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I. — GEÇEN 
Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 4-11 Eylül 1983 tarihleri arasında Malezya 

ve Singapur'u ziyaret edecek olan : 
Başbakan Bülend ULUSU'ya Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı Zeyyad BAYKARA'nın; 
Ticaret Bakanı Kemal CANTÜRK'e, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mehmet TURGUTun vekillik et
melerinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

2. — Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı ve; 
3. — Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teş

kilatlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Do
natılması ve Konut Yapımı Amacıyla içişleri Bakan
lığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara 

II. — GELEN 
Tasarılar 

1. — Ankara Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanun Tasarısı. (1/797) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18.8.1983) (D. Meclisi Hesaplarını inceleme 
ve Sayıştay Komisyonuna » 22.8.1983) 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1982 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. 
(1/798) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1983) (D. Mec
lisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 
22.8.1983) 

3. — Ege Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarısı. (1/799) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18.8.1983) (D. Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 22.8.1983) 

4. —'• Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1982 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı.1 (1/800) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.8.1983) (D. Meclisi Hesaplarını ince
leme ve Sayıştay Komisyonuna : 22.8.1983) 

5. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1982 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasa
rısı. (1/801) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1983) (D. 
Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyo
nuna : 22.8.1983) 

6. — Orman Genel Müdürlüğü 1980 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/802) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.8.1983) (D. Meclisi Hesaplarını ince
leme ve Sayıştay Komisyonuna : 22.8.1983) 

7. — Orman Genel Müdürlüğü 1979 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/803) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.8.1983) (D. Meclisi Hesaplarını ince
leme ve Sayıştay Komisyonuna : 22.8.1983) 

TUTANAK ÖZETİ 
Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının; maddeleri ve tümü kabul 
edildi. 

4. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlana
rak, maddelere geçilmesi kabul edildi. 

22 Ağustos 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 17.55'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

GÂĞITLAR 
8. — Orman Genel Müdürlüğü 1981 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/804) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.8.1983) (D. Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonuna : 22.8.1983) 

9. — Dicle Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarısı. (1/805) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18.8.1983) (D. Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 22.8.1983) 

10. — 28.1.1964 Tarihli Ek Protokol ile Değişik 
29.7.1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü 
Şahıslara Karşı Yasal Sorumluluk Hakkındaki Söz
leşmenin Değiştirilmesine ilişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı. (1/806) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8,1983) (Mil
lî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 
22.8.1983) 

11. — 16.7.1956 Tarihli ve 6812 Sayılı Kanunla 
Katılmamız Kabul Edilen Devletlerarası Istişarî De
nizcilik Teşkilatının Kurulmasına Mütedair Sözleş
mede Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. (1/807) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1983) (Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 22.8.1983) 

12. — Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası 
Sözleşmesi (1979)'ne ve Eki Kararlara Katılmamızın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. (1/808) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1983) 
(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 
22.8.1983) 

— 640 — 



Danışma Meclisi B : 149 22 . 8 . 1983 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGtL 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 
149 uncu Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

m. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 25 Ağustos - 2 Eylül 1983 tarihleri arasında 
Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Kültür ve Tu
rizm Bakanı İlhan EVLÎYAOĞLU'na Millî Eğitim 
Bakanı Hasan SAĞLAM'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/626) 

BAŞKAN — Sunuşlarda Sayın Cumhurbaşkanlı
ğının bir tezkeresi var; okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

25 Ağustos - 2 Eylül 1983 tarihleri arasında Çin 
Halk Cumhuriyetine gidecek olan Kültür ve Turizm 
Bakanı İlhan EVLİYAOĞLU'nun dönüşüne kadar 
Kültür ve Turizm Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı 
Hasan SAĞLAM'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

2. — Tevfik Fikret ALPASLAN'ın Anayasa Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/62) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan'ın Meclise sunulacak 
bir önergeleri var; okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Tevfik Fikret ALPASLAN 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

3. — Sadi ERDEM'in hastalığı nedeniyle 5 Ağus-
tos 1983 tarihinden itibaren 24 gün müddetle izinli 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/625) 

BAŞKAN — Sayın Meclis Başkanımızın bir tez
kereleri var; okutuyorum: 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Sadi Erdem'in hastalığı 

nedeniyle 5 Ağustos 1983 tarihinden itibaren 24 (yir-
midört) gün müddetle izinli sayılması hususunun Ge
nel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 17 Ağustos 1983 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Sadi Erdem'in 24 günlük ra
porlu iznini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Erdem'e şifalar diliyorum. 

IV. 

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

(1) 450 S. Sayılı Basmayazı 18.8.1983 tarihli 148 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin Ka
nun Tasarı ve Teklifleri Bölümüne geçiyoruz. Bu bö
lümde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Ta
sarısı var. Bu Tasarının görüşülmesine devam ediyoruz. 

Tasarı ile ilgili Komisyonun ve Hükümet yetkilisi
nin yerlerini almalarını rica ediyorum. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. İçişleri 
Bakanlığını Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet Şahin 
temsil ediyorlar. 

Değerli üyeler; bu Tasarının tümü kabul edilmiş, 
1 inci maddesi okunmuştu. 

1 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üyelere 
söz vereceğim. 1 inci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

Sayın Gelendost söz istiyorlar. Başka söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Buyurun Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; malum olduğu üzere 1 inci madde
miz amaç maddesidir ve dolayısıyla Kanunun tümüyle 
ilgili madde olmaktadır. Bu sebeple görüşmelerimi bu 
istikamette sürdürmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

12 Eylül 1980 Cumhuriyeti Kollama ve Koruma 
Harekâtı dolayısıyla yapılan, radyo, televizyon ko
nuşmasında, «Anarşi, terör ve bölücülük her gün 20 
civarında vatandaşımızın hayatını söndürmektedir. 
Aynı dini ve millî değerleri paylaşan Türk vatandaş
ları, siyasî çıkarları uğruna çeşitli sunî ayrılıklar ya
ratılmak suretiyle muhtelif kamplara bölünmüş ve 
birbirlerinin kanlarını çekinmeden akıtacak kadar göz
leri döndürülerek âdeta birbirlerine düşman edilmiş
lerdir.» denmektedir. 

Aynı konuşmanın bir bölümünde; «Anarşi, terör 
ve bölücülüğün ulaştığı düzey özel hukukî tedbirlere, 
sosyal koşulların gelişmesine, millî eğitim ve iş haya
tının düzenlenmesine ihtiyaç göstermekte iken, mil
letin vekaletini taşıyan milletvekilleri ve senatörler 
Meclislerde aylardan beri hiçbir sorumluluk duyma
dan, yalnız kendi menfaat ve disiplini uğruna bu olay
lara seyirci kalabilmişlerdir.» denilmektedir. 

Aynı konuşmanın diğer bir bölümünde, «Son iki 
yıllık süre içinde terör 5 241 can almış, 14 152 kişi
nin yaralanmasına veya sakat kalmasına sebep olmuş
tur. İstiklal Harbinde Sakarya Savaşındaki şehit mik
tarı 5 713, yaralı miktarımız 18 480'dir. Bu basit 
mukayese dahi Türkiye'de hiçbir insanlık duygusuna 

değer vermeyen bir örtülü harbin uygulandığını açık
ça ortaya koymaktadır» denilmektedir. 

1980 yılı Eylülünde yurt sathı, yurt tablosu böyle 
iken; 60 sene önce, yani İstiklal Savaşı sırasında aca
ba nasıldı? Bu sorunun cevabını da özet olarak ver
meye çalışacağım. 

Eylül 1980 öncesi ile 30 Ağustos 1922 Zaferin
den önceki durumu karşılaştırarak sözlerimi tamamla
mak istemekteyim. 

1923 senesi bir taraftan Ordunun tensikiyle çalı
şılması yılı olmakla beraber, diğer taraftan iç isyan
larla uğraşma yılı olmuştur. Bu isyanlar bilindiği gibi 
Marmara, Sakarya bölgeleri; Bolu havalisi; ; Ankara 
Kuzeybatı; Çerkeş, Yozgat, Zile, Tokat, Sivas'ın bazı 
bölgeleri, Mudurnu, Mihallıççık, Erbaa, Viranşehir, 
Çivril, Konya isyanları olarak sayabiliriz. Bu isyan
ların sebebini araştırdığımızda şu sonucu elde etmek
teyiz : 

Kasabalardaki parti kavgaları hürriyet ve ihtilafın 
modası geçmiş ittihat ve Terakki düşmanlığı, bir kı
sım sarıklıların cehaleti, bazı eşraf ve âyânın hükü
meti zayıf düşürme hevesleri, Anadolu'da asırlardır 
süren eşkiyalık meyilleri, harp ve askerlik bıkkınlığı, 
ırk, bölgecilik akımları ve en önemlisi de merkezî 
iktidar zayıflığıdır. Buna ilave olarak adaletsizlik, 
rüşvet, soygun ve halkla hükümetin kaynaşamayışı, 
bu isyanların sosyal ve psikolojik etkileri olmuştur. 

