarım ve giderler» adı altında açılacak özel bir bö
lüme 1983 yılından itibaren aşağıdaki ödeme planına 
göre ödenek konulur : 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teşkilatlan
ması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Donatılması 
ve Konut Yapımı Amacıyla İçişleri Bakanlığı Emni
yet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara Geçici Yük
lenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

1983 yılında 
1984 yılında 
1985 yılında 
1986 yılında 
1987 yılında 
1988 yılında 
1989 yılında 
1990 yılında 
1991 yılında 
1992 yılında 
1993 yılında 
1994 yılında 
1995 yılında 
1996 yılında 
1997 yılında 

TOPLAM 

8 539 667 000 TL. 
8 724 570 000 TL. 
8 014 890 000 TL. 
7 216 760 000 TL. 
6 703 720 000 TL. 
6 553 150 000 TL. 
6 463 200 000 TL. 
6 104 030 000 TL. 
6 104 030 000 TL. 
6 101 530 000 TL. 
5 669 200 000 TL. 
5 669 200 000 TL. 
5 669 200 000 TL. 
5 644 200 000 TL. 
5 644 200 000 TL. 

98 821 547 000 TL. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 543) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Bu Kanunla verilen ödeneklerden; helikopter, de
niz botu, anamalzeme, silah, yedek parça muhabere 
ve elektronik cihazlar, mühimmat satın alınması, 
imal ettirilmesi ve bu konulara ilişkin alt yapı hiz
metleri ile diğer hizmet alımlarına ilişkin harcama
lar bu Kanun hükümlerine tabi olup (savunmanın ge
rektirdiği alım ve giderler) harcama kalemine konula
cak ödenekten karşılanır. 

MADDE 3. — Hizmetin devamlılığını sağlamak 
amacıyla yılı 'içinde harcanmayan ödenekleri gele
cek yıllar bütçelerine devren ödenek kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. Bu şekilde devredilen ödenek
lerin tabi olduğu hükümler bu kanunda öngörülen 
esaslara göre yürütülür. 

MADDE 4. — Bu Kanunda belirtilen ödenekler
le yapılacak alım, yapım ve hizmetler 1050 sayılı 
Muhasöbei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve thale Kanunları ile ek ve değişik kanun hü
kümlerine tabi değildir. Yapılacak alım, yapım, ona
rım ve hizmetlere ait alım usulleri Bakanlar Kurulun
ca tespit edilir. 

MADDE 5. — Yurt içinden sağlanamayan ihti
yaçlar yurt dışından peşin veya kred'i usulü ile sağla
nır. Kredi ile yapılacak alımlar ve yaptırılacak hiz
metler için ayrı bir ödenek ve 10 yıllık süre ile bağlı 
kalmamak kaydıyla ayrı bir ödeme planı yapılabilir. 

MADDE 6. — Yurt dışından sağlanacak her çeşit 
silah, araç, gereç, malzeme ve hizmetler için normal 
ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. 
Bu silah, araç, gereç ve malzemeler gümrük ve her 
türlü vergi, resim (damga resmi dahil), harç ve ardiye 
ücretlerinden muaftır. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

H 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 543) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerim* Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

16 . 8 . 1982 
Başbakan 
A, Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kar a 

Devlet Balkam 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakam 
/.i Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. U Öztrak 

Adalet Bakanı 
€. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

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

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H, Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özda\ 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Balkam 
M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam İmar ve İskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney K Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

• I t l f c 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 450 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Anayasa ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları. (1 /654) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 22 Mart 1983 

Sayı : K.KT.D. 
18/101 - 750/03131 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.3.1983 tarihinde kararlaştırılan 
«Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasana» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU GEREKÇESİ 

I. — GENEL GEREKÇE 

Belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu be
nimsetmek için toplantılar ve yürüyüşler düzenlemek hakkı insanların temel hak ve hürriyetleri arasında yer 
almaktadır. Bu hak ve hürriyet Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinde güvence altına alınmış ve hemen hemen bütün demokratik anayasalarda benimsenmiştir. 
Gene, bütün anayasalar toplantı ve yürüyüşün silahsız saldırısız yapılması şartını bu hakkın ayrılmaz bir ilkesi 
olarak vurgulamışlardır. 

Bu bakımdan toplantı ve gösteri yürüyüşü hak ve hürriyetini kamu düzenini sarsmadan kullanılmasını sağ
lamak için bu hakkın ancak kanunla düzenleneceği ve sınırlanabileceği gene modern anayasalarca benimsen
miş temel ilkelerden birisi olmuştur. 

Türk Anayasa düzeni de ikinci meşrutiyetten beri toplantı ve gösteri yürüyüşü hak ve hürriyetini benimsemiş 
ve bu, çeşitli kanunlarla düzenlenmiştir. İkinci meşrutiyet döneminde kabul edilen Tecemmuat Kanunu ile îç-
timaatı Umumiye Kanunu 40 yıl kadar yürürlükte kalmış olup yerini 1950'den sonra çıkarılan 6761 sayılı 
(Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri Kanünu)na bırakmıştır. Bu kanunda on yıl kadar uygulandıktan sonra de
mokratik gelişmeye paralel olarak ve 1961 Anayasasının 28 inci maddesine uyularak kabul edilen 1963 tarihli ve 
171 sayılı (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanun)a yerini bırakarak yürürlükten kalkmıştır. 

Bu (171 Sayılı) Kanun da on yıl kadar uygulandıktan sonra birçok boşluklarından yararlanılarak bazen kötü
ye kullanıldığı ve böylece kamu düzeninin bozulmasına yol açtığı görülerek 1973 yılında 1742 sayılı Kanunla 
(8) maddesi değiştirilerek yeniden düzenlenmişse de bu değişiklikler Anayasa Mahkemesince şekil yönünden 
iptal edilmiştir. Bunun üzerine 1976 yılında 1932 sayılı Kanunla yeniden bazı maddeleri değiştirilmiş ve fakat 
bu değişiklikler de Anayasa Mahkemesince kısmen iptal edilmiştir. 

Böylece 171 sayılı Kanunun uygulanmasında görülen aksaklıklar, boşluklar ve kötüye kullanmalar kamu dü
zenini geniş ölçüde ihlal etmiş ve günlük hayatı felce uğratmak suretiyle idareyi ve zabıtayı çok meşgul ey
lemiş ve yıpratmıştır. 
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Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 7.11.1982 günü halk oylaması ile kabul edilen 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34 üncü maddesi ile yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu düzenlemelerde : 
Düşünceyi açıklama hürriyetinin icrası niteliğindeki diğer bir hak da kişilerin bir araya gelerek toplantı ve

ya gösteri yürüyüşü düzenleyebilmeleri hakkıdır. Bu hürriyetin de mevcudiyeti, toplantı yahut gösteri yürü
yüşünün izin şartına bağlanmamasını gerektirmektedir. Toplantı veya gösteri yürüyüşünün silahsız ve saldırısız 
olması bu hakkın kullanılabilmesinin ilk şartı olduğu gerekçesiyle : 

«Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sa
hiptir.» 

Şeklinde maddenin 1 inci fıkrası ile hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına özel sınırlama getirilerek maddenin 2 nci fıkrası : 
«Şehir düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla yetkili idarî merci, gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve 

güzergâhı tespit edebilir.» 
Şeklinde düzenlenmiştir. 
Maddenin 3 üncü fıkrası 
«Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ka

nunda gösterilir.» 
Hükmünü taşımaktadır. Yani hakkın kullanılması bir kanunî düzenlemeye bağlanacaktır. 
Maddenin 4 üncü fıkrası : 
«Kanunun gösterdiği yetkili merci, kamu düzenini,' ciddî şekilde bozacak olayların çikiması veya millî gü

venlik gereklerinin ihlal ©dilmesi veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok etme amacını güden fiillerin işlenmesi
nin kuvvetle muhtemel bulunması halinde belirli bir top1antı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir veya iki ayı 
aşmamak üzere erteleyebilir. Kanunun, aynı sebeplere 'dayalı olarak bir il'e bağlı ilçelerde bütün toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasını öngördüğü hallerle bu süre üç ayı geçemez.» 

Hükmünü ihtiva etmektedir. Fıkra ile belirtilen durumlarda belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün ya
saklanabileceği; aynı sebeplere dayalı olarak bir il'e bağlı ilçelerde kanunun öngördüğü hallerde ve yine kanunun 
üç ayı geçmemek şartıyla tespit edeceği sürede bütün toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanabileceği be
lirtilmiş; Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına özel sınırlama sebepleri getirilmiştir. 

Maddenin 5 inci fıkrası 
«Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi konu ve amaçlan dı

şında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler.» 
Şeklindedir. Bu fıkra ile dernekler, vakıflar, senlikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

söz konusu hakları kullanmaları kendi amaçlarıyla sınırlı tutulmuştur. Böylece dernekler, vakıflar, sendikalar ve 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi konu ve amaçları dışında, toplantı veya gösteri yürüyü
şü düzenlemeyecekler yahut kendi konu ve amaçları dışında bir toplantı veya gösteri yürüyüşüne katılamayacak
lardır. iBu fıkra mezkûr kuruluşların faaliyetlerinin seçilen amaç sınırları içinde tutma arzusunun başka bir ifa
desini teşkil etmektedir. 

Bir taraftan yukarıda belirtilen sakıncaları gidermek ve diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
13 ve 34 üncü maddesinin öngördüğü ilkeler doğrultusunda düzenleme yapabilmek için yeni bir «Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu» Tasarısı hazırlanmıştır. 

II. — MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddeyle Kanunun amacı belirlenmiştir, 
Madde 2. — Kanunun kapsamı bu maddeyle açıklanmıştır. 
Madde 3. — Bu maddeyle Kanunda geçen deyimlerden toplantı, gösteri yürüyüşü, Mahallin en büyük 

mülkî amiri, Mahallin en büyük güvenlik amirinin tanımları yapılmıştır. 
Madde 4. — Maddede kanunların suç saymadığı konularda silâhsız ve saldırısız olarak toplantı ve gös

teri yürüyüşü yapmanın bu kanun hükümleri dairesinde serbest olduğu, yabancıların karşılıklılık esaslarına 
göre hükümetin izniyle bu haktan yararlanabilecekleri hükme bağlanmaktadır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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Madde 5. — Madde ile bu kanun kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşü mahiyetinde ve niteli
ğinde olmayan bazı haller istisna edilerek çıkabilecek anlaşmazlıklar önlenmek istenmiştir. Ancak zaman 
zaman ideolojik istismar konusu yapıldığı görülmüş olan cenaze törenleriyle bnzerlerinin kötüye kullanılmasını , 
önlemek için maddenin (b) fıkrasında bu istisnaların yalnız kendi kural ve sınırları içerisinde kalmaları esası 
getirilmiştir. 

Madde 6. — Maddede seçimlerin başlangıç tarihinden itibaren yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerin 
seçim mevzuatıyla düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 7. — Maddede açık toplantı ve yürüyüş yerlerini belirterek buralarda toplantı ve yürüyüş yapa
bilme hakkını objektif esaslara bağlayarak keyfî veya tarafgirce engellemeleri önlemek amacı güdülmüştür. 

Madde 8. — Madde ile toplantı ve yürüyüşlerin günün hangi saatlerinde yapılabileceği belirtilmiştir. 
Toplantı veya yürüyüşün düzenini sağlamak ve bu yüzden başkalarının ve kamunun rahatsız edilmemesi 

için böyle bir zaman sınırlamasına lüzum görülmüştür. 
. Madde 9. — Maddede toplantıların hükümet ve herkes tarafından izlenebilmesi için toplantı yerinin umu

ma açık yerlerden olduğu belirtilmiştir. 
Madde 10. — Maddede toplantının düzen içinde geçmesini ve çıkabilecek olaylarda sorumluların ve so

rumluluğun tespitini sağlamak için düzenleme kurulunun en az 7 kişiden oluşması ve medenî hakları kul
lanma yetkisine ilaveten seçme yeterliliğinin bulunması ve daimî ikâmetgâhlarının o yerde olması öngörül
müştür. 

Ayrıca suç işlenmesi halinde toplantı veya yürüyüş sorumlularının takipsiz kalmaması, kamu düzeninin bu 
sebeple bozulmaması ve suç üstü hükümlerinin uygulanabilmesi için yasama ve diplomatik dokunulmazlık
ları bulunanlarla haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi izne bağlı olan kimselerin düzenleme 
kuruluna katılmaları uygun görülmemiştir. 

Madde 11. — Mahallî mülkiye amirliğine bildirim verilmesi süresinin, bildirimin alınması üzerine idarece 
yerine getirilmesi zorunlu işlerin eksiksiz yapılabilmesi için 72 saat olarak tespiti uygun görülmüştür. > 

Bildirimin ne suretle verileceği ve neleri kapsayacağı madde metninde açıklanmıştır. 
Madde 12. — Düzenleme kurulunun toplantının yapıldığı yerde bulunmaları yükümlülüğünü getirmiştir. 
Madde 13. — Toplantı ve gösteri yürüyüşünün bütün sorumluluğunun düzenleme kuruluna yüklenmesi 

esası getirilmiştir. Böylece muvazaalı veya karışıklık çıkartmaya matuf toplantıların tertiplenmesi önlenmek 
istenmiş, toplantının huzur ve sükun içinde yapılması ve sorumluların daha iyi belirlenmesi amacı güdül
müştür. 

Madde 14. — Maddede hükümet komiserinin toplantının önemine göre 1-3 kişiden oluşturulması ve bunla
rın belirli düzeyde ve yetenekli kamu görevlileri arasından seçilmesi uygun görülmüş, görevin dikkat ve cid
diyet ile ifası için bir taraftan haklı ve geçerli engel olmadıkça görevi yapması zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 15. — Hükümet komiserine toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin genellikle resmî tatil günlerinde ya
pılması göz önüne alınarak, belirli bir ücretin ödenmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Maddede toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenleme kurulunun başvurusu üzerine bir kez ge
ri bırakılabileceği ve bunun süresi düzenlenmiştir. 

Madde 17. — Bir il sınırı içinde, aynı günde birden çok toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak isten
mesi halinde valinin güvenliği sağlama amacıyla bunlardan bir kısmını erteleyebileceği, bu ertelemede mü
racaat önceliğinin göz önünde tutulacağı ve ertelemenin azamî süresi düzenlenmiştir. 

Madde 18. — Bazı hallerde güvenliği sağlama amacıyla İçişleri Bakanlığının da Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşlerini erteleyebilecekleri esası kabul edilmiştir. Ertlemede azamî süre ve müracaat önceliği dikkate alı
nacaktır. 

Madde 19. — Anayasanın 13 ncü maddesindeki genel sınırlamalarda göz önünde bulundurularak, Anaya
sanın 34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına göre belirli bir toplantı veya gösteri yürüyüşünün yasaklanması 
veya ertelenmesi halleri düzenlenmiş; bu yasaklama veya ertelemede vali veya kaymakamın yetkili olduğu 
belirtilmiştir. 
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Madde 20. — 17, 18 ve 19 uncu maddelere göre alınan erteleme veya 19 uncu maddeye göre alınan ya
saklama kararlarının tebliği ve şekli hükme bağlanmıştır. 

Ertelenen toplantı veya gösteri yürüyüşünün tekrar yapılabilmesi esası kabul edilmiştir. 
Madde 21. — Anayasanın 13 ve 34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına göre toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkına maddede sayılan sebepler dolayısıyla sınırlama getirilmiş, valiye ilinin tamamında veya bir 
kısmında bu sebeplere dayalı olarak tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerini üç ayı geçmemek üzere yasaklayabil-
me yetkisi verilmiştir. 

Madde 22. — Maddede gösteri yürüyüşlerinde de bu Kanunun üç ve dördüncü bölümlerindeki hükümle
rin uygulanacağı kabul edilmiştir. 

Şehir ve kasaba içinde ve dışındaki genel yollarda yapılan veya birden fazla illerden geçen gösteri yürü
yüşleri için uyulacak esaslar belirtilmiştir. 

Madde 23. — Anayasanın 33, 52, 135 inci maddeleri göz önünde tutularak, Anayasanın 34 üncü madde
sinin son fıkrasına göre Dernekler, Vakıflar, Sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
nın kendi konu ve amaçlan dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemeyecekleri veya katılamayacakla
rı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 24v — Maddede toplantı ve yürüyüş yapılması yasak olan yerler açıklanmış, ayrıca trafik düze
ninin aksamaması hususu göz önünde bulundurulmuştur. 

Madde 25. — Madde ile kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşler birer birer sayılmak suretiyle gerek da
ğıtma ve gerekse cezaî kovuşturma aşamalarında tereddütlere düşülmemesi sağlanmak istenmiştir. 

Madde 26. — Maddede kanunsuz olan veya sonradan kanuna aykırı hale dönüşen toplantıların dağıtıl
ması usul ve şartları açıklanmaktadır. Mahallin en büyük mülkiye amirinin, kanunsuz toplantı ve gösteri yü
rüyüşünü dağıtmak üzere güvenlik amirini yazılı olarak görevlendirmesi öngörülmekte, ancak acele ve ani ha
diselerde sonradan yazı ile teyit edilmek şartıyla sözlü emirle de görevlendirebilmesi imkânı sağlanmaktadır. 
Zor kullanma yönteminin güvenlik kuvvetlerinin kendi mevzuatındaki usûl ve esaslara tâbi olması uygun gö
rüldüğünden maddeye bu konuda ayrıca bir hüküm konmamıştır. 

Madde 27. — Madde suçluların yakalanmasının 26 ncı madde hükümlerine tâbi olmadığını vurgulamak
tadır. 

Madde 28. — Maddede toplantı ve gösteri yürüyüşü için yapılacak davet ve propaganda alet ve araçlarının 
tâbi olacağı şartlar ile yasaklamalar belirtilmektedir. 

Madde 29. — Madde ile halkı kanunsuz bir yürüyüş veya toplantıya katılmak veya suç işlemeye teşvik 
ve tahrik etmek yasaklanmıştır. 

CEZA HÜKÜMLERİ 

Bu bölümde 171 sayılı Kanundaki ifadeler aynen muhafaza edilmiş, 2261 sayılı Kanunla 1980 yılında 
ceza miktarlarında yapılan yükseltmeler bu maddeye ayrı ayrı işlenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 30. — Madde ile kanunsuz toplantı ve yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunlara bilerek 
katılanların ve kanuna aykırı davranan düzenleme kurulu üyelerinin cezalandırılması öngörülmüştür. Ayrıca 
resmî görevlilerin görevlerine mani olunması da cezaî müeyyideye bağlanmıştır. 

Madde 31. — Maddede kanuna uygun toplantı ve yürüyüşleri engellemek, ihlâl etmek isteyenlerin ceza
landırılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 32. — Madde ile kanuna uygun olarak yapılmakta olan toplantı ve yürüyüşlerde huzur ve sükû
nu her ne suretle olursa olsun bozanların cezalandırılması amaçlanmıştır. 

Madde 33. — Maddede kanuna aykırı propaganda vasıtalarının hazırlanıp kullanmasını ve suç işlemeye 
teşvik ve tahrik fiillerinin cezalandırılması hükmü getirilroektedir. 

Madde 34. — Maddede kanunsuz başlayan veya sonradan kanuna aykırı hale dönüşen toplantı ve yürüyüş
lere silahsız olarak katılıp yapılan ihtar ve ikazlara uymayarak zorla dağıtılanların cezalandırılması amacı gü-
dülmüştür. Bu arada cebir, şiddet, tehdit ve saldırı veya mukavemet gösterenlerin cezalarının artırılması ve 
görevlilerin de yetki hudutlarını aşarak veya kanun hükümlerine uymayan hareketleri halinde cezaların hafif
letilmesi veya kaldırılması ilkesi hükme bağlanmıştır. 
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Madde 35. — Madde ile toplantı ve yürüyüşe silahlı olarak katılanlara, silâhları ruhsatlı olsa bile ağır 
cezaî müeyyideler konmuştur. Çünkü toplantı ve gösteri yürüyüşünde silah büyük huzursuzluk aracıdır. 

Silahlı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ve hürriyeti hiç bir hukuk düzeninde kabul edilmemiştir. 
Madde 36. — Madde ile 29 uncu maddede yasaklara aykırı olarak halkı kanunsuz toplantı ve yürüyüş

lere tahrik ve teşvik edenlerle suç ortaklarının cezalandırılması hükme bağlanmıştır. 
Madde 37. — Madde bu Kanuna göre işlenen suçlar hakkında süratli bir soruşturma ve kovuşturma usu

lü benimsemiş ve gerek yer, gerek zaman kayıtlarına bakılmaksızın bu suçların 3005 sayılı suçüstü kanunu 
•hükümlerine tâbi olması uygun görülmüştür. 

Madde 38. — Madde ile bu Kanun kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında ti İdaresi 
Kanunu ile diğer kanunlarda idareye yetki ve görev veren hükümlerin saklı olduğu belirtilmektedir. 

Madde 39. — Maddede düzenleme kurulları ile hükümet komiserlerinin kuruluş, görev ve yetkilerinin, 
sorumluluklarının, başkan seçme ve saptama yöntemlerinin, birbirleriyle ve diğer resmî görevlilerle irtibat ve 
ilişkilerinin ve kanunun uygulanmasında faydalı ve zorunlu görülecek diğer hususların Adalet, Millî Savun
ma ve İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 40. — Maddede 10.2.1963 tarih ve 171 sayılı Kanunun ek ve tadilleriyle yürürlükten kaldırıldığı 
açıklanmaktadır. 

Geçici Madde — Geçici madde ile Kanunun 7 ve 28 inci maddelerine göre belirlenecek yer, meydan ve 
sokakların iki ay içinde tespit ve ilân edileceği hükmü getirilmektedir. 

Madde 41. — Madde yürürlük tarihini belirtmektedir. 
Madde 42. — Madde Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceğini açıklamaktadır. 