Bu isyanlar bazen Devlet otoritesine karşı olan 
ve şuur altında yaşayan kin, düşmanlık şeklinde en 
vahşi şekilde şuur üstüne çıkabilmiş, eski başbakan
lardan Nihat Erim'in seneler sonra öldürühnesindeki 
etkenler 1920'lerde Hendek'te Çerkezlerin kendi ırkın
dan şehit ettikleri Tümen Komutanı Albay Mahmut 
Beyin öldürülerek cesedini suya atıp bilahara vahşi 
hayvanlara parçalatmalarında da görülmüştür. Başka 
bir deyişle hükümeti, otoriteyi, devrin getirdiği dava
ları ve disiplini temsil eden ve bunları yürütmek is
teyenler ortadan kaldırılmak istenmiştir. 1920'lerde 
boyunbağı, pantolonlu, kunduralı memur istenmez
ken 1980'lerde Devlet otoritesini yürütmek isteyen po
lis ve jandarma istenmemiş, bunlara «Faşistler» adı 
verilmiştir. 1920'lerde eşkiyalık meslek haline gelmiş
ken, 1980'lerde eli silah tutmayan gençlere «Ot» adı 
verilerek istihza konusu edilmiştir. 1920'lerde yapılan 
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soygunlardan elde edilen paralar bir kısım fakirlere 
dağıtılırken, 1980'lerde soygunlara «Kamulaştırma» 
adı verilerek bu soygunlardan elde edilen paralar si
lah alımına yatırılmış; 1920'lerde Devlet otoritesi zaa-
fiyetinden faydalanan eşkiyalar halka gözdağı vere
rek servetlerine servet katarlarken, 1980'lerde terörist 
ve anarşistler şehirlerin en mamur yerlerini paylaşma 
hayallerini düşlemişlerdir; örnekleri daha da çoğalta
biliriz. 

özetle şunu ifade etmek istemekteyim ki; merkezî 
otorite zaafa düştükçe fırsat düşkünleri zorbalıkla 
servet edinme heves ve hayallerine kapılmakta ve bu 
emellerine kavuşmak için de yasal düzeni değiştir
me teşebbüslerine girişmektedirler. Bu emellerine ka
vuşmak için de başvurulan en etkin yol da, bilindiği 
gibi «Toplantı ve gösteri yürüyüşü» yoludur. 

Bir konuda kamuoyunu oluşturmak için düşünül
müş bu hürriyet yozlaşırsa, Devleti yıkmak için ka
muoyu oluşturma istikametine yönelebilmektedir. Ni
tekim 1980 ve önceki yıllarda bu hürriyetin istimali; 
bu yönde kullanılmak istenmiştir. 

Silahlı - silahsız, gece ve gündüz demeden korsan 
toplantı ve gösterilerin yapıldığı, bir sokaktan gelen 
bir yürüyüş kolunun diğer sokaktan gelen kollarla 
karşılaşınca çatışmalar çıktığı ve Ankara içinin her 
sokaktan gelen otomatik silah sesleriyle bugünkü El 
Salvador'a döndüğü sahneler hâlâ hafızalarımızda ve 
gözlerimizin önünde yaşamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Gelendost süreniz doldu, to
parlamanızı rica ediyorum. 

HALÎL GELENDOST — Toparlıyorum efendim. 
Gençler böylece istenmeyerek bu yollara itilmiş

ler; sonuç, ana ve babaların gözyaşlarına veya genç
lerin okullardan atılmalarına veya cezaevlerine düş
melerine müncer olmuştur. 

Hiç kimse endişe etmesin ki; bu hakkı, getirilen 
düzenleme çerçevesi içinde rahatlıkla herkesin kullan
ması mümkündür. Ancak yasal düzeni yıkmak amacı 
güdenlere, gençleri suça teşvik etmek isteyenlere, si
yasî amallerine bu hürriyeti alet etmek isteyenlere 
yollar kapatılmıştır. 

Biz, Adalet Komisyonunda Tasarıyı enikonu tar
tıştık ve bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 
düzenleme haline getirdik. Belki tertip şeklinde bazı 
formaliteler getirilmiş olması eleştiri konusu olabilir
se de, bugün için bunlara ihtiyaç hissedilmiş olmasın
dandır; gelecekte hafifletmeler yapılabilir. Montes-
qiueu'nun «Her millet layık olduğu idare şekline maz-
har olur» düsturu Komisyonumuzda da düzenlememi-
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ze hâkim olmuştur. Biz bu Kanun Tasarısını Siyasî 
Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanunu, Dernekler Kanunu, Olağanüs
tü Hal Kanunu gibi kamu düzeni ile doğrudan ilgili 
kanunlar arasında en önemlisi olarak görmekteyiz. 

Düzenleme, bugünün ihtiyaçlarını karşılar nitelik
tedir; memlekete hayırlı olmasını diler, hepinizi saygı 
ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Değerli üyeler; biliyorsunuz maddeler üzerinde gö

rüşüldükten sonra soru sorma ve yazımla ilgili tek
lifler yapma gibi bir usulümüz var. Bu konuda kısa 
bir bilgi arz etmek istiyorum. 

Geçen hafta sayın komisyon başkanları ile Baş
kanlık Divanı olarak bir toplantı yaptık. Bu toplan
tıda bundan sonraki çalışma sistemimiz üzerinde, 
usullerimiz üzerinde bazı değişiklikler yapılması ko
nusu müzakere edildi ve komisyon başkanlarımızın 
müşterek bir önerge vermeleri suretiyle istenilen de
ğişikliklerin yapılması hususunda Genel Kurulumuz
dan karar alınması görüşüldü. 

Yalnız bunların arasında; bunlar nelerdi?.. İki 
kelimeyle ona da temas edeyim : Evvela soru mües
sesesi aslında Tüzüğümüzde olmadığı halde biz ta
biî, Genel Kurulumuzun görüşü ve kararı üzerine her 
maddeyle ilgili sorulması gereken sorulara imkân ver
dik. Yine önergelerin lehinde, aleyhinde konuşma ya-

. pılmasıyla ilgili bir husus Tüzüğümüzde mevcut ol
madığı halde bu da yine Genel Kurulumuzun kararı 
ile her önerge üzerinde lehte ve aleyhte konuşulması 
hususunda sayın üyelere imkân verildi ve yine ya
zım düzeltmesiyle ilgili tekliflerin alınması da Genel 
Kurulda uygun görüldü; buna da devam edildi. Bun
ların hepsinin çok zaman aldığı hepimizce malum. 
Ben bugün yalnız; tabiî Genel Kurulunuz diğer ko
nularda, eğer komisyon başkanı olan üyelerimiz bir 
önerge hazırlar da, getirirler Genel Kurulumuz da tas
vip ederse bu arz ettiğim hususlarda ne karar ve
rirseniz, elbette Başkanlık o kararı uygulamak mec
buriyetinde olacaktır. 

Yalnız, yazım düzeltmesiyle ilgili konuda ben bu
gün bir kararınızı almak istiyorum. 

Şöyle ki : Bir maddede virgül yeri; bir kelime
nin başharfinin büyük olması, küçük olması konusu 
ve buna benzer diğer düzeltmeler çok zamanımızı 
almaktadır. O günkü toplantıda görüş birliğine varı
lan konu şuydu : Yazım düzeltmesiyle ilgili teklifler 
sayın üyelerden doğrudan doğruya Komisyona bir 
küçücük notla veya şifahen yapılacak özel bir te-



Danışma Meclisi B : 149 22 . 8 . 1983 O : 1 

maşla; çünkü ekseriya sayın üyeler komisyonla za
man zaman gidip küçük görüşmeler yapıp tekrar yer
lerine dönüyorlar. Bunu tasvip ederseniz, sırf yazım
la ilgili olan konuları komisyona değerli üyeler ilet
sinler, komisyon o düzeltmeleri yapsın; bir tek ka
lemde bize bildirmek suretiyle, maddedeki o değişik
likleri yapıp oylarınıza sunalım. Aksi halde şöyle olu
yor : Bir madde üzerinde dört beş arkadaş... Bir ar
kadaş bir noktaya temas ediyor, diğer arkadaş bir 
noktalı virgüle temas ediyor, başka bir arkadaş bir 
kelimenin büyük harfle başlayıp, küçük harfle baş
laması gerektiğine temas ediyor ve bu suretle bir 
hayli zaman kaybedilmiş oluyor. 

Onun için tensip ederseniz bu kısa açıklamayı yap
tıktan sonra, tabii karar Yüce Meclisindir; yazım dü
zeltmelerinde sayın üyelerin tekliflerini doğrudan doğ
ruya komisyona küçük bir notla göndermeleri hu
şunu oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, çok teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, bu madde üzerinde soru var mı?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; gerçek ve tüzelkişile

rin belirtilen istisnalar dışında düzenleyecekleri top
lantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul 
ve şartlarını, düzenleme kurulunun görev ve sorum
luluklarını, yetkili merciin yasaklama ve erteleme hal
lerini, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile ya
sakları ve ceza hükümlerini kapsar. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Toplantı; belirli konular üzerinde halkı aydın

latmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak sureti ile 
o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler ta
rafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen açık ve 
kapalı yer toplantılarını, 

b) Gösteri yürüyüşü; belirli konular üzerinde hal
kı aydınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak 
sureti ile o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzel
kişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen 
yürüyüşleri, 

c) Mahallin en büyük mülkî amiri; illerde vali, 
ilçelerde kaymakamı, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Yarkın. Yalnız Sayın Yarkm söz istedi
ler, buyurun. 

ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, Da-
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Tasarının üçüncü maddesi tanımlarla ilgilidir. Hü
kümet Teklifinde bu madde dört bent halinde düzen
lenmiş. Sonuncu bent, «Mahallin en büyük güvenlik 
amiri.» Bu bent Komisyon tarafından çıkarılmıştır, 
gerekçesi de mahallin en büyük güvenlik amirinin uy
gulamada tereddüt yaratmadığı ve ayrıca da Kanun
da sadece bir tek 26 ncı maddede geçtiğidir. Bu ge
rekçe haklıdır ve çıkarılmasına ben de aynen katılı
yorum. 

Aynı şekilde, (c) bendiyle ilgili de bir öneride 
bulunacağım. Bu da «Mahallin en büyük mülkî ami
ri; illerde vali, ilçelerde kaymakamı ifade eder» şek
lindeki tanımlamadır. Esasen bu maddenin değişikliği 
ile ilgili bir önerge vermiş bulunuyorum. Bu önergede 
de iki öneride bulundum, bir tanesi bu (c) bendiyle 
ilgilidir ve (c) bendinin de tanımlar maddesinden çı-
kartılmasıdır. Bu bentte mahallin en büyük mülkî 
amirinin tanımı yapılmakta, mahallin en büyük mülkî 
amirinin kim olduğu hususunda da tıpkı mahallin en 
büyük güvenlik amiri gibi, uygulamada herhangi bir 
tereddüt olmamakla beraber, bunun aksini düşünsek 
dahi; yani mahallin en büyük mülkî amirinin bir te
reddüt yarattığını düşünsek dahi, Tasarıda bu deyim 
Komisyon metnine göre sadece 25 inci maddede yer 
almış, diğer bütün maddelerde esasen «vali veya kay
makam» deyimi kullanılmıştır. 

Nitekim Tasarının yedinci maddesinin ikinci fıkra
sında üçüncü satırda «Vali veya kaymakam», 11 inci 
madde fıkra bir, üçüncü satırda, 11 inci madde son
dan ikinci fıkra, 14 üncü madde ilk satır, 18 inci mad
de ilk satır, 19 uncu madde ilk satır, 28 inci madde 
dördüncü satır; hepsi böyledir. Yani Tasarının bütün 
bu hükümlerinde «Mahallin en büyük mülkî amiri» 
deyimi değil, «Vali veya kaymakam», «Valilik veya 
kaymakamlık» deyimleri kullanılmıştır. 

Başta da arz ettiğim gibi, sadece bir tek madde
de, Tasarının 26, Komisyon metninin 25 inci madde
sinde «Mahallin en büyük mülkî amiri» denilmiştir. 
Bu maddenin (a) bendinde aynen şöyle deniyor. «Hü
kümet komiseri toplantı veya gösteri yürüyüşünün so
na erdiğini bizzat veya düzenleme kurulu aracılığıyla 
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topluluğa ilan eder ve durumu en seri vasıtayla ma
hallin en büyük mülkî amirine bildirir.» (b) bendi de 
«Mahallin en büyük mülkî amiri...» diye devam et
mektedir. Sadece bir tek maddede «Mahallin en bü
yük mülkî amiri» deyimi vardır, diğer okuduğum mad
delerde de «Valilik veya kaymakamlık», «Vali veya 
kaymakam» deyimi kullanılmıştır. Dolayısıyla bir tek 
maddede geçen ve aslında da uygulamada tereddüt ol
mayan bir konu için tanım getirmeye ihtiyaç yoktur. 

Kaldı ki, 25inci madde de illerde vali, ilçelerde kay
makam suretiyle (a) ve (b) bentlerinde düzenlenerek 
değiştirilebilir. Dolayısıyla (c) bendinin de tanımlar 
maddesinden çıkmasında yarar vardır. 

Ayrıca, bu tanımlarla ilgili olarak ikinci önerim 
şudur : (a) ve (b) bendinde toplantı ve gösteri yürü
yüşlerinin tanımı yapılmıştır. Dikkatle okunacak olur
sa, (a) bendiyle (b) bendinde söylenen sözler kelime 
kelime aynıdır; yani toplantı için yapılan tanımın 
niteliğini, gösteri yürüyüşü için yapılan tanımın nite
liğiyle kelime kelime aynıdır. Bir kanunda iki ayrı 
şey tanımlanırken, baştan başa aynı kelimelerle iki 
tane hükmü getirmekte hiçbir fayda yoktur. Aslın
da bu Kanun, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine uy
gulanan müşterek hükümleri gösteren bir kanun oldu
ğuna göre, toplantı ve gösteri yürüyüşünü de tek bir 
tanım altında ve «tanım maddesi» başlığında düzelt
mek, değiştirmek daha yararlı olacaktır. 

Böylece, eğer kabul görülürse bu Kanunda geçen 
tek bir tanım maddesi ve o da toplantı ve gösteri yü
rüyüşüyle ilgilidir. Aslında toplantı ve gösteri yürü
yüşlerinin ne maksatla yapılacağını belirten bir tanım 
olduğu için, Hükümet bu teklifi yerinde yapmıştır; 
ancak arz ettiğim gibi her ikisini birleştirmekte ya
rar vardır, o da şöyle olmalıdır : «Bu Kanunda ge
çen toplantı ve gösteri yürüyüşü deyimleri, belirli ko
nular üzerinde halkı aydınlatmak, etkilemek ve bir 
kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek 
için gerçek ve tüzelkişiler tarafından, bu Kanun hü
kümlerine göre düzenlenen açık ve kapalı yer toplan
tıları ile gösteri yürüyüşlerini ifade eder.» Böylece hem * 
iki bent birleştirilmiş olur, hem iki bentte aynı şeyler 
tekrar edilmemiş olur hem de (c) bendi gibi gereksiz 
bir tanıma yer verilmemiş olur. 

Arz edeceğim hususlar bu kadardır, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, esasen önergeler bu konuyu da 

içine aldığı için, tensip ederseniz önergeleri okutayım, 
cevabınızı önergelerle birlikte lütfedersiniz. Teşekkür 
ederim. 
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Madde üzerindeki önergeleri okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı
nın üçüncü maddesinin başlığı ile madde metninin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN Cahit TUTUM 

«Tanım 
Madde 3. — Bu Kanunda geçen toplantı ve gösteri 

yürüyüşü deyimleri, belirli konular üzerinde halkı ay
dınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak sure
tiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişi
ler tarafından bu Kanun hükümlerine göre düzenle
nen açık ve kapalı yer toplantılarıyla gösteri yürü
yüşlerini ifade eder.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının üçüncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Cahit TUTUM 

«Tanım 
Madde 3. — Bu Kanunda geçen toplantı ve gös

teri yürüyüşü deyimi, belirli konular üzerinde halkı 
aydınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak su
retiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzel
kişiler tarafından bu Kanuna göre düzenlenen açık 
ye kapalı yer toplantılarını ifade eder.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toplantı ve Gösteri Yürüyü

şü Yasa Tasarısı, üçüncü maddesinin (c) bendinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın Tutum, sizin önergeniz Sa
yın Yarkın'ın önergesi ile hemen hemen aynıdır. Si
ze tabiî bir açıklama imkânı veriyorum, iki önergeyi 
bir işleme tabi tutacağım. 

Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, benim ver

diğim önergeyle müşterek verdiğimiz önerge hemen 
aynıdır. Benimkinde yalnız bir sözcük düşmüştür, 
dolayısıyla Sayın Yarkın ile birlikte verdiğimiz öner
genin esas alınmasını istirham edeceğim. Benim ver
diğim önergede bir zühul eseri olarak «gösteri yürü
yüşü» sözcüğü düştüğü için, eksik kalmıştır. Bu ne
denle Sayın Yarkın ile müştereken verdiğimiz öner
geyi esas alarak konuşmak istiyorum. 

Kısaca arz edeyim ki, Sayın Yarkın bütün delille
riyle kürsüden maddenin geneli üzerinde yaptığı tar
tışmada bu gerekçeleri izah ettiler. Benim buna şu 
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anda ilave edecek bir şeyim yoktur, önergeyi takdir
lerinize arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu iki önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen 

sayın üye?.. 

Sayın Erginay lehinde buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, kanunların 

tekerrürden kaçınması, aynı bir konu için aynı bir 
ifade ile yetınilmesi zorunluğu vardır. Sayın Yarkın 
ve Tutum'un önergesinde, özellikle aynı mahiyette 
olan iki deyimi, aynı ifadelerle değerlendirdiğiniz, ta
nımladığınız takdirde, bunların bir cümlede gösteril
mesinde fayda var. Tekrar önlenmiş olur. «Mahal
lin en büyük mülkî amiri» ifadesi zaten diğer kanun
larımızda da belirtilmiştir. Tek maddede olan bir şey 
için ayrı bir (c) bendinin konulması da zannediyo
rum yine aşağı yukarı tekrardır. Yalnız 25 inci mad
dedeki o deyimleri değiştirmek suretiyle, «illerde vali, 
ilçelerde kaymakam» demek suretiyle mülkî amirli
ğin en yüksek makamı olarak belirtilmesi yeterlidir. 
Bu itibarla bendeniz bu önergeye katılıyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Demirel buyurun efendim. 
M I L L Î S A V U N M A , I Ç I Ş L E R I V E D ı Ş I Ş L E R I 

K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü I S M A I L H A K K I D E 
M I R E L — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

3 üncü madde hakkında Sayın Yarkın ve Sayın 
Tutum'un müştereken verdikleri önergede, bizim 
maddede ayrı ayrı yaptığımız tanımları bir cümle 
içinde birleştirmiş olarak sunmuşlardır. Daha mantı
kî ve daha uygun görülmüştür. Komisyonumuz ay
nen önergenin benimsenmesini kabul etmiştir. Katılı
yoruz. 