Danışma Meclisi 
Millî Savunma, İçişleri ve 28 Mart 1983 

Dışişleri Komisyonu 
Sayı : 104 

Esas No. : 1/654 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun 
Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi 
İçtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince kanun tasarısı hakkında görüşlerinizin Komisyonumu
za bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, içişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
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Adalet Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 13 Mayıs 1983 
Esas No. : 1/654 
Karar No. : 76 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı» hakkında Komisyonumuzdan görüş bildirilmesini isteyen 28.3.1983 gün ve 104 sayılı yazınız gere
ğince adı geçen kanun tasarısı Adalet ve İçişleri bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşül
müş, maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesi aynen; 2 nci maddesi «Tüzelkişilerin» ve «Usul ve şartlarını» kelimelerin
den sonra birer virgül ilavesiyle kabul edilmiştir. 

2. Tasarının 3 üncü maddesinin (b) bendi «Gösteri yürüyüşü; (a) bendindeki amaçları gerçekleştirmek 
için düzenlenen yürüyüşleri,» şeklinde düzenlenmiştir. 

3. Tasarının 4 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
4. Tasarının 5 inci maddesine (e) bendi olarak «e) Okul idaresi ile öğrenci velileri arasında okul ida

resi tarafından düzenlenen toplantılar,» şeklinde bir bent ilave edilmiştir. 
5. Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 7 nci maddesinin kenar başlığı «Toplantı ve gösteri yürüyüşü yerleri ile izlenecek yollar» 

şeklinde değiştirilmiş, maddenin ikinci fıkrasındaki «vali» kelimesinden sonra gelen «ve» bağlacı «veya» ola
rak, «karşılaştırılarak» kelimesi «kararlaştırılarak» şeklinde düzeltilmiştir. 

7. Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmekle beraber yürürlükteki metnin^ birinci fıkrasının da ay
nen muhafaza edilmesi uygun görülmüştür. 

8. Tasarının 9 uncu ve 10 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 
9. Tasarının 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının başında yer alan «Bu» kelimesi yerine «Usulüne uygun 

olarak verilecek» kelimeleri konulmuş ve maddenin son fıkrasına «Sonra bildirim verenlere durum hemen 
yazılı olarak bildirilir.» cümlesi ilave edilmiştir. 

10. Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
11. Tasarının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «yükümlü ve sorumludur» kelimeleri yerine «yü

kümlüdür» kelimesi konulmuştur. 
12. Tasarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «araçlara» kelimesi «araçlarla» şeklinde değişti

rilmiştir. 
13. Tasarının 15 ve 16 ncı maddeleri aynen benimsenmiştir. 
14. Tasarının 17 nci maddesindeki «küvetleri» kelimesi «kuvvetlerinin» şeklinde değiştirilmiş, «yararla

nabileceği» kelimesinden sonra «diğer» kelimesi eklenmiş, «kanısına varırsa» kelimelerinden sonra «bu» ke
limesi metinden çıkarılmış ve «müracaat» kelimesi «istem» olarak yazılmıştır. 

15. Tasarının 18 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki «müracaat» kelimesi «istem» şeklinde değiştiril
miştir. 

16. Tasarının 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
17. Tasarının 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «başkanlığına» kelimesi «başkanına» olarak dü

zeltilmiş ve son fıkradaki yeni bildirim mükellefiyeti gereksiz görülerek fıkranın sadece bildirimde belirtilen 
hususlardaki değişikliklerin bildirilmesi mecburiyeti konularak düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

18. Tasarının 21 inci maddesi aynen; 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «önlemlere» kelimesi «ted
birlere» şeklinde değiştirilerek benimsenmiştir. 

19. Tasarının 23 ve 24 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
20. Tasarının 25 inci maddesinin birinci fıkrası «Aşağıdaki hallerde yapılan toplantı ve gösteri yürü

yüşleri :» şeklinde düzenlenmiş, fıkranın (a) bendindeki «saptanan» kelimesi «belirlenen», (e) bendindeki bi-
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rinci «ve» bağlacı «veya», «önlemlere» kelimesi «tedbirlere»; (f) bendindeki «çıkarılarak» kelimesi «çıkıla
rak» şeklinde değiştirilmiş ve maddenin sonuna «yapılması hallerinde kanuna aykırı sayılır.» cümlesi satırbaşı 
yapılarak yazılmıştır. 

21: Tasarının 26 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının toplantıya başlanmadan önceki du
ruma müdahale niteliğinde bulunması sebebiyle müstakil bir madde haline getirilerek 25 inci maddeden sonra 
26 ncı madde olarak düzenlenmesi ve diğer maddelerin teselsülünün bu düzenlemeye göre sağlanması, ceza hü
kümlerindeki bu maddeye atıflarında yeni düzenlemeye göre yapılması yerinde görülmüş, ayrıca maddenin 
son iki fıkrasının 25 inci maddenin (b) bendinde sayılan silah, alet ve vasıtaların tümünü kapsayacak şekil
de düzenlenmesi ve yürürlükte bulunun kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının maddeye sondan 
bir önceki fıkra olarak eklenmesi uygun mütalaa edilerek, üçüncü fıkradaki «önlemleri» kelimesi «tedbirleri», 
son fıkradaki «yükümlüdürler» kelimesi «yükümlüdür» şeklinde düzeltilmiştir. 

22. Tasarının 27, 28 ve 29 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 
23. Tasarının altıncı bölümünde yer alan ceza hükümleri aşağıda yazılan şekilde yeniden düzenlenmiş

tir. 
«Yasaklara aykırı hareket 
Madde 30. — Kanuna aykırı ve kanunsuz toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle 

bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

11 inci madde gereğince verilecek bildirimde düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 10 uncu mad
dede belli edilen nitelikleri taşımayanlar toplantı veya yürüyüşün yapılması halinde, üç aydan bir yıla kadar 
hapis ve beşbin liradan aşağı olmamaıc üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

12 ve 13 üncü maddelerde yazılı görevleri yerine getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri hakkında bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Güvenlik kuvvetlerine veya Hükümet komiserine veya Hükümet komiseri tarafından toplantı veya yürüyüş 
safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti için görevlendirilenlere bu görevlerini yaptıkları sırada cebir ve 
şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf etmek suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezası hükmolunur. 

Toplantı veya yürüyüşü engelleyenler 
Madde 31. — Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olan veya devamına imkân vermeyecek tertip

ler ile toplantı veya yürüyüşü ihlal eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil et
mediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Huzur ve sükûnu bozanlar 
Madde 32. — Yapılmakta olan toplantı veya yürüyüşte tehdit veya hakaret veya saldırı veya başka bir 

suretle huzur ve sükûnun bozulmasına sebebiyet verenler, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç işlemeye teşvik 
Madde 33. — Düzenleme kurulu başkanı ve üyelerinin ad ve soyadları ile imzalarını taşımayan 28 inci 

maddede yazılı propaganda vasıtalarını hazırlayanlar, yazdıranlar, bastıranlar, propaganda maksadıyla kul
lananlar veya sair surette 28 inci maddedeki yasak ve şartlara uymayanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis 
ve beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı veya resim veya işa
ret bulunursa, veya bu maksatla başka araçlar kullanılmış olursa, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde failleri iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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Teşvik ve tahrik neticesi olarak suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde teşvik veya tahrikte bulunanlar üç yıldan beş yıla kadar ha
pis ve yirmibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Hükümet emrine karşı gelenler 
Madde 34. — Kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşlere silahsız olarak katılanlar emir ve ihtardan sonra 

çekilip gitmezler ve Hükümet kuvvetleri tarafından zorla dağıtılırsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Güvenlik amirinin 26 ncı maddenin 1 inci fıkrası uyarınca yaptığı dağılma isteğini yerine getirmeyen dü
zenleme kurulu üyeleri hakkında da yukarıda belirtilen cezalar yarısına indirilerek uygulanır. 

Dağıtma sırasında cebir veya şiddet veya tehdit veya saldırı veya mukavemette bulunanlar fiil daha ağır 
bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

25 inci maddede yazılı halerden biri gerçekleşmeden veya 26 ncı madde hükmü yerine getirilmeden, yetki 
sınırı aşılarak toplantı veya yürüyüşlerin dağıtılması halinde, yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri işleyenlere 
verilecek cezalar dörtte bire kadar indirilerek uygulanabileceği gibi, icabına göre büsbütün de kaldırılabilir. 

Toplantı ve yürüyüşe silahlı katılanlar 
Madde 35. — a) Toplantı veya yürüyüşlere, yirmi beşinci maddenin (b) bendinde sayılan silah ve araçları 

(Bunlar ruhsatlı taşınsa bile) taşıyarak katılanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
b) (a) bendinde yazılı olanlardan 26 ncı maddedeki emir ve ihtarı müteakip çekilip gitmeyenlerin dağı

tılmaları için zor kulanıldığı takdirde, bunlar üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
e) Dağıtılma sırasında 25 inci maddenin (b) fıkrasında yazılı silah veya araçlarla mukavemet edenler beş 

yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Tahrikçiler ve suç ortakları 
Madde 36. — 29 uncu maddedeki yasağa aykırı hareket edenler toplantı veya yürüyüş vukubulmamış 

veya vuku bulmuş olup da ilk emir ve ihtar üzerine dağıtılmış ise, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı 
bir suç teşkil etmediği takdirde bir yıldan dört yıla, toplantı ve yürüyüş zorla dağıtılmış ise üç yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» 

24. Tasarının 37 nci madesi aynen kabul edilmiş, yedinci bölüm başlığının kaldırılarak bu maddenin son 
hükümler kısmına alınması uygun görülmüştür. 

25. Tasarının 38 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 
26. Tasarının 39 uncu maddesinin son kısmında yer alan «çıkarılacak» kelimesinden sonra «ve Resmî 

Gazetede yayımlanacak» kelimeleri eklenmiştir. 
27. Tasarının 40 inci maddesindeki «171 sayılı» kelimelerinden sonra «Toplantı ve gösteri yürüyüşü 

hürriyeti hakkında» kelimeleri ilave edilmiş, «tadilleri» kelimesi yerine «değişiklikleri» kelimesi konulmuştur. 
28. Tasarının geçici maddesi ile yürürlüğe ilişkin 41 ve yürütmeye ilişkin 42 nci maddeleri aynen kabul 

edilmiştir. 
Saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Söz hakkım saklı. 

Üye 

Bekir T ÜN AY 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunamadı. 
Halil ERTEM 

Üye 
Bulunamadı. 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARK1N 
Söz hakkım saklı. 