Sayın Genc'in önergesinde de son (c) bendinin 
kaldırılması isteniyordu. Vali ve kaymakam ileride 
geçiyor. Burada «Mülkî amiri» ibaresine de gerek 
kalmıyor. Önergenin madde olarak oylanmasını arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şahin, aynı görüşte misiniz?. 
İÇIŞLERI BAKANLIĞI TEMSILCISI MEH-

MET ŞAHIN — Aynı görüşteyim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu müşterek öner

geye Sayın Komisyon, Sayın Hükümet katılıyor. Dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. 
Sayın Tutum buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, aslında bu 

soruyu önerge haline getirmem mümkündü. Ancak 
Değerli Komisyonumuzun bu konudaki genel eğili
mini bilmediğim için önerge haline getiremedim. So
rum şudur : 

Bu Yasada, benim bütün maddeleri karşılaştırma
lı olarak incelediğimde karşılaştığım en güçlük yara
tıcı kavramlar şunlar olmuştur : «Kanuna aykırı top
lantı ve gösteri yürüyüşü» deyimi, «Kanunsuz top
lantı ve gösteri yürüyüşü» deyimi, «Toplantı düzen
leme kurulu» deyimi ve «Toplantı ve gösteri yürüyü
şü yöneticileri». 

Şimdi acaba Sayın Komisyonumuz bu deyimleri 
«Tanımlar Kısmı» nda mı açıklamayı daha uygun 
bulurlar, yoksa her madde geldiğinde mi bunu açık
lamak isterler? özellikle metinde «Toplantı yönetici
si» deyimi geçmektedir; oysa «Toplantı yöneticisi» 
nin tanımı yoktur. Eskiden tertip heyetiyle idare he
yeti birbirinden ayrılırdı, yani toplantı yöneticisi ile 
düzenleme kurulu birbirinden ayrılmış idi eski yasa
da. Şimdi, «Düzenleme kurulu» başlığı altında bunu 
bir araya getirdiğimize göre, buna mukabil madde 
29'da, «Toplantı ve gösteri yürüyüşü yöneticileri» de
yimi geçtiğine göre, demek ki toplantı yöneticisi ile 
düzenleme kurulu birbirinden ayrı. Eğer ayrı ise ta
nımlamaması lazım; değilse bunları diğer maddeler
de mi düzeltmeyi uygun görürler, yoksa bu madde 
içinde mi bunları açıklığa kavuşturmak isterler. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Demirel, ben konuya cevap vermenizi uy

gun görmüyorum. Sebep, (ileride gelecek gayet ta
biî), eğer bu konu, önergede, «Deyimlere şu şu şu 
hususların da girmesi gerekir» şeklinde bir önerge 
vermiş olsalardı bu olacaktı. Sizin vereceğiniz ceva
bı ileride rica edeceğim. 

Değerli üyeler, demin yanlışlıkla dikkate alınmak 
üzere önergeyi oylarınıza sunmuştum; önergeyi kesin 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önerge istikametinde oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Sayın Genc'in önergesine gerek yok, işleme koy
muyorum; çünkü bu maddenin kabul edilmesi su
retiyle (c) fıkrasındaki konu maddeden çıkmış bulun
maktadır. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
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 top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek hakkına sahip
tir. 

Yabancıların, 5 inci madde hükmü saklı kalmak 
üzere, bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenlemeleri ve Türk vatandaşları tara
fından düzenlenecek toplantı veya yürüyüşte toplulu
ğa hitap etmeleri, pankart, döviz, lifama ve benzer
lerini taşımaları İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

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

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

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, 4 üncü 

maddede dikkati çeken tek ibare, bana göre, «ka
nunların suç saymadığı belirli amaçlarla» ibaresidir. 

Şimdi biz, son zamanlarda yapmakta olduğumuz 
düzenlemelerle birtakım sözcük veya ibare tekrarları 
yapmak suretiyle, bazı konularda pekiştirme yapmak 
istiyoruz; fakat bazen amaçladığımız bu pekiştirmenin 
tam tersi sonuç doğurabileceğinden endişe ettiğim tek
rarlara rastlıyorum. Bunun bir tanesi bu ibare. Şim
di sorum şu : 

4 üncü maddede bu Kanun hükümlerine göre ve 
de silahsız ve saldırısız olarak toplantı ve gösteri yü
rüyüşü yapılacağına göre, «bu Kanuna göre» dendik
ten sonra, bu Kanun elbette ki suç sayılmayan top
lantı ve gösteri yürüyüşleri öngördüğüne göre tekrar 
«kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla» denme
sinin nedeni nedir?., özellikle eski yasada «Herkes, 
önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine gö
re, silahsız ve saldırısız olarak belirli amaçlarla top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek hakkına sahip
tir» cümlesi var iken, buna «kanunların suç sayma
dığı» ibaresini eklemekten kasıt nedir? Yani ortada 
apaçık bu Kanun hükümleri elbette ki suç sayılma
yan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenlenmesine 
ilişkin olduğuna göre, bunu ilave etmekten kasıtları
nın ne olduğunu lütfen açıklarlar mı?.. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Demirel. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
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MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Tutum görünüşte 
haklı görünüyor. Ancak biz burada vatandaşa bir 
açıklık getiriyoruz. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yap
mak isteyen vatandaşlar, olabilir ki amaçladıkları 
konu kanunların suç saydığı bir konudur; fakat bil
mezler. Bilmedikleri halde bunu beyannamelerinde 
yazabilirler ve bu amaçla da beyannameyi vermiş 
olurlar. Şimdi beyannameyi vermekle bir hakkı do
ğurmuş oluyorlar. İşte bu madde peşinen onlara bir 
uyarıda bulunuyor bu ve diyor ki : «Maksadınız suç 
teşkil ederse bundan sakının.» Amacımız budur. Ay
rıca eski kanunumuzda da bu vardı, yani amacı suç 
olan toplantılar yapılamaz, yasak toplantılar idi. Bu 
itibarla bir açıklık getiriyoruz. 13 üncü maddenin (f) 
bendi eski kanunda vardır; aynı metin. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TÜLAY ÖNEY — Bir soru da ben sorabilir mi

yim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, 4 üncü mad

de esas itibariyle, ilk cümlesine bakacak olursak, 
«Herkes önceden izin almaksızın, bu Kanun hüküm
lerine göre, silahsız ve saldırısız olarak kanunların 
suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenlemek hakkına sahiptir» diyor. 

Ondan sonra, özür dilerim ilerideki bir - iki mad
deye atıf yapmak zorundayım; çünkü bu kavramın 
iyi anlaşılabilmesi gerekir. İleride 7 nci maddede 
(İkinci paragrafı okuyorum) : «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 toplan
ma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol ve yönler vali 
ve kaymakamlarca kararlaştırılarak araçlarla önceden 
duyurulur.» Deniyor. 

7 nci maddede sözü edilen önceden duyuru ta
nımı gereği sadece açık hava toplantı ve gösterilerini 
belirliyor. Kapalı yer toplantılarıyla ilgili olarak bir 
önceden duyuru söz konusu mudur? Yani her ilde, 
her ilçede, kasabada vali ve kaymakamlar filan ti
caret odasının toplantısı ancak şurada yapılır, falan 
derneğin toplantısı ancak şu salonda yapılır diye bil
dirmek zorunda mıdırlar; çünkü burada 7 nci madde
de ifade edilen yalnız açık hava toplantıları ve gös
teri yürüyüşleriyle ilgili bir durumdur. 

Son bir sual daha yöneltmek istiyorum; 11 inci 
maddede: «Toplantı yapılabilmesi için, toplantının ya
pılmasından en az yetmişiki saat önce ve çalışma saat-
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leri içinde, düzenleme kurulunun tamamının imzalaya
cakları bir bildirim, toplantının yapılacağı yerin bağlı 
bulunduğu valilik veya kaymakamlığına verilir». De
niyor. 11 inci maddenin devamında: «Bu bildirim va
lilik veya kaymakamlıkça kabul edilmez veya karşı
lığında alındı belgesi verilmez ise, bu haller noter va
sıtasıyla ihbar yapılır, ihbar saati bildirimin verilme 
saati sayılır.» deniyor. Yani bu durumda toplantı ya
pılamayacak, demek midir 11 inci maddedeki ifadeye 
göre, bildirim verilmediği takdirde toplantı yapılama
yacak demek midir?. 

Eğer böyle ise, o zaman 4 üncü maddedeki herkes 
önceden izin almaksızın bu Kanun çerçevesinde toplan
tı yapmak hakkına sahiptir ibaresi nasıl bağdaştırabi
liyor? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Demire! 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Öney'in sorula
rına kısaca cevap arz ediyorum: 

Kapalı yer toplantıları için vali veyahut kayma
kamlara herhangi bir kısıtlama yetkisi bu Kanunda 
verilmemektedir, kapalı yer toplantısını, toplantı yap
mak isteyenler istedikleri kapalı yerde yapabilirler, 
ama diğer kanunlarda sakınca yoksa. Mesela, burada 
yine var mabetlerde, okullarda toplantı yapılamaz, 
ama onun dışında istediği sinema salonunda, kahveha
nede kapalı yer toplantıları yapılabilir. Bu bir. 

İkincisi; dediler ki, «Herkes izin almadan toplantı 
yapabileceğine göre 11 inci madde de bildirim veril
mediği takdirde nasıl olacak, yani hem izin almaya
cak, hem bildirim verecek?» 

Bildirim vermek başka, izin almak başka şey. 
Bildiri ile toplantıyı ihbar etmiş oluyor idareye. Top
lantıyı yapmak isteyenler bildiri vermek suretiyle izin 
istemiyorlar, yalnız duyuruda bulunuyorlar idareye, 
diyorlar ki, biz falan yerde falan gün, falan saatte 
toplantı yapacağız, bu izin alma anlamını taşımaz. 

'Bildirim verilmediği takdirde de, bu Kanuna göre 
kanuna aykırı bir toplantıya girilmiş olur, çünkü Ana
yasa ve bu Kanun toplantının usul ve şartlarını tanzim 
etmektedir. Herkes önceden izin almaksızın toplantı 
yapacak, ama bu Kanunun hükümleri dahilinde top
lantı yapmak serbesttir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, madde üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
İstisnalar 
MADDE 5. — Aşağıda belirtilen toplantı ve faa

liyetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 
a) Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, dernek
lerin, 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 
yapılacak toplantı, tören, karşılama ve uğurlamalar, 

c) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticarî ve ekono
mik amaçlarla yapılan toplantılar, 

d) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların Dev
let ve Hükümet işleri hakkındaki toplantı ve konuş
maları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
halk ile yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
İstisnalarla ilgili olan 5 inci madde, siyasî partile

rin kapalı yer toplantılarının bu Yasanın kapsamı 
dışında olduğunu belirtiyor. Bunun tersinden şu an
laşılıyor; siyasî partilerin açık hava toplantıları bu 
Kanun kapsamına dahil oluyor. 

Ancak, müteakip 6 ncı maddede: «Seçim zaman
larında yapılacak propaganda toplantıları ile ilgili Ka
nun hükümleri saklıdır.» Deniyor. Yani bununla 5 inci 
maddeyi birlikte mütalaa ettiğimiz zaman, seçim zama
nındaki toplantılarla ilgili hükümler saklıdır, seçim 
zamanı dışındaki açık hava toplantıları bu Kanuna 
tabi oluyor. 

Şimdi, Sayın Komisyon üyelerinin de, bu Kanuna 
tabi olduğu yolundaki işaretlerini aldıktan sonra, bir 
siyasî partinin seçim zamanı dışındaki açık hava toplan
tısı bu Kanuna tabi olunca, yine ilerideki 10 uncu 
maddedeki düzenleme kurulunun teşkil tarzıyla ilgili 
maddede, düzenleme kurulu üyeleri üzerinde yasama 
dokunulmazlığının bulunmaması ön koşulunu getiri
yor. Şimdi, bir siyasî partinin seçim zamanı dışındaki 
açık hava toplantısı bu Kanuna tabi olup da, düzen-
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leme kurulu üyelerinde yasama dokunulmazlığı bu
lunmaması ön koşulunu getirmek, bana göre bir yerde 
serbesti, demokratik propaganda ortamı, bir yeisle 
siyasî partilerin serbest çalışma anlayışı ile bağdaşmı
yor. Birinci önemli nokta bu, bu üç madde birbiriyle 
bağlantılı olduğu için söylemek zorunda kaldım. 

ikincisi, (d) fıkrasında: «Cumhurbaşkanı, Başba
kan ve Bakanların Devlet ve Hükümet işleri hakkın
daki toplantı ve konuşmaları ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Üyelerinin halk ile yapacakları sohbet 
niteliğindeki görüşmeler.» İstisna tutuluyor. 

Şimdi, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların 
toplantı ve konuşmaları deniyor da, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyeleri ile ilgili olarak sadece sohbet 
niteliğindeki görüşmeler bu kısıtlamaların dışında tu
tuluyor. 

Şimdi, bu açıkça muhalefet partileri genel başkan
larının, muhalefet partileri temsilcilerinin halk ile ya
pacakları toplantılar ancak sohbet olabilir, bunun dı
şında birinci cümlenin ilk bölümündeki toplantı ve 
konuşma niteliğine ulaşamaz, yani bir toplantı özgür
lüğü şeklinde dönüştürülemez, ancak iktidar partisinin 
lideri Başbakan her türlü toplantıyı yapar, seçim za
manı dışında da tüm propagandayı yapabilir, ama 
bunun dışındaki muhalefet partisi liderlerine sadece 
sohbet. Bunun ölçüsü lastik gibi o kadar uzatılıp, 
kısaltılabilir ki, âdeta muhalefete hiç konuşma imkânı 
verilmeyebilir idarî makamlarca, bu böyle kaldığı 
sürece. 

Bu nedenle kavramlara açıklık getirip, biraz önce 
de belirttiğim hususlarla, diğer 6 ncı ve 10 uncu mad
delerle de bir tutarlılığa kavuşturulmasını diler, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 

Sayın Demirel. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE 
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Devrimsel'in do
kunduğu hususlara cevap arz ediyorum: 

Sayın Devrimsel siyasî partilerin yapacakları toplan
tılar için tereddüt izhar ettiler. Siyasî partiler tüzelki
şi olarak kendi tüzüklerine göre toplantılar yapabi
lirler, yani tüzüklerindeki toplantılar, genel kurul 
toplantısı, idare heyeti toplantıları bu Kanun dışında 
mütalaa edilmektedir ve onun dışında yine siyasî par
tiler seçim propaganda dönemi içinde, 6 ncı mad
deye geldiğimizde arz edeceğiz, seçim propaganda dö
nemi içinde yapacakları toplantılar Seçim Kanununa 
tabi, yani 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri ora
da uygulanmaktadır. O seçim propaganda dönemi dı
şında siyasî partilerin yapacağı kapalı veyahut açık 
yer toplantıları tüzüklerine göre yaptıkları toplantılar 
dışındaki toplantıları bu Kanun hükümlerine tabi 
olacaktır. Konu açıktır. 

Arkadaşımız dediler ki, «Hükümet temsilcileri ko
nuşacak, milletvekilleri konuşamayacak», böyle bir 
şey yok. Hükümet temsilcileri, (Başbakan, bakanlar) 
Hükümet icraatı ile ilgili konuları da vatandaşa açık
lamalarda bulunacaklardır. Onu bu Kanun açıkla
maktadır, yani maddenin maksadı budur. Yani siyasî 
bir propaganda amacı esas güdülmemektedir. Hükü
met icraatıyla ilgili bilgi vereceği zaman. Mesela, Sa
nayi Odasında toplanırlar, Başbakan gelir ,orada bir 
konuşma yapar ticarî faaliyetler hakkında, ekonomik 
durum hakkında. Bu resmî bir beyandır; Hükümet 
icraatının halka duyurulması şeklindedir. 

Milletvekilleri için gerek kapalı yerlerde, gerekse 
açık hava meydanlarında toplantı yapmak, yani toplan
tıya iştirak etmek, toplantıda konuşmak sonuna kadar 
açıktır, bu Kanun hükümlerine uymak kaydıyla. Ayrı
ca burada, 5 inci maddede getirilen istisnadır. Yani 
milletvekillerinin kahvelerde, lokantalarda 8 - 1 0 ki
şiye, 20 kişiye, 30 kişiye, belki 50 kişiye yapacağı 
açıklamalar, sohbetler «Kanuna aykırı toplantıdır» diye 
önlenmesin... Vaktiyle çok partili hayata girdikten son
ra bir parti genel sekreteri, «Vatandaşın elini sıktı» 
diye yakalanmış, tevkif edilmiştir. İşte onları önle
mek amacıyla bu madde 171 sayılı Kanuna konmuş 
ve 171 sayılı Kanundan aynen buraya aktarılmıştır. 
Yeni bir hüküm getirilmemektedir. Konu tatbikat gör
müştür ve durum açıktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Maddeyle ilgili soru var mı efendim?.. 
Sayın Erginay, buyurun. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Yapılan açıklama karşısında, bir ana muhalefet 

partisi lideri veya diğer parti liderlerinin yalnız soh
bet niteliğinde mi bir görüşme yapabileceğini öğren
mek istiyorum; çünkü madde, «Aşağıda belirtilen 
toplantı ve faaliyetler fou Kanun hükümlerine tabi 
değildir» deyince ib'ir parti liderinin, bir muhalefet 
partisi liderinin genişçe bir toplantı anlamında faa
liyette bulunamayacağı sonucu çıkıyor. Gayet tabii 
seçim devresinde onun yetkisi açı'k. Bunu zaten 6 
ncı madde gösteriyor; ama o halde bu gibi zevatın 
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faaliyetleri yalnız Seçim Kanunu çerçevesinde mi 
'kalıyor, yoksa 'böyle 'bir muhalefet partisi lideri ken
disi ayrıca memleketlin bütün davaları bakımından 
ayrı bir 'toplantı veya bir faaliyet yapamayacak mı
dır?.. 