Üye 
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TC 
Danışına Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 103 
Esas No. : 1/654 

28 Mart 1983 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun 
Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi 
İçtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun Tasarısı hakkında görüşlerinizin Komisyonu
muza bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Karar No. : 15 
Sıra No. : 39 

4 Nisan 1983 

MÎLLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DIŞJŞLERI 
KOMISYONU BAŞKANLıĞıNA 

Başkanlığınızın 28.3.1983 günlü ve 1/654 Esas No. lu yazısı ile «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun 
Tasarısı» hakkında Danışma Meclisi Başkanlığınca Anayasa Komisyonunun görüşünün alınması uygun görül
düğünden bahisle İçtüzüğün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince adı geçen tasarı hakkında Komisyonu
muzun görüşü sorulmuş, Komisyonumuz 31.3.1983 günü toplanarak tasarıyı, Anayasaya aykırı olup olmadığı 
yönünden görüşmüş ve incelenen «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun T«iansı»nın 2709 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının konuya ilişkin başta 34 üncü maddesi olmak üzere 13, 14 33, 52 ve 135 ine. mad
delerinde öngörülen esaslar doğrultusunda düzenlendiği, gerek bu maddelere gerekse Anayasanın diğer mad
delerine aykırı bir cihetin bulunmadığı sonucuna varmıştır. 

Bilgilerinize sunulur, 

Orhan ALDIKAÇTI 
Başkan 

Abbas GÖKÇE 
Kâtip 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Feridun Sakir ÖĞÜNÇ 
Üye 

Kemal DAL 
Başkanvekili 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

A. Mümin KAV ALALI 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 
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Mili! Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 30 . 5 . 1983 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/654 
Karar No. : 41 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar (Kurulunda, 11.3.1983 tarihinde 'Danışma Meclisi Başkanlığı
na arzı kararlaştırılan «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı», Başkanlığınızın 23.3.1983 tarihli 
havalesiyle, görüşleri alınmak üzere, önce Anayasa ve Adalet Komisyonlarında incelenmiştir. Anayasa Ko
misyonunun 4.4.1983 tarih ve 15 karar sayılı raporu ile Adalet Komisyonunun 13.5.1983 tarih ve 76 karar 
sayılı raporları ilişiktedir. 

Komisyonumuz, yukarıda belirtilen komisyon raporlarını da göz önünde tutarak, İçişleri ve Adalet Ba
kanlıklarının yetkili temsilcilerinin katılmasıyla 16.5.1983 tarihinde Kanun Tasarısının müzakeresine başlamış, 
kanun tasarısının tümü kabul edilerek maddelerinin müzakeresine geçilmiş ve 23.5.1983 tarihinde madde
lerin müzakeresi tamamlanmıştır. 

Komisyonumuz, kanun tasarısının maddelerini aşağıda belirtildiği şekilde aynen, değiştirerek veya Ada
let Komisyonunun değiştirilerini özellikle ceza hükümleri bölümündeki madde değişikliklerini, aynen benim
seyerek kabul etmiştir. 

Kanun tasarısı, halen yürürlükte bulunan 10.2.1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti Hakkında Kanun ile bu Kanunda sonradan yapılan ek ve değişiklikleri tümü ile yürürlükten kaldır
maktadır. 171 sayılı Kanunun 20 yıllık uygulanmasında, kötüye kullanmalar nedeniyle, kamu düzeni geniş öl
çüde bozulmuştur. Kanundan doğan aksaklıklar ve boşluklar nedeniyle, yapılan toplantılar ve yürüyüş
lerde, zaman zaman günlük hayat felce uğramış, idare ve zabıta yıpranmıştır. 

7.11.1982 tarihinde halk oylaması ile kabul edilen 2709 sayılı Anayasamız, temel haklar kısmında, kişi
nin hakları bölümünde, 34 üncü maddesinde; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yapma hakkını, yeni bir düzen
leme ile hükme bağlamış bulunmaktadır. Hükümetimiz 171 sayılı Kanunun aksaklık ve boşluklarını ortadan 
kaldırmak ve Anayasamızın 34 üncü maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında, uygulanacak şekil, şart ve usulleri belirlemek amacıyla bu 
Kanun tasarısını hazırlamış bulunmaktadır. 

Kanun tasarısı, Anayasamızda tanınmış olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yapma hakkını teyit ve tes
pit ettikten sonra, kanuna uygun toplantıların yöntem ve şartlarını, kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşlerin 
dağıtılması usul ve yöntemlerini, idare amirlerine tanınan yetkileri, kanuna aykırı Toplantı veya Gösteri Yü
rüyüşlerini tertip veya düzenleyenlerle, tahrik ve teşvikçilere uygulanacak cezalan ve kovuşturma usullerini, 
ilgili bölümleri içinde tanzim etmektedir. 

Kanun tasarısı, Komisyonumuzca, uygulamalarda meydana çıkan aksaklıkları ve boşlukları giderecek ma
hiyette görülmüş, Anayasamızın getirdiği yeni hükümlere de uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. 

Tasarının aynen kabul edilen maddeleri, değiştirilen ve benimsenen maddeleri ile gerekçeleri aşağıda 
yazılmıştır. 
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Tasarının 1 inci maddesinde yer alan «şart ve usulleri» tâbirinden sonra gelen «belirlemektedir» kelime
si «belirlemektir» şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinde geçen «zamanını, usul ve şartlarını» tabirinden sonra bir «,» konulmuştur. 
Tasarının 3 üncü maddesinin «d» bendinde tarifi yapılan «mahallin en büyük güvenlik amiri» tabiri; 

tasarının sadece 26 ncı maddesinde geçtiği, burada görev verilecek kişiler arasında mahallin en büyük güven
lik amiri sayılmakla birlikte, mülkî amirin bu kişiler dışındaki güvenlik amirlerine de aynı ıgörevi verebi
leceği anlaşılmıştır. Uygulamada mahallin en büyük güvenlik amirinin kim olduğu konusunda bir tereddüt 
olmadığından herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için bu tanımın tasarıda yer almasının gerekli ol
madığı sonucuna varılarak maddenin «d» bendi tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 4 üncü ve 6 ncı maddeleri hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesinin «a» bendinde yer alan «kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşların», 
tabiri Anayasanın 34 üncü maddesinin son fıkrasındaki ifadeye uyularak «kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının,» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinin madde başlığı, Adalet Komisyonunun yapmış olduğu değişikliğe uyularak 
«Toplantı ve gösteri yürüyüşü yerleri ile izlenecek yollar» şeklinde kabul edilmiştir. Maddenin ikinci fıkra
sında yer alan «Vali» kelimesinden sonra gelen «ve» bağlacı Adalet Komisyonu değiştirisine uyularak «ve
ya» olarak, «karşılaştırılarak» kelimesi «kararlaştırılarak» şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 12 nci ve 13 üncü maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 11 inci maddesinin son fıkrasının Adalet Komisyonunca ilave edilen «sonra bildirim verenlere 
durum hemen yazılı olarak bildirilir», cümlesinin eklenmesi komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Tasarının 14 üncü maddesinin incelenmesinde il ve ilçelerdeki kurum ve kuruluşların mülkî idare amirliği 
sınıfına dahil memurlarından söz edildiği görülmüştür, ti ve ilçelerdeki kurum ve kuruluşlarda mülkî idare 
amirliği sınıfına dahil memurlar çalışmamaktadır. Bu sınıfa dahil memurlar il ve ilçenin başında ve yöneti
minde yer almaktadırlar. Bu nedenle maddenin 1 inci fıkrasında yer alan «kurum ve kuruluşlar» tabiri ko-
misyonumuzca tasarı metninden çıkarılmış dolayısıyla madde, idarî yapıya uygun hale getirilmiştir. Yine 
maddenin 1 inci fıkrasında yer alan «memurları» kelimesindeki «ı» eki kaldırılmış, ikinci fıkrada bulunan 
«araçlara» kelimesi «araçlarla» şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının 15 inci maddesinde düzenlenen «Hükümet komiresine verilecek ücret» hükmünün tasarının «son 
hükümleri» bölümünde yer alması daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bu sebeple, tasarının maddelerindeki 
sıra numaraları zorunlu olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının «Düzenleme kurulunun erteleme isteği» başlıklı 16 ncı maddesi, VS inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak incelenmiş ve Adalet Komisyonunun yapmış olduğu de
ğişikliğe uyularak maddede geçen «güvenlik kuvvetleri» tabiri «güvenlik kuvvetlerinin» şeklinde değiştirilmiş, 
«yararlanabileceği» kelimesinden sonra «diğer» kelimesi eklenmiş, «kanısına varırsa» tabirinden sonra gelen 
«bu» kelimesi metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 18 inci maddesi 17 nci madde olarak ele alınmış ve maddede yer alan «içişleri Bakanlığınca» 
tabiri «içişleri Bakanlığı» şeklinde değiştirilmiş, «kanısına varılırsa» tabiri «kanısına varırsa» şeklinde düzel
tilmiştir, 

Tasarının 19 uncu maddesi 18 inci madde olarak incelenmiş ve maddede geçen «Cumhuriyet'in», «Devlet' 
in» kelimelerindeki kesme imi kaldırılmış, «Devlet'in ülkesi ve milleti ile» tabiri Anayasadaki yazılış biçimi
ne uyularak «Devletin ülkesi ve milletiyle» şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının 20 nci maddesi 19 uncu madde olarak ele alınmış ve madde de yer alan «düzenleme kurulu 
başkanlığına» tabiri «düzenleme kurulu başkanına» şeklinde değiştirilmiş, bu ibareden sonra gelen «bulunma
dığı» kelimesi «bulunamadığı» şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının 21 inci maddesi 20 nci madde olarak incelenmiş ve maddede geçen «Cumhuriyet'in» kelimesin
deki kesme imi kaldırılarak «Cumhuriyetin» şeklinde düzeltilmiş, «Devletin ülkesi ve milleti ile» tabiri «Dev
letin ülkesi ve milletiyle» şeklinde değiştirilmiştir. 
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Tasarının 22 nci maddesi, 21 inci madde olarak ele alınmış ve maddenin 1 inci fıkrasında yer alan «üç ve 
dördüncü bölümlerindeki» tabirinde bulunan kelimelerin baş harfleri büyük harfle yazılarak «Üçüncü ve 
Dördüncü Bölümlerindeki» şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci fıkraları; şehir
lerarası karayollarında yapılacak yürüyüşlerin günlerce sürmesi halinde, bu yürüyüşleri kontrol altında bulun
durmanın, idareye ve zabıtaya maddî ve manevî külfet yükleyeceği ve ayrıca yürüyüşün yapıldığı karayolla
rında trafiği de büyük ölçüde aksatarak kamu düzenini bozacağı düşünülerek tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 23 üncü maddesi, 22 nci madde olarak incelenmiş ve maddede geçen «konu ve amaçları dışın
da;» tabirinin sonunda bulunan «;» işareti metinden çıkarılmıştır., 

Tasarının 24 üncü maddesi 23 üncü madde olarak incelenmiş ve maddenin 1 inci fıkrasının sonuna 21 
inci madde gerekçesine uyularak «ve şehirlerarası karayollarında, gösteri yürüyüşleri de düzenlenemez.», 
cümlesi eklenmiştir. 

Tasarının 25 inci maddesi 24 üncü madde olarak ele alınmış ve 1 inci fıkranın «f» bendinin sonunda 
bulunan «çıkarılarak» kelimesi «çıkılarak» şeklinde değiştirilmiş, diğer bentlerde sözü edilen maddelerin nu
maraları düzeltilmiştir. [ 

Tasarının 26 nci maddesi 25 inci madde olarak ele alınmış ve maddenin madde başlığındaki «ve» bağlacı 
«veya» şeklinde düzeltilmiş 1 inci fıkrada yer alan «25 inci maddede» tabiri «24 üncü maddede» şeklinde dü
zeltilmiş «kanunsuz» kelimesi «kanuna aykırı» şeklinde değiştirilmiş, «toplantı» kelimesinden sonra «veya gös
teri yürüyüşü» tabiri metne eklenmiştir. 

Maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları birleştirilerek yeniden düzenlenmiş ve maddenin en son fıkrası ola
rak yazılmıştır. Ayrıca maddeye 5 inci fıkra alarak yeni bir fıkra ilave edilmiş ve 4 üncü fıkrada geçen «25 
inci madde» tabirindeki madde numarası «24 üncü madde» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 27 nci maddesi 26 nci madde olarak ve maddede geçen «26 nci maddede» ta'bîrindeki madde 
numarası «25 inci maddede» şeklinde düzeltilerek, tasarının 28 inci maddesi 27 nci madde olarak aynen be
nimsenmiştir, 

Tasarının 29 uncu maddesi 28 inci madde olarak ve maddede yer alan «kâğıtların» kelimesi «kâğıtları», 
«'kanuna aykırı» ibaresi «kanunsuz» şeklinde değiştirilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kalbul ettiği 30 uncu madde metni, 29 uncu madde olarak; 31 inci madde metni, 
30 uncu madde, olarak; 32 nci madde metni 31 inci madde olarak; 33 üncü madde metni maddede geçen mad
de numaraları düzeltilmek suretiyle 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun 34 üncü madde metni komisyonumuzca 33 üncü madde olarak kabul edilmiş ve 
maddenin 1 inci frkrasında yer alan «çekilip gitmezler» tabiri «kendiliğinden dağılnıazlar» şeklinde değiştiril
miş ve ikinci fıkrada bulunan «26 nci madde» tabirindeki madde numarası «25 inci madde» olarak 4 üncü 
fıkradaki «25 inci maddede» tabirindeki madde numarası «24 üncü maddede», «26 nci maddede» tabirindeki 
madde numarası da «25 inci maddede» olarak düzeltilmiştir. 

Adalet Komisyonunun 35 inci madde metni Komisyonumuzca 34 üncü madde olarak kabul edilmiş ve 
maddede geçen madde numaralan düzeltilmiş, (b) bendindeki «çekilip gitmeyenlerin» tabiri «kendiliğinden 
dağılmayanların» şeklinde değiştirilmiştir. 

Adalet Komisyonunun 36 nci madde metni 35 inci madde olarak kabul edilmiş ve maddedeki «29 uncu 
maddedeki» tabirindeki madde numarası «28 inci maddedeki» şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının 37 nci maddesi Komisyonumuzca 36 nci madde olarak kalbul edilmiş ve Adalet Komisyonu de-
ğiştirisine uyularak «YEDİNCİ BÖLÜM» başlığı kaldırılmış ve bu madde «SON HÜKÜMLER» bölümüne 
alınmıştır. 

Tasarının 38 inci maddesi, 37 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Tasarının 15 inci maddesi 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 39 uncu maddesinde yer alan «altı ay içinde çıkarılacak» tabirinden sonra «ve Resmî Gazetede 

yayımlanacak» tabiri ilave edilmiştir. 
Tasarının 40 inci maddesinde geçen «171 sayılı» tabirinden sonra «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri

yeti Hakkında» ibaresi eklenmiştir. 
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Tasarının Geçici Maddesinde yer alan «28 inci maddelerine» ifadesindeki madde 
maddelerine» şeklinde, «tadilleri» kelimesi «değişiklikleri» olarak düzeltilmiştir^ 

Tasarının 41 inci ve 42 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

numarası «27 nci 

Eşref AKINCI 
Başkan 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Bu raporda Sözcü 

Ender CÎNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Necdet GEBELOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uy
gulanacak şekil, şart ve usulleri belirlemektedir. 

Kapsam 

MADDE 2. — 'Bu Kanun; gerçek ve tüzelkişilerin belirtilen istisnalar dışında düzenleyecekleri toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şartlarını, düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarını, 
.yetkili merciin yasaklama ve erteleme hallerini, güveniik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasakları ve ceza 
bükümlerini kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Toplantı; belirli (kollular üzerinde halkı aydınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle 

o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler taralından 'bu Kanun çerçevesinde düzenlenen açık ve ka
palı yer toplantılarını, 

b) Gösteri yürüyüşü; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak 
suretiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen yü
rüyüşleri, 

c) Mahallin en ıbüyük mülkî amiri; illerde vali, ilçelerde kaymakamı, 
d) Mahallin en büyük güvenlik amiri; illerde il jandarma alay komutanı ve il emniyet müdürünü, ilçe

lerde ilçe jandarma bölük komutanı ve ilçe emniyet amiri veya komiserini, 
İfade eder. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 

MADDE 4. — Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre, silahsız ve saldırısız ola
rak kanunların suç saymadığı 'belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek hakkına sahiptir. 

Yabancıların, 5 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenlemeleri ve Türk vatandaşları tarafından düzenlenecek toplantı veya yürüyüşte topluluğa hi
tap etmeleri, pankart, döviz, filama ve benzerlerini taşımaları İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

İstisnalar 

MADDE 5. — Aşağıda belirtilen toplantı ve faaliyetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 
»a) Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşların, sendikaların, vakıfların, dernekle

rin, ticarî ortaklıkların ve diğer tüzelkişilerin özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı 
yer toplantıları, 

b) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla gelenek ve göreneklere göre yapı
lacak toplantı, tören, karşılama ve uğurlamalar, 

c) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticarî ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar, 
d) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki toplantı ve konuş

maları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin halkı ile yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler. 
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MİLLÎ SAVUNMA VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygu
lanacak şekil, şart ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; gerçek ve tüzelkişilerin belirtilen istisnalar dışında düzenleyecekleri toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanım, usul ve şartlarım, düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarını, yet
kili merciin yasaklama ve erteleme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasakları ve ceza 
hükümlerini kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Toplantı; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak sureti ile o 

konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen açık ve kapak 
yer toplantılarını, 

b) Gösteri yürüyüşü; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak su
reti ile o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen yürü
yüşleri, 

c) Mahallin en büyük mülkî amiri; illerde vali, ilçelerde kaymakamı, 
ifade eder. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 5. — Aşağıda belirtilen toplantı ve faaliyetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 
a) Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, derneklerin, 

ticarî ortaklıkların ve diğer tüzelkişilerin özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapak yer top
lantıları, 

b) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla gelenek ve göreneklere göre yapıla
cak toplantı, tören, karşılama ve uğurlamalar, 

c) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticarî ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar, 
d) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki toplantı ve konuşmaları 

ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin halk ile yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler, 
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Seçimle ilgili toplantılar 

MADDE 6. — Seçim zamanlarında yapılacak propaganda toplantıları ile ilgili Kanun hükümleri sak
lıdır. 

ÜUNCÎ BÖLÜM 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı 

MADDE 7. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü, tüm il veya ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere 
uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir. 

Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık yerlerde veya yollarda top
lantı veya yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol 
ve yönler vali ve kaymakamlarca karşılaştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur. Bu yerler hakkında 
sonradan yapılacak değişiklikler duyurudan onbeş gün sonra geçerli olur. Toplantı yerlerinin tespitinde gidiş 
gelişi, güvenliği bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel olmayacak biçimde, toplantıların genel olarak 
yapıldığı, elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir,; 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı 

MADDE 8. — Toplantş ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz. 
Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneşin batışından bir saat önceye, kapalı yerlerdeki toplan

tılar saat 23,00'e kadar sürebilir. 

Umuma açık yer sayılma 

MADDE 9. — Toplantının yapıldığı yer, toplantı süresince umuma açık yer sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantı Şekil ve Şartları 

Düzenleme kurulu 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, seçme yeterliğine sahip en az yedi kişiden olu
şan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi aralarından birini başkan seçer. 

Düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin toplantının yapılacağı yerde sürekli ikametgâhlarının bulunması 
ve bunların belgelendirilmesi zorunludur. Ayrıca bu kişilerin, haklarında soruşturma ve kovuşturma yapı
labilmesi izne bağlı kimselerden olmaması veya yasama veya diplomatik dokunulmazlıklarının bulunmama
sı gereklidir. .., ,< 

Bildirim verilmesi 
MADDE 11. — Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından en az yetmişiki saat önce ve çalış

ma saatleri içinde, düzenleme kurulunun tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılacağı 
yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığına verilir. 

Bu bilidirimde; 
a) Toplantının amacı, 
b) Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatleri, 
c) Düzenleme kurulunun başkan ile üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri, ikametgâhları ve varsa çalışma 

yerleri, 
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Seçimle ilgili toplantılar 

MADDE 6. — Tasarının 6 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yerleri ile izlenecek yollar 

MADDE 7. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü, tüm il veya ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyul
mak şartıyla her yerde yapılabilir. 

Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplantı 
veya yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol ve 
yönler vali veya kaymakalmlarca kararlaştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur. Bu yerler hakkında son
radan yapılacak değişiklikler duyurudan onbeş gün sonra geçerli olur. Toplantı yerlerinin tespitinde gidiş gelişi, 
güvenliği bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel olmayacak biçimde, toplantıların genel olarak yapıldığı, 
elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Umuma açık yer sayılma 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantı Şekil ve Şartlan 

Düzenleme kurulu 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bildirim verilmesi 

MADDE 11. — Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından en az yetmiş iki saat önce ve çalışma 
saatleri içinde, düzenleme kurulunun tamamının imzalayacaklan bir bildirim, toplantının yapılacağı yerin bağlı 
bulunduğu valilik veya kaymakamlığa verilir. 

Bu bidrimde; 
a) Toplantının amacı, 
b) Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatleri, 
c) Düzenleme kurulunun başkan ile üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri, ikametgâhlan ve varsa çalışma 

yerleri, belirtilir ve bildirime belgeleri eklenir. 
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Belirtilir ve bildirime belgeleri eklenir. 
Bu bilidirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı belgesi verilmesi zorunludur. 
Bu bilidirim, valilik veya kaymakamlıkça kabul edilmez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise, bu 

halde noter vasıtasıyla ihbar yapılır, ihbar saati 'bildirimi verilme saati sayılır. 
Aynı yerde, aynı gün toplantı yapmak üzere ayrı ayn düzenleme kurullarınca bildirim verilmişse ilk veri

len bildirim geçerlidir. 

Toplantının yapılması 

MADDE 12. — Toplantı, 7 nci maddede öngörülen yerlerde yapılır. Düzenleme kurulu kendi üyelerinden 
en az yedi kişiyi toplantının yapıldığı yerde bulundurmakla yükümlüdür. Bu husus, katılanların kimlikleri 

.belirtilmek suretiyle hükümet komiserince bir tutanakla tespit edilir. 

Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları 

MADDE 13. — Düzenleme kurulu, toplantının sükûn ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkümaimasmı 
sağlamakla yükümlü ve sorumludur. Kurul bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvet
lerinin yardımını ister. Alınan önlemlere rağmen sükûn ve düzenin sağlanamaması halinde, kurul üyelerinden 
herbiri toplantının sona erdirilmesini hükümet komiserinden isteyebilir. 

Düzenleme kurulunun sorumluluğu, topluluk toplantı yerinden tamamen dağılıncaya kadar sürer. 

Hükümet komiseri ve yetkileri 

MADDE 14. — Valilik ve kaymakamlıkça; hâkim ve savcılar ve bu sınıftan sayılanlar ile silahlı kuvvetler, 
adalet, genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplan hariç olmak üzere, il veya ilçelerdeki kurum ve kuruluşların 
mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil memurları ile diğer kamu görevlilerinden müdür, amir veya bun
ların yardımcıları arasından bir veya üç kişi hükümet komiseri olarak görevlendirilir. 

Hükümet komiseri, toplantı yerinde uygun göreceği bir yerde bulunur ve toplantıyı teknik ses alma cihaz
ları, fotoğraf ve film makineleri gibi araçlara tespit ettirebilir. 

Hükümet komiseri, 13 üncü maddede öngörülen durumlarda düzenleme kurulu üyelerinin isteği veya toplan
tının sürmesini imkânsız kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak sözle veya eylemle saldırılı bir biçim al
ması halinde toplantıyı sona erdirmeye yetkilidir. 

Hükümet komiserine verilecek ücret 

MADDE 15. — Hükümet komiserlerine verilecek ücretin miktarı İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca her yıl 
ortaklaşa tespit edilir ve bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantının Ertelenmesi veya Yasaklanması 

Düzenleme kurulunun erteleme isteği 

MADDE 16. —Toplantı, toplantının yapılacağı saatten en az yirmidört saat önce düzenleme kurulunun ço
ğunluğu tarafından, bildirimin verildiği valilik veya kaymakamlığa yazı ile bildirilmek şartıyla kırksekiz saati 
geçmemek üzere yalnız bir kez geri bırakılabilir. 

Birden fazla toplantıları erteleme 

MADDE 17. — Bir il sınırı içinde aynı günde birden çok toplantı yapılmak istenmesi halinde, vali, emrindeki 
güvenlik kuvvetleri ve gerektiğinde yararlanabileceği güçlerin bu toplantıların güvenlik içinde yapılmasını sağ-
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Bu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı belgesi verilmesi zorunludur. 
Bu bildirim, valilik veya kaymakamlıkça kabul edilmez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise, 

bu haller noter vasıtasıyla ihbar yapılır, ihbar saati bildirimin verilme saati sayılır. 
Aynı yerde, aynı gün toplantı yapmak üzere ayrı ayrı düzenleme kurullarınca bildirim verilmişse ilk verilen 

bildirim geçerlidir. Sonra bildirim verenlere durum hemen yazılı olarak bildirilir. 

Toplantının yapılması 

MADDE 12. — Tasarının 12 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet komiseri ve yetkileri 

ıMADDE 14. — Valilik ve kaymakamlıkça; hâkim ve savcılar' ve bu sınıftan sayılanlar ile silahlı kuvvet
ler, adalet, genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları hariç olmak üzere, il veya ilçelerdeki mülkî idare amir
liği hizmetleri sınıfına dahil memurlar ile diğer kamu görevlilerinden müdür, amir veya bunların yardımcıları 
arasından bir veya üç kişi hükümet komiseri olarak görevlendirilir. 

Hükümet komiseri, toplantı yerinde uygun göreceği bir yerde bulunur ve toplantıyı teknik ses alma cihaz
ları, fotoğraf ve filim makineleri gibi araçlarla tespit ettirebilir. 

Hükümet komiseri, 13 üncü maddede öngörülen durumlarda düzenleme kurulu üyelerinin isteği veya 
toplantının sürmesini imkânsız kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak sözle veya eylemle saldırılı bir biçim 
alması halinde toplantıyı sona erdirmeye yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ İBÖLÜM 
Toplantının (Ertelenmesi veya Yasaklanması 

Düzenleme kurulunun erteleme isteği 

MADDE 15. — Tasarının 16 inci maddesi komisyonumuzca 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Birden fazla toplantıları erteleme 

MADDE 16. — İBir il sınırı içinde aynı günde birden çok toplantı yapılmak istenmesi halinde, vali, em
rindeki güvenlik kuvvetlerinin ve gerektiğinde yararlanabileceği diğer güçlerin bu toplantıların güvenlik için-

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 450) 



— 20 — 

(Hükümetin Teklifi) 

lamaya yeterli olmadığı kanısına varırsa, bu toplantılardan bir kısmını otuz günü aşmaımak üzere bir kez ertele
yebilir. Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur. 

Toplaritının İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi 

MADDE 18. — Aynı günde birden çok ilde toplantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, toplantı güven
liğini sağlamak amacıyla ilgili valilerce İçişleri Bakanlığından takviye istenmesi halinde, İçişleri Bakanlığınca bu 
isteklerinin karşılanamayacağı kanısına varılırsa, güvenlik önlemleri alınamayan veya takviye gönderilemeyen 
illerdeki toplantılar otuz günü aşmamak üzere İçişleri Bakanlığınca bir kez ertelenebilir. 

Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur. 

Toplantının yasaklanması veya ertelenmesi 

MADDE 19. — Vali veya kaymakam, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî güven
lik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin 
kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milleti ile 'bölünmez bütünlüğünün, genel ahlakın 
ve genel sağlığın korunması amacı ile belirli bir toplantıyı yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere erteleye
bilir. 

Yasaklama veya erteleme kararının tebliği 

MADDE 20. — Vali veya kaymakamlarca, yasaklanan veya ertelenen veya İçişleri Bakanlığı tarafından er
telenen toplantılara ilişkin gerekçeli yasaklama veya erteleme kararı, toplantının başlama saatinden en az yirmi-
dört saat önce bir yazı ile düzenleme kurulu başkanlığına veya bulunmadığı takdirde üyelerden birine tebliğ edi
lir. Vali veya kaymakamlarca yasaklanan veya ertelenen toplantılar hakkında İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

Toplantının ertelenen veya sonraki bir günde yapılabilmesi, düzenleme kurulunun 11 inci maddeye gö
re yeni bildirimde bulunmasına bağlıdır. 

// veya ilçelerde bütün toplantıların yasaklanması 

MADDE 21. '— Vali, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî güvenlik gerek
lerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin 
kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, genel ah
lâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile ilin tamamında veya il'e bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında 
bütün toplantıları üç ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. 

Yasaklama kararı gerekçeli olarak verilir. (Kararın özeti mahallinde mutat vasıtalarla ilân edilir. Ayrıca 
İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

Gösteri yürüyüşlerinde uygulanacak hükümler 

MADDE 22. — Gösteri yürüyüşlerinde de bu Kanunun üç ve dördüncü bölümlerindeki hükümler uygu
lanır. 

Şehir ve kasaba içindeki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşlere ait bildirimlerde, 7 nci madde gere
ğince ilan olunan yol ve yönlere uyulmak şartıyla, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ile izlene
cek yol ve dağılma yerinin belirtilmesi zorunludur. 

Şehir ve kasaba dışındaki genel yollarda yapılacak yürüyüşlerde ulaşımın aksamaması için valilik ve kay-
makamlıklarca alınacak önlemlere uyulur. 'Yürüyüşe ait bildirimlerde; yürüyüşe geçmek için seçilecek toplan
ma yeri, izlenecek yol ve dağılma yerinin de gösterilmesi zorunludur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 450) 



— 21 — 

(Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

de yapılmasını sağlamaya yeterli olmadığı kanısına varırsa, toplantılardan bir kısmını otuz günü aşmamak 
üzere bir kez erteleyebilir. Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur. 

Toplantının İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi 

MADDE ,17. — Aynı günde birden çok ilde toplantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, toplantı gü
venliğini sağlamak amacıyla ilgili valilerce İçişleri Bakanlığından takviye istenmesi halinde, İçişleri Bakanlığı 
bu isteklerinin karşılanamayacağı kanısına varırsa, güvenlik önlemleri alınamayan veya takviye gönderileme-
yen illerdeki toplantılar otuz günü aşmamak üzere İçişleri Bakanlığınca bir kez ertelenebilir. 

Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur. 

Toplantının yasaklanması veya ertelenmesi 

İMADDE 18. — Vali veya kaymakam, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî 
güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin iş
lenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün. 
genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile belirli bir toplantıyı yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak 
üzere erteleyebilir. 

Yasaklama veya erteleme kararının tebliği 

MADDE 19. — Vali veya kaymakamlarca, yasaklanan veya ertelenen veya İçişleri Bakanlığı tarafından 
ertelenen toplantılara ilişkin gerekçeli yasaklama veya erteleme kararı toplantının başlama saatinden en az 
yirmidört saat önce bir yazı ile düzenleme kurulu başkanına veya Ibulunamadığı takdirde üyelerden birine 
tebliğ edilir. Vali veya kaymakamlarca yasaklanan veya ertelenen toplantılar hakkında İçişleri Bakanlığına 
bilgi verilir. 

Toplantının ertelenen veya sonraki bir günde yapılabilmesi, düzenleme kurulunun 11 inci maddeye gö
re yeni bildirimde bulunmasına bağlıdır. 

// veya ilçelerde bütün toplantıların yasaklanması 

MADDE 20. — Vali, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî güvenlik gerek
lerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin 
kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, genel ah
lâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile il'in tamamında veya il'e bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında 
bütün toplantıları üç ayı geçmemek üzere yasaklayabilir, 

Yasaklama kararı gerekçeli olarak verilir. Kararın özeti mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilir. Ayrıca 
İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

Gösteri yürüyüşlerinde uygulanacak hükümler 

MADDE 21. — Gösteri yürüyüşlerinde de bu Kanunun Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerindeki hüküm
ler uygulanır. 

Şehir ve kasaba içindeki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşlere ait bildirimlerde, 7 nci madde ge
reğince ilan olunan yol ve yönlere uyulmak şartıyla, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ile iz
lenecek yol ve dağılma yerinin belirtilmesi zorunludur. 
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Yürüyüş yapılacak yol birden fazla ilden geçiyorsa, bildirim yürüyüş gününden en az on gün önce yürüyü
şün başlayacağı il valiliğine verilir., İBildirimi alan valilik, yürüyüş yapılacak yolların geçtiği il valilikleri 
ile ilişki kurarak, yürüyüş yolunu, yönünü, dağılma yerini, trafik düzenini yürüyüşün başlayacağı saatten 
en geç yetmişiki saat önce yazı ile düzenleme kuruluna duyurur. Aynı bilgi ilgili valiliklere de kırksekiz saat 
önce iletilir. * 

Birden çok ili kapsayan yürüyüşlerde il valiliklerince seçilen hükümet komiseri kendi il sınırları içerisinde 
görevli ve yetkilidirler. 