Bunun hakkında bilgi verilmesini rica ediyorum. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Ergi-

nay. 
Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Birinci sorumu Sayın Ergİnay tevcih ettiler. 
Ben, sohbet niteliğinin kapsamı acaba Sayın Ko

misyon sözcüsünün söylediği gibi, bu sohbete katı
lacakların sayısıyla sınırlı bir kavram mıdır, yoksa 
amaçla mı sınırlıdır?.. Bunun açıklamasını isteyece
ğim. 

Sayın Başkanım; 
İkinci sorum : 5 inci maddenin (B) bendinde «ken

di kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla gelenek ve 
"göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, karşıla
ma ve uğurlamalar» diyor. Burada «tören» sözcüğün
de bir ufak tereddüdüm var. Acaba, bu son yıllarda 
Ülkemizde çok sıkça yayınlanmış birçok şehir ve 
kasabalarda «festival» veya «şenlik» adıyla düzen
lenen bazı toplantılar var. O yörenin bir tür bayra
mı gibi oluyor. Acaba, 'bu «tören» sözcüğü «şenlik» 
sözcüğünü de içeriyor mu?.. Eğer içermiyorsa, kabul 
ederlerse bir önergeyi hemen şu anda verebilirim, 
eğer kabul buyuruyortarsa «şenlik» sözcüğü eklene
bilir; ama «flören» «şenlik»! içeriyorsa Sayın Komis
yona göre, zabıtlara geçirilmesini istirham edece
ğim. 

Saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, buyrun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; 
Konuşmamda belirttiğim hususa Sayın Komis

yon Sözcüsünün verdikleri cevapla soruyu sorma za
ruretini bilhassa hissettim. 

Siyasî partilerin seçim zamanı dışında yapacak
ları toplantılar ıbu Kanuna tabi oluyor. Bu Kanuna 
tabi olduğuna göre, tabi oldukları burada şimdi bu 
maddede belirtildiğine göre, biraz evvel konuşmam-
da arz ettiğim 10 uncu maddedeki «Düzenleme ku
rulu üyelerinde yasama dokunulmazlığı bulunamaz» 
hükmü, şimdi bir siyasî parti seçim zamanı dışında 
bir toplantı yaparsa bu Kanuna göre yapacak; diye
lim ki, bu partinin parlamenterlerinden birkaç kişi 
düzenleme kurulu üyesi olabilir. Bir parti bir büyük 
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toplantı yapacak da bu partinin milletvekillerine dü
zenleme kurulu üyesi olma yasağı getiriliyor. Bunun, 
yani bizatihi parlamenterin kendi dokunulmazlığıy
la, parlamenterin hareket serbestisiyle nasıl bağda
şıyor?.. Buna cevap verilmedi 11 inci maddeyle mu
kayese edildiğinde. 

Tekrar ©diyorum: Mademki bir partinin seçim 
zamanı dışındaki toplantıları bu Yasaya tabidir, o 
zaman o partinin 'milletvekilleri düzenleme kurulu 
üyesi olamayacağı yasağı getiriliyor; parlamenter ba
ğımsızlıkla bu nasıl bağdaşıyor?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dem'irel. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Hocamız Erginay'ın sorusuna cevap arz edi
yorum: 

Muhalefet parti liderleri bir milletvekili olarak 
kahvelerde sohbet toplantısında bulunabileceği gibi 
açık hava 'toplantılarında da, yarti bu Kanuna göre 
tanzim edilmiş açık hava toplantılarında 50 bin ki
şiye, 100 bin kişiye hitap etmek imkanına sahiptir. 
Seçim propagandaları dışında yapılacak toplantılar
da bu mümkündür; Kanun bunu engdlemernektedir, 
açıktır Kanun hükümleri. 

Arz ediyorum. 

Sohbet toplantıları için aynı; diğer milletvekil
lerinden farklı değil tabiatıyla. 

Sayın Tutum, «Toplantı mevcudu sınırlı mı ka
lacaktır sohbet toplantılarında?..» dediler. Tabiatın
dan doğuyor bu sınırlama. Şimdi bir milletvekili hal
ka geniş çapta hitap etmek arzusunda ise, yani bir 
partili olarak, bir siyasî olarak meydan nutku at
mak istiyorsa, o zaman bu Kanuna göre beyanname 
verilerek 100 bin kişiyi toplayacak, orada istediği 
şekilde nutuklarını söyleyecek, beyanlarını yapacak 
ve gerek memleket meselesi, gerek ekonomik mese
leler, gerek siyasî meseleler hakkında görüşlerini bil-
ıdirecektir. Buna imkan verilmektedir. Kahvede yap
tığı toplantıda tabiatıyla kahvenin kapasitesine göre 
toplanabilen vatandaşlar, haber alanlar gelirler, «Mil
letvekili falan kahvede memleket meselelerini açık-
layacakmış. Haber aldık, gelin arkadaşlar», parti 
kanalıyla 5-10 kişiye haber verilir, gelir. Kahve 10 
kişi, 20 kişi, 30 kişi, 100 kişi ne alabiliyorsa alır, on
lara gerekli konuşmayı yapar veyahut da demin 
arz ettiğim gibi, milletvekili kahveye gittiği zaman, 
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olabilir ya bir pastanede oturuyor, yazlık bir bah
çede, etrafına 100 kişi toplandı, onu dinliyorlar. Eski 
devirde «Bu siyasî toplantıdır, kanuna aykırıdır» di
ye 'menediliyordu. tş'te bu 5 inci madde «Bu önlen
mesin. Milletvekili vatandaşlarla temas kurabilsin» 
diye bir hüküm getirmiştir. 

Arz ederim. 
Gelenek, görenek konusu: Törelere tabiatıyla, mad

dede ticarî amaçla yapılacak toplantılar ve bu ara
da gösteriler, festivaller; bunlar tamamen 5 inci 
madde hükmü içinde mütalaa edilmektedir. 

Arz ederim. 
Sayın DevrimseT'in, parlamenterler üzerinde yine 

temas etti, onu maddesi gelince arz edeceğim. 10 un
cu ve 11 indi maddelerde parlamenterlerin hakkı 
nedir, değildir; dem'in de arz ettiğim gibi, parlamen
terler her türlü toplantıda konuşma imkânına sahiptir, 
bu kısıtlanmamaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederiım. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 5 indi madde kabul edilmiştir. 
DeğeJrîi üyeler,* 
'6 ncı madde Komisyonca yeriiden düzenlenmiş

tir. Yeni düzenlenen maddeyi okutuyorum. 
Seçim propaganda toplantıları 
MADDE 6. — Seçim zamanlarında yapılacak 

seçim propaganda toplantılarında 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN —- Sayın Demirel, maddeyle ilgili bir 
' açıklama; buyurun. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Balkan, muhterem arkadaşlar; 

6 ncı maddede «Seçim propagandaları» diye ta
nımladığımız propagandaları saklı tutan bir madde. 
ESk'i Kanunda «Saklı hükümler» başlığı altında yer 
almıştı seçim propagandaları ve «Seçim Kanunu hü
kümleri saklıdır» deniyordu. 

Şimdi eski maddede «Seçim zamanında yapılacak 
toplantılar» diyordu. Bu ne toplantısı?... Seçim za
manı, 298 sayılı Kanun ve Milletvekili Seçimi Ka
nununda ayrı ayrı zamanlara bağlanmıştır. Mesela 
«Seçim zamanı» diye seçimlerden geriye doğru üç 
ayı alan, iki ayı alan dönemler. Ayrıca 298 sayılı 
Kanunun 49 uncu maddesinde «Seçim propaganda
sı» diye yer alan bir hüküm maddesi var. Orada 

seçim gününden geriye doğru 21 gün içinde geçen 
süreyi seçim propaganda süresi olarak kanun göster
miştir. Bizim burada 6 ncı maddeyle getirmek iste
diğimiz hüküm 'budur. Yani seçim gününden geri
ye doğru 21 gün içinde seçim kurulları tarafından 
tanzim edilen ve onlar tarafından yön verilen seçim 
propaganda toplantıları burada kastedilmektedir. Da
ha evvel bu açıklık yoktu; getirdiğimiz metinde bu 
açıklık getirilmek istenmiştir. Daha evvelki metin
de «Seçim zamanı» deniyordu. Şimdi şu anda 25 
Ağustostan sonra seçim zamanına girilmiş oluyor. 
Acaba 28 Ağustos günü veyahut 5 Eylül günü bir 
siyasî parti açık hava toplantısı yaparsa, hangi hük
me tabi olacaktır, diye tereddüt hâsıl oluyor idi es
kiden. Şimdi getirdiğimiz maddeyle bu tereddütü 
ortadan kaldırmak istiyoruz. Diyoruz ki, «Seçim 
propagandası süresince...» Seçim propaganda süresi 
de 298 sayılı Kanunda gösterilmiş bulunmak
tadır, 49 uncu maddede; o da 21 gündür. 
Bu 21 gün içinde seçim propagandaları; yani 
kapalı veyahut açık yerlerde yapılacak toplan
tılar burada tanzim edilmiştir, özellikle' açık 
yerlerde yapılacak toplantılar seçim kurullarının gös
terdiği meydanlarda, günlerde ve saatlerde yapılabil
mektedir. 6 ncı madde bunu içermektedir, bu hü
kümleri geçerli kılmaktadır seçim propaganda döne
mi içinde.. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Bu yeni madde üzerinde söz (isteyen sayın üye?... 

Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; anlayama
dığım-bir noktayı öğrenmek istiyorum. Bu yeni şek
liyle görüldüğü üzere, yalnız 298 sayılı Kanuna atıf 
yapılıyor. Oysa Partiler Kanununda önseçim hüküm
leri vardır. Bu itibarla yalnız bu Kanuna değil de, 
diğer kanunlara ve ilgili kanun şeklindeki eski mad
deyi niçin nazarı dikkate almamışlardır? Olabilir; 
başka kanunlarda, Milletvekili Seçimi Kanununda 
veya Siyasî Partiler Kanununda bazı toplantılar ola
bilir, önseçim için aday adayı seçimi bakımından da 
bazı toplantılar yapılabilir, kapalı açık, neyse; o za
man bunu sanki dışarıda bırakıyormuş gibi olduğu 
için 298'in kabul ettiği seçim devresi değildir o dev
re. Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyle ilgili sorulacak başka bir husus var 

mı efendim?... Yok^ 
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Buyurun Sayın Komisyon. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MtREL — Sayın Başkanım, Sayın Profesör Er-
ginay'ın sorusuna zannediyorum açıklıkla cevap ver
dim. Madde 5'te siyasî partilerin kendi tüzüklerine, 
özel kanunlarına göre yapacakları toplantılar ayrı
dır. Yani önseçimler seçim kanunlarında öngörül
müştür, Siyasî Partiler Kanununda öngörülmüştür. 
Ona atıf var, ona açıklık getirmiş 5 inci madde. 
Saklı hükümdür o; yani istisnaî hükümdür. Burada 
sırf saklı tutulan hükümler propaganda döneminde; 
yani seçim propaganda döneminde yapılacak toplan
tıların ancak 298 sayılı Kanuna tabi olacağı, onun 
dışında yapılacak ve yine siyasî partilerin kendi tü
züklerine göre yapacakları toplantılar dışında ve
yahut seçim kanunlarına göre yapılacak toplantılar 
dışında kalan bilumum siyasî amaçlı veyahut gayri 
siyasî amaçlı toplantılarına bu Kanun uygulanacak
tır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, özür dile

rim; bir yanlışlıkla karşılaşacağız. Sayın Sözcünün 
atıf yaptığı 5 inci maddenin (a) bendi, siyasî partile
rin yalnız kapalı yer toplantısı yapabileceğini amir
dir. O zaman önseçim bakımından zannediyorum 
bu değerlendirme yeterli olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, sizin ifade et
mek istediğiniz de aynı konu muydu?.... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim; 
eski metin daha şümullü ve daha güzel, daha iyi 
olur ve daha rahat olur. Zorluk çıkarır ve kısıtlar 
efendim bu getirilen madde. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, arkadaşlarımız tered
düt ediyorlar; Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda 
içtihadı vardır. Yüksek Seçim Kuruluna da sorul
muştur bu eski metne göre. Yalnız 21 gün için yapı
lacak toplantılara racidir 298 sayılı Kanun. Onun dı
şındaki siyasî partilerin açık havada yapacakları top
lantılara Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
uygulanacaktır demiştir. Biz yeni bir hüküm getir
miş olmuyoruz, daha açık bir hüküm getirmiş olu
yoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Komisyondan gelen ve üzerinde müzakere açtığı
mız maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

^ 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 
uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir. 

Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yer
lerde hangi meydan ve açık yerlerde veya yollarda 
toplantı veya yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı 
ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izle
necek yol ve yönler vali veya kaymakamlarca karar
laştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur. Bu 
yerler hakkında sonradan yapılacak değişiklikler du
yurudan onbeş gün sonra geçerli olur. Toplantı yer
lerinin tespitinde gidiş gelişi, güvenliği bozmayacak 
ve pazarların kurulmasına engel olmayacak biçimde, 
toplantıların genel olarak yapıldığı, elektrik tesisatı 
olan yerler tercih edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
aye?.. Sayın öney, Sayın Devrimsel. 

Sayın Öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, biraz önce 

sual sorarken, benim sualime karşı Komisyonun ver
diği cevapla ortaya çıkmış olan bir durum vardır. 7 
nci maddede söz konusu edilen toplantının, açık hava 
toplantısı olduğu anlaşılmıştır, Komisyon Sözcüsünün 
benim 5 inci maddeyle ilgili olarak sorduğum soruya 
verdikleri cevap karşısında. Oysa Kanun Tasarısının 
3 üncü maddesinde «Tanımlar» bölümünde toplantının 
hem kapalı, hem açık yerlerde yapılan bir, bir araya 
gelme olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu mad
dede; yani 7 nci maddede vali ve kaymakamlarca 
yeri, meydanı, zamanı belirlenecek olan olayın açık 
hava toplantısı olduğunu açık bir biçimde belirtmek
te yarar olacağı kanısındayım. Kapalı yerlerdeki top
lantılarla ilgili vali ve kaymakamların herhangi bir be
lirleme yapma durumunda olmadıkları Sayın Komis
yon tarafından ifade edildiğine göre, bu 7 nci madde
nin, Sayın Komisyon lütfeder, tekabbül ederlerse hem 
başlığında, hem de metin içinde geçen «Toplantı» söz
lerinin başına «Açık hava toplantıları ve gösteri yü
rüyüşleri» biçiminde bir sarahat getirmekte fayda ola
cağı kanısındayım. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlar; 
Bu Kanunla önümüzdeki yeni demokratik düzen

de demokrasinin çok doğal bir gereği olan toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerini tanzim ediyoruz. Sayın Komis
yon Sözcüsünün, bir konuyla ilgili bahsettikleri gibi, 
bir dönem gelmiş ki, bir kişinin elini sıkmak, tokalaş
mak siyasî faaliyet sayılıp yasaiklanmış, bir dönem de 
gelmiş ki, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü ger
çekten suiistimal edilip kamu düzeni ciddî şekilde bo
zulmuştur. Şimdi ikisinin ortasını bulmaya .gayret 
ediyoruz. 

Bu bakımdan bu iki olaya duyulan tepkiler so
nucu birinden kaçarken öteki uca gitmemek için ve 
de soğukkanlılığımızı koruyarak meselenin demokratik 
niteliğini de bozmayacak biçimde tanzim etmek ba
kımından diyorum ki, 7 nci maddedeki güzergâhın 
önceden ilanı son derece demokratik bir anlayışın 
mahsulüdür. Ancak hemen arkasından; yani son cüm
ledeki idareye verilen yetkide «Toplantı yerlerinin 
tespitinde gidiş gelişi, güvenliği bozmayacak ve pazar 
yerlerinin kurulmasına...» Tamam, pazar yerlerinin ku
rulmasını engellememe doğru. Gidiş gelişin bozulma
ması o kadar geniş bir kavram ki, buna göre artık 
hiçbir genel yol üzerinde bir toplantı yapılmayacak 
demektir. Çünkü, idare her yolda, köy yolunda dahi 
«Gidiş geliş bozuldu» diyebilir. 

Şimdi, Kanunun 3 üncü maddesindeki son değişik
likle toplantı ve gösteri yürüyüşünden maksat halkı 
aydınlatmak, etkilemek, kamuoyu yaratmak olduğuna 
göre, fikirleri kalabalığa duyurmanın da bunun doğal 
sonucu bulunduğu dikkate alınırsa, yürüyüşün de ka
labalık mahallerden geçilerek yapılması doğal ve 
amaca uygun olmalıdır. İdare, yürüyüş yeri olarak 
tenha bir mahalli şayet seçerse o zaman mutlaka bu
nun gerekçesini ilgili yere veyahutta toplantı talep 
eden yere bildirmesi lazım. Bir anım olduğu için söy
lüyorum: Bir tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerine ve 
Türk adliyesine vaki bir tecavüz nedeniyle bir toplantı 
ve gösteri yürüyüşüne ben katılmıştım şahsen. O za
man bize idare, «Cebeci'den çıkıp Mamak üzerinden 
Samsun Yoluna çıkıp gideceksiniz» dediler. E, şimdi, 
bir belli amacı kamuoyuna duyurmak... Aslında bu
rada «etkilemek» filan hususlarıda bana göre noksan 
oldu tabiî; ama geçtiği için şimdi söylemek gereği de 
yok. Parlamento etkilenmeli, hükümete duyurulması 
lazım. Onun için; yani bu toplantıyı esas amacından 
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saptırmak ve tamamen etkisizleştirmek amacına yö
nelik bir tenha mahal gösterilirse; çünkü «Gidiş gelişi 
bozmayacak» deniyor. Bu çok geniş bir kavram. 
Hiçbir yol üzerinde yürünmemesi lazım. Bu Yasa bu 
şekliyle esas olarak hiçbir yürüyüşün yapılmamasını 
amaçlıyor gibi görünüyor; şayet iktidarın hoşuna git
miyor nitelikte ise. 

Bunu arz etmek istedim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Buyurun Sayın Demirel. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Öney'in tereddütleri vardı. Bu toplantıların 
açık yer toplantısı; yani vali ve kaymakamların be
lirleyeceği toplantı yerlerinin açık yerler olduğu an
laşılıyor, dediler; doğru. O halde toplantı için açık 
hava, açık yer toplantıları başlığını koyalım, dediler. 
Bunu Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz. Müm
kündür bu, kabul edilebilir. 

Sayın Devrimsel, «Gidiş gelişi bozmayacak çok 
geniş bir kavram o halde yollardan hiç gidip gelinme
yecek» dediler. 

Efendim, şimdi maddenin tanzim ettiği şey, toplantı 
meydanının tespitidir. Yani toplantı meydanlarında 
toplantı olduğu zaman anatrafiği engellemesin; amaç 
budur. 

Şimdi, Kızılay'da bir meydanlık vardır. Vali bu
rayı toplantı meydanı olarak ilan ederse; bu Kanun 
hükümlerini nazara almadan, «Kızılay Meydanını 
toplantı yeri ilan ettim» dedi veyahut Ulus'ta Heykelin 
önündeki kavşağı toplantı meydanı olarak ilan ederse, 
o takdirde gidiş geliş tıkanır, Ankara'nın şah damarı 
kesilmiş olur. Bunu önlemek amacını taşıyor madde. 
Diyor ki, vali ve kaymakamlar öyle meydanlar koysun 
ki, gidiş gelişe, pazarların kurulmasına engel olmasın... 
Zaten mevcut eski Kanunda da bu hüküm aynen 
vardır. 

Vali ve kaymakamlar toplantı meydanlarını tespit 
ederken de ücra bir yeri göstermeyecek. Maddenin so
nunu Sayın Devrimsel okurlarsa; «Toplantıların genel 
olarak yapıldığı, elektrik tesisatı olan yerler tercih 
edilir.» diye hükme bağlamıştır madde. Bu itibarla, 
toplantı hak ve hürriyetini korumak amacı bu maddede 
güdülmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Demirel, Sayın öney'in teklifi hususunda 
Genel Kurulun takdirine bıraktınız konuyu. Biliyor
sunuz bu konuda bir önerge olmadığı için Başkanlık 
bunu değerlendiremeyecektir. 

O itibarla, burada yapılmasını düşündüğümüz de
ğişiklik Öney'in teklifi istikametinde ise, onu resen 
Komisyon olarak yapın, öyle değerlendireyim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Öney'in tereddüt-
nü giderdik zannediyorum. Burada bu konuşmaları
mız zabıtlara geçmiştir. Burada tanzim edilen şey 
kapalı yer toplantısı değil; yani vali ve kaymakam
lar açık yer toplantılarını; ancak Kanunun adı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunudur. Yani, 
«Toplantı» derken genel anlamda toplantı diyor. Şim
di «Açık yer toplantısı» şeklinde başlık koymaya hiç 
gerek yoktur diye düşünüyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili önergeleri oku

tuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü Yasa Tasarısının 7 nci maddesinin ikinci fıkrası
nın üçüncü satırındaki «Bu yerler...» le başlayan kıs
mının ve sonraki kısmının madde metninden çıkarıl
masını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Toplantı ve Gösteri Yüjüyü-
şü Yasa Tasarısının 7 nci maddesine aşağıdaki fık
ranın son fıkra olarak eklenmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Fıkra : «Ancak bu suretle tespit edilen yerlerin, 

yol ve yönlerin toplantı ve gösteri yürüyüşünü etki
siz bırakacak nitelikte bulunmaması gerekir.» 

BAŞKAN — Sayın Öney'in önergesini de okuta
cağım. Yalnız, bundan evvelki toplantılarda da Genel 
Kurula arz etmiştim; bir maddenin müzakeresine 
başlandıktan sonra verilen önergeleri değerlendirmek 
Başkanlıkça da, Genel Kurulca da çok zor oluyor; 
ama verilmiştir, izninizle okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 7 nci madde başlı

ğının «Açık yer toplantıları» biçiminde ve maddenin 
birinci paragrafının da «Açık yer toplantıları ve gös
teri yürüyüşleri» şeklinde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Tülay ÖNEY 

BAŞKAN — Birinci önerge Sayın Genc'in öner
gesi. Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yok. < 

Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Genç konuyu 
yanlış değerlendirmiş. Arzu ettiği, son fıkranın çıka
rılması. 

Burada toplantı ve gösteri yürüyüşü yapacakların 
bu yürüyüşlerini teminat altına almak amacı güdül
mektedir. Sayın Genç burada olsa idi, bunu daha 
iyi anlayacaktı şimdi. Vali ve kaymakamlar bir il ve
ya ilçede hangi meydanda yahut yollarda toplantı 
ve gösteri yürüyüşü yapılacağını önceden ilan edecek 
(Kanunun geçici maddesinde de yine hüküm getirili
yor) ve bu ilandan itibaren geçerli olacak ve herkes 
(Bir şehirde oturan herkes) hangi meydanların açık 
yer toplantı meydanıdır, hangi güzergâhlar, hangi 
yol istikametleri yürüyüş yapılacak yollardır, bilecek
tir bunu. Olabilir ki, beyanname verildikten sonra 
vali keyfi olarak ilan ettiği meydanı; yani beyanna
mede belirtilen meydanı toplantı meydanı olmaktan 
çıkarır. Yani beyanname verildiği günden bir gün 
evvel yahut bir gün sonra. O zaman diyebilir ki top
lantıyı yapanlara; «Efendim, orayı ben toplantı mey
danı olmaktan çıkardım ve şimdi de ilan ediyo
rum...» İşte, bu ilan 15 gün sonra ancak geçerli ola
bilir. Yani, değiştirme kararı ancak 15 gün sonra ge
çerli olur. İlan edilir 15 gün sonra yürürlüğe girer. 
Beyannameyi verenlerin toplantı hak ve hürriyetle
rini teminat altına almak için konmuştur. 

O itibarla, Sayın Genc'in önergesinde yanlış ola
rak değerlendirilen husus yersizdir. Katılmıyoruz Sa
yın Genc'in önergesine. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MEH

MET ŞAHİN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oy-

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge, son fıkraya bir ekleme yapılmasıy
la ilgili idi. Bu konudaki görüşünüz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Efendim, o konuda 13 üncü maddede 
hüküm var; yeterli hüküm olduğu için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MEH

MET ŞAHİN — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sıra Sayın Öney'in önergesinde. 
Sayın Öney konuşmalarında açıklama yaptıkları 

için, tekrar söz veremiyorum. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Demirel, Sayın öney'in başlıkla ve birinci 

paragrafa ilave ile ilgili önergesi hakkında görüşü
nüzü rica ediyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, madde bizce açık; fa
kat onun adı «Açık hava» değil, «Açık yer» olması 
daha uygundur ve «Açık yer toplantıları ve gösteri 
yürüyüşü yerleri ile izlenecek yollar» şeklinde başlık 
olursa katılıyoruz. Birinci fıkraya «Açık yer toplan
tıları ve gösteri yürüyüşleri, tüm il veya ilçe sınır
ları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartı ile 
her yerde yapılabilir.» demek suretiyle, daha iyi bir 
düzenleme yapmış oluruz. Bu şekilde olursa katılı
yoruz. 

Sayın öney'e teşekkür ediyoruz. 
TÜLAY ÖNEY — O biçimde düzeltilebilir Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz de bu şekildeki 

düzenlemeye katılıyor musunuz?. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MEH

MET ŞAHIN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi bu şekildeki düzenleme 

ile kesin şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, başlıkta «Açık hava» değil, «Açık yer 
toplantıları ve gösteri yürüyüşü yerleri ile izlenecek 
yollar» ve birinci paragrafta da «Açık yer toplantı
ları ve gösteri yürüyüşleri...» şeklindeki değişiklikle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, madde 
üzerinde sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, Sayın 

Sözcü, bu gidiş gelişin, güvenliğin bozulmaması ve-\ 
saire ile ilgili koşulların toplantı ile ilgili olduğunu 
söylediler; fakat maddenin özünde gösteri yürüyüşü
nün yapılacağı yollar, güzergâh tayini söz konusudur. 
Acaba bu koşullar toplantı yeri ile ilgili olduğuna 

göre, güzergâh tayini ile ilgili herhangi bir kıstasın 
getirilmesi niçin düşünülmedi? 
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BAŞKAN — Saytn Komisyon, görüşünüzü rica 
ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Devrimsel tered
düt etmektedir, açıklamakta yarar görüyorum. 

Ankara'yı misal vermiştim, Ankara'da, tatbikat
tan gelen bir arkadaşınız olarak biz bunu çok yaşa
dık, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini çok uyguladık