BEŞÎNCt BÖLÜM 
Yasaklar ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Amaç dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü 

IMADDE 23. — Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi 
konu ve amaçları dışında; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler. 

Yasak yerler 

IMADDE 24. — Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bun
ların eklentilerinde ve Türkiye IBüyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapıla
maz. 

Genel meydanlardaki toplantılarda, gar, iskele ve hava meydanlarında yapılacak karşılama ve uğurla
malarda halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlüclarca yapılacak 
düzenlemelere uyulması zorunludur. 

Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri 

IMADDE 25. — Aşağıdaki hallerde yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna aykırı sayılır. 
a) 10 ve 11 inci madde hükümlerine uygun biçimde bildirim verilmeden veya toplantı veya yürüyüş için 

saptanan gün ve saatten önce veya sonra; 
b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici, aletler veya taş, sopa, demir ve 

lastik çubuklar, boğma teli veya zinciri gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı 
eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler ile kanunların suç saydığı 
nitelik ve anlam taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşınarak veya bu nitelikte slo
ganlar söylenerek, 

c) '8 inci madde hükümleri gözetilmeksizin, 
d) 7, 11 ve 22 nci maddeler gereğince belirtilen yerler dışında, 
e) 22 nci maddedeki yöntem ve şartlara ve 24 üncü maddedeki yasak ve önlemlere uyulmaksızın, 
f) 5 inci madde ile IRanun kapsamı dışında bırakılan konularda kendi amaç, kural ve sınırları dışına çı

karılarak, 
g) Kanunların suç.saydığı amaçlarla, 
Ih) 'Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak, 
i) Toplantı ve yürüyüşün lı6, VI, 18, 19 ve 21 inci maddelere dayanılarak valilik ve kaymakamlıklarca 

yasaklanması veya ertelenmesi veya İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi halinde tespit edilen erteleme veya yasak
lama süresi sona ermeden, 

k) '14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre hükümet komiserince toplantının sona erdirildiği ilan edil
diği halde, 

1) 23 üncü madde hükmüne aykırı olarak, 
m) 4 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükmüne uyulmadan. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yasaklar ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Amaç dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü 

MADDE 22. — Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi 
konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler. 

Yasak yerler 

MADDE 23. — Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bun
ların eklentilerinde ve Tür'kiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapıla
maz ve şehirlerarası karayollarında, gösteri yürüyüşleri de düzenlenemez. 

Genel meydanlardaki toplantılarda, gar, iskele ve hava meydanlarında yapılacak karşılama ve uğurlama
larda halkın ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak dü
zenlemelere uyulması zorunludur. 

Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri 

MADDE 24. — Aşağıdaki hallerde yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna aykırı sayılır. 
a) 10 ve Tl inci madde hükümlerine uygun biçimde bildirim verilmeden veya toplantı veya yürüyüş için 

saptanan gün ve saatten önce veya sonra; 
b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici, aletler veya taş, sopa, demir ve las

tik çubuklar, boğma teli veya zinciri gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ecza
lar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler ile kanunların suç saydığı nite
lik ve anlam taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşınarak veya bu nitelikte sloganlar 
söylenerek, 

c) 8 inci madde hükümleri gözetilmeksizin, 
d) 7, 11 ve 21 inci maddeler gereğince belirtilen yerler dışında, 
e) 21 inci maddedeki yöntem ve şartlara ve 23 üncü maddedeki yasak ve önlemlere uyulmaksızın, 
f) 5 inci madde ile Kanun kapsamı dışında bırakılan 'konularda kendi amaç, kural ve sınırları dışına çı

kılarak, 
g) Kanunların suç saydığı amaçlarla, 
h) İBildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak, 
i) Toplantı ve yürüyüşün 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddelere dayanılarak valilik ve kaymakamlıklarca 

yasaklanması veya ertelenmesi veya İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi halinde tespit edilen erteleme veya ya
saklama süresi sona ermeden, 

k) 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına (göre hükümet komiserince toplantının sona erdirildiği ilân edil
diği halde, 

1) 22 nci madde hükmüne aykırı olarak, 
m) 4 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükmüne uyulmadan, 
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Toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılması 

MADDE 26. — (Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra 25 inci 
maddede belirtilen kanuna aykırı duurmlardan bir veya bir kaçının vuku bulması sebebiyle, kanunsuz toplan
tı haline dönüşürse : 

a) Hükümet komiseri toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini bizzat veya düzenleme kurulu 
aracılığı ile topluluğa ilan eder ve durumu en seri vasıta ile mahallin en büyük mülkî amirine bildirir. 

b) Mahallin en büyük mülkî amiri, yazılı veya acele hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyla 
sözlü emirle, mahallin en büyük güvenlik amirini veya güvenlik amirlerinden birini görevlendirerek olay ye
rine gönderir. 

Bu amir, topluluğa Kanuna uyarak dağılmalarını, dağıtmazlarsa zor kullanılacağını, ihtar eder. Topluluk 
dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Bu gelişmeler hükümet komiserinoe tutanaklarla tespit edilerek en kısa 
zamanda mahallin en büyük mülkî amirine tevdi edilir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün Kanuna aykırı olarak başlaması durumun da olayı öğrenen güvenlik 
kuvveti mensupları en yakın amirine haber vermekle birlikte mevcut imkânlarla gerekli önlemleri alır. 

Olaya müdahale eden güvenlik amiri topluluğa dağılmaları, aksi halde zor kullanılarak dağıtılacakları 
ihtarında bulunur ve topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Durumdan en seri vasıta ile mahallin en 
büyük mülkî amirine haber verilir. 

(a) ve (b) bentlerindeki durumlarda güvenlik kuvvetlerine, korudukları yerlere ve kişilere karşı eylemli 
saldırı veya direnme hali mevcutsa, başkaca ihtara gerek olmaksızın zor kullanılır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne 25 inci madde (b) bendinde yazılı silah, araç veya sloganlarla katılanların 
bulunması halinde, bunlar güvenlik kuvvetlerince uzaklaştırılarak toplantı ve gösteri yürüyüşüne devam edi
lir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne silah, araç veya sloganlarla katılanların tanınması ve uzaklaştırılmasında 
düzenleme kurulu güvenlik kuvvetlerine yardım etmekle yükümlüdürler. 

Suç isleyenlerin yakalanması 

IMAİDDE 27. — Topluluk içinde suç işleyenleri yakalamak için 26 inci maddede belirtilen emir ve ihtar
ların yapılmasına gerek yoktur. 

Çağrı ve propaganda araçları 

MADDE 28. — Toplantı veya yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılan basılı veya 
çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlarda düzenleme kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile 
'imzalarının bulunması ve bunlardan azalması gerekenlerin ancak kanunun 7 inci maddesinde belirtilen yön
teme uyulmak şartıyla valilik veya kaymakamlıklarca önceden tespit edilmiş yerlere asılması zorunludur. 

Bu propaganda ve çağrı alet ve araçlarında halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya resim 
bulunması yasaktır. 

Toplantı veya gösteri yürüyüşünün başlama saatinden yirmidört saat önce, güneşin doğuşundan batışına 
kadark'i zaman içinde olmak şartıyla, ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile çağrı yapıla
bilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen alet veya araçlar kullanılamaz. 

Kapalı yer toplantılarında ses yükseltici alet veya araçlarla dışarıya yayın yapılamaz. 
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Toplantı veya gösteri yürüyüşünün dağıtılması 

MADDE 25. — Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra 24 üncü 
maddede belirtilen kanuna aykırı durumlardan bir veya bir kaçının vuku bulması sebebiyle, kanuna aykırı 
toplantı veya gösteri yürüyüşü haline dönüşürse : 

a) Hükümet komiseri toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini bizzat veya düzenleme kurulu ara
cılığı ile topluluğa ilan eder ve durumu en seri vasıta ile mahallin en büyük mülkî amirine bildirir. 

b) Mahallin en büyük mülkî amiri, yazılı veya acele hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyla söz
lü emirle, ma'hallin en büyük güvenlik amirini veya güvenlik amirlerinden birini görevlendirerek olay yerine 
gönderir-

Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılmalarını, dağıtmazlarsa zor kullanılacağını, ihtar eder. Topluluk 
dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Bu gelişmeler hükümet komiserince tutanaklarla tespit edilerek en kısa 
zamanda mahallin en büyük mülkî amirine tevdi edilir. 

(a) ve (b) bentlerindeki durumlarda güvenlik kuvvetlerine, korudukları yerlere ve kişilere karşı eylemli 
saldırı veya direnme hali mevcutsa, başkaca ihtara gerek olmaksızın zor kullanılır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne 24 üncü madde (b) bendinde yazılı silah, araç veya sloganlarla katılanla
rın bulunması halinde, bunlar güvenlik kuvvetlerince uzaklaştırılarak toplantı ve gösteri yürüyüşüne devam 
edilir > 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü, 24 üncü maddenin (b) bendinde yazılı silah, araç veya sloganlarla katılan
ların sayıları ve davranışları toplantı veya gösteri yürüyüşünü kanuna aykırı addedilerek dağıtılmasını gerekti
recek derecede ise ı(a) ve (b) bentleri hükmü uyarınca dağıtılır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne silah, araç veya sloganlarla katılanların tanınması ve uzaklaştırılmasında 
düzenleme kurulu güvenlik kuvvetlerine yardım etmekle yükümlüdürler. 

Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin kanunsuz olarak başlaması hallerinde; güvenlik kuvvetleri mensup
ları, olayı en seri şekilde mahallin en büyük mülkiye amirine haber vermekle bera'ber, mevcut imkânlarla 
gerekli tedbirleri alır ve olaya müdahale eden güvenlik kuvvetleri amiri, topluluğa dağılmaları, aksi halde zor 
kullanılarak dağıtılacakları ihtarında bulunur ve topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. 

Suç işleyenlerin yakalanması 

MADDE 26. — Topluluk içinde suç işleyenleri yakalamak için 25 inci maddede belirtilen emir ve ihtar
ların yapılmasına gerek yoktur. 

Çağrı ve propaganda araçları 

MADDE 27. — Tasarının 28 inci maddesi komisyonumuzca 27 nci madde olarak Hükümetten gelen 
şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
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Kışkırtma yasağı 

MADDE 29. — Halka karşı, doğrudan doğruya veya ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya 
araç ile söz söyleyerek veya seslenerek yahut basılmış veya çoğaltılmış veya elle yazılmış veya çizilmiş kâ
ğıtların duvarlara veya diğer yerlere yapıştırarak veya dağitarak veya benzeri araç ve yollarla halkı kanuna 
aykırı toplantı veya yürüyüşe özendirmek veya kışkırtmak yasaktır. 

Bu hareketler güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Yasaklara aykırı hareket 

MADDE 30. — Kanuna aykırı veya kanunsuz toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yöne
tenlerle bunların hareketlerine bilerek katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil et
mediği takdirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan yirmi'beş bin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

11 inci madde gereğince verilecek bildirimde düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 10 uncu 
maddede belli edilen nitelikleri taşımayanlar toplantı veya yürüyüşün yapılması halinde, bir aydan dokuz 
aya kadar hapis ve beş bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

12 ve 13 üncü maddelerde yazılı görevleri yerine getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri hakkında dokuz 
aydan bir yıl altı aya kaldar hap'is ve on bin liradan otuz bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Güvenlik Kuvvetlerine veya hükümet komiserine veya hükümet komiseri tarafından toplantı veya yü
rüyüş safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti için görevlendirilenlere bu görevlerini yaptıkları sırada ce
bir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuv vet sarfetmek suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıl altı aydan beş yıla ka'dar hapis ve on bin liradan otuz 
bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Toplantı veya yürüyüşü engelleyenler 

MADDE 31. — Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olan veya devamına imkân vermeyecek ter
tipler ile toplantı veya yürüyüşü ihlâl eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil 
etmediği takdirde, dokuz aydan bir yıl altı aya kadar hapis ve beş bin liradan on bin liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

Huzur ve sükûnu bozanlar 

MADDE 32. — Yapılmakta olan toplantı veya yürüyüşte huzur ve sükûnu bozmak maksadıyla tehdit 
veya hakaret veya saldın veya mukavemette bulunanlar veya başka bir suretle huzur veya sükûnun bozul
masına sebebiyet verenler, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı 'bir suç teşkil etmediği takdirde, bir yıl 
altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin liradan yirmi bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç islemeye teşvik 

MADDE 33. — Düzenleme kurulu başkanı ve üyelerinin ad ve soyadları ile imzalarını taşımayan 28 inci 
maddede yazılı propaganda vasıtalarını hazırlayanlar, yazdıranlar, bastıranlar, propaganda maksadıyla kulla
nanlar veya sair surette 28 inci maddedeki yasak ve şartlara uymayanlar, bir aydan üç aya kadar hapis ve iki-
binbeş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı veya resim bulunur
sa, veya bu maksatta başka araçlar kullanılmış olursa, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil 
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Kışkırtma yasağı 

MADDE 28. — Halka karşı, doğrudan doğruya veya ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç 
ile söz söyleyerek veya seslenerek yahut basılmış veya çoğaltılmış veya elle yazılmış veya çizilmiş kâğıtları 
duvarlara veya diğer yerlere yapıştırarak veya dağıtarak veya benzeri araç ve yollarla halkı kanunsuz toplantı 
veya yürüyüşe özendirmek veya kışkırtmak yasaktır. 

Bu hareketler güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir, 

AUTINCI BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Yasaklara aykırı hareket 

MADDE 29. — Kanuna aykırı ve kanunsuz toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle 
bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

11 inci madde gereğince verilecek bildirimde düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 10 uncu mad
dede belli edilen nitelikleri taşımayanlar toplantı veya yürüyüşün yapılması halinde, üç aydan bir yıla kadar 
hapis ve beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

12 ve 13 üncü maddelerde yazılı görevleri yerine getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri hakkında bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Güvenlik kuvvetlerine veya hükümet komiserine veya hükümet komiseri tarafından toplantı veya yürüyüş 
safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti için görevlendirilenlere bu görevlerini yaptıkları sırada cebir ve 
şiddet veya tehdit veya nüfus ve müessir kuvvet sarfetmek suretiyle mani olanlar ıhakkında, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası hükmolunur. 

Toplantı veya yürüyüşü engelleyenler 

MADDE 30. — Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olan veya devamına imkân vermeyecek tedbir
ler ile toplantı veya yürüyüşü ihlal eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzer ağır para cezası ile cezalandı
rılır. 

Huzur ve sükûnu bozanlar 

MADDE 31. — Yapılmakta olan toplantı veya yürüyüşte tehdit veya hakaret veya saldırı veya başka bir 
suretle huzur ve sükûnun bozulmasına sebebiyet verenler, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teş
kil etmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç işlemeye teşvik 

MADDE 32. — Düzenleme kurulu başkanı ve üyelerinin ad ve soyadları ile imzalarını taşımayan 27 nci 
maddede yazılı propaganda vasıtalarını hazırlayanlar, yazdıranlar, bastıranlar, propaganda maksadıyla kulla
nanlar veya sair surette 27 nci maddedeki yasak ve şartlara uymayanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş
bin lirdan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezlandırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı veya resim veya işaret 
bulunursa, veya bu maksatla başka araçlar kullanılmış olursa, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir 
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etmediği takdirde, failleri bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis on bin liradan yirmi beş bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Teşvik ve tahrik neticesi olarak yapılması istenilen suç istenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse, fiil 
daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde teşvik veya tahrikte bulunanlar üç yıl
dan beş yıla kadar hapis on'bin liradan kırkbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Hükümet emrine karşı gelenler \ 

MADDE 34. — Kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşlere silahsız olarak katılanlar emir ve ihtardan son
ra çekilip gitmezler ve hükümet kuvvetleri tarafından zorla dağıtılırsa, bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis 
ve beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Güvenlik amirinin 26 ncı maddenin 1 inci fıkrası uyarınca yaptığı dağılma isteğini yerine getirmeyen dü
zenleme kurulu üyeleri hakkında da yukarıda belirtilen cezalar yarısına indirilerek uygulanır. 

Dağıtma sırasında cebir veya şiddet veya tehdit veya saldırı veya mukavemette bulunanlar fiil daha ağır 
bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, üç yıldan beş yıla kadar 'hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

25 inci maddede yazılı hallerden biri gerçekleşmeden veya 26 ncı madde hükmü yerine getirilmeden, yetki 
sınırı aşılarak, toplantı veya yürüyüşlerin dağıtılması halinde, yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri işleyenlere 
verilecek cezalar dörtte bire kadar indirilerek uygulanacağı gibi, icabına göre büsbütün de kaldırılabilir. 

Toplantı ve yürüyüşe silahlı katılanlar \ 

MADDE 35. — a) Toplantı veya yürüyüşlere, yirmibeşinci maddenin (b) bendinde sayılan silah veya araç
ları (Bunlar ruhsatlı taşınsa bile) taşıyarak katılanlar bir yıl altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

b) ı(a) bendinde yazılı olanlardan 26 ncı maddedeki emir ve ihtarı müteakip çekilip gitmeyenlerin dağıtıl
maları için zor kullanıldığı takdirde, bunlar üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

c) Dağıtılma sırasında 25 inci maddenin (b) fıkrasında yazılı silah veya araçlarla mukavemet edenler 
beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Tahrikçiler ve suç ortakları 

MADDE 36. — 29 uncu maddedeki yasağa aykırı hareket edenler toplantı veya yürüyüş vuku bulmamış ve
ya bulmuşda ilk emir ve ihtar üzerine dağılmış ise, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil et
mediği takdirde bir yıl altı aydan dört yıla, toplantı ve yürüyüş zorla dağıtılmış ise, üç yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Usul Hükümleri 

Suç üstü hükümlerinin uygulanmaısı 

MADDE 37. — Bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuştur
malar yer ve zaman kayıtlanna bakılmaksızın, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre 
yapılır. 
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suç teşkil etmediği takdirde failleri iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Teşvik ve tahrik neticesi olarak suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse, fiil daha ğır bir cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde teşvik veya tahrikde bulunanlar üç yıldan beş yıla kadar ha
pis ve yirmibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Hükümet emrine karşı gelenler 

MADDE 33. — Kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşlere silahsız olarak katılanlar emir ve ihtardan sonra 
kendiliğinden dağılmazlar ve hükümet kuvvetleri tarafından zorla dağıtılırsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Güvenlik amirinin 25 inci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca yaptığı dağılma isteğini yerine getirmeyen dü
zenleme kurulu üyeleri hakkında da yukarıda belirtilen cezalar yarısına indirilerek uygulanır., 

Dağıtma sırasında cebir veya şiddet veya tahdit veya saldırı veya mukavemette bulunanlar fiil daha ağır bir 
cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

24 üncü maddede yazılı hallerden biri gerçekleşmeden veya 25 inci madde hükmü yerine getirilmeden, 
yetki sınırı aşılarak, toplantı veya yürüyüşlerin dağıtılması halinde, yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri işle
yenlere verilecek cezalar dörtte bire kadar indirilerek uygulanabileceği gibi, icabına göre büsbütün de kal
dırılabilir. 

Toplantı ve yürüyüşe silahlı katılanlar 

MADDE 34. — a) Toplantı veya yürüyüşlere, 24 üncü maddenin (b) bendinde sayılan silah veya araç
ları (Bunlar ruhsatlı taşınsa bile) taşıyarak katılanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı
lır. 

b) (a) bendinde yazılı olanlardan' 25 inci maddedeki emir ve ihtarı müteakip kendiliğinden dağılma
yanların, dağıtılmaları için zor kullanıldığı takdirde, bunlar üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

c) Dağılma sırasında 24 üncü maddenin (b) fıkrasında yazılı silah veya araçlarla mukavemet edenler beş 
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Tahrikçiler ve suç ortakları 

MADDE 35. — 28 inci maddedeki yasağa aykırı hareket edenler toplantı veya yürüyüş vukubulmamış 
veya vukubulmuş olup da ilk emir ve ihtar üzerine dağıtılmış ise, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde bir yıldan dört yıla, toplantı ve yürüyüş zorla dağıtılmış ise üç yıldan beş yıla ka
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Suçüstü hükümlerinin uygulanması 

MADDE 36. — Tasarının.37 nci maddesi Komisyo numuzca 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Saklı hükümler 

MADDE 38. — İl İdaresi Kanunu ile diğer kanunlardaki bu kanun kapsamına giren konularla ilgili yetkiler 
saklıdır. 

Yönetmelik düzenlenmesi 

MADDE 39. — Düzenleme kurulunun, hükümet komiserinin, güvenlik kuvvetlerinin ve görevli askerî bir
liklerin görev, yetki ve sorumluluklannın uygulanış biçimi ile bu Kanunun uygulanmasında gözönünde bulun
durulacak diğer hususlar Adalet, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden iti
baren altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 40. — 10.2.1963 tarih ve 171 sayılı Kanunla ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE — Kanunun 7 ve 28 inci maddelerine göre yapılacak tespit ve ilan bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılır. 
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Saklı hükümler 

MADDE 37. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet komiserine verilecek ücret 

MADDE 38. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik düzenlenmesi 

MADDE 39. — Düzenleme kurulunun, hükümet komiserinin, güvenlik kuvvetlerinin ve görevli askerî bir
liklerin görev, yetki ve sorumluluklarının uygulanış biçimi ile bu Kanunun Uygulanmasında göz önünde bu
lundurulacak diğer hususlar Adalet, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içinde çıkarılacak ve Resmî Gazetede yayımlanacak bir,yönetmelikle düzenlenir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 40. — 10.2.1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanunla 
ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun 7 ve 27 nci maddelerine göre yapılacak tespit ve ilan bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılır. 
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Yürürlük 

MADDE 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

11.3.1983 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
5". R. Pasın 

Dışişleri Balkanı 
/. Türkmen 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof< Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı tmar ve tskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. §ide 
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Yürürlük 

MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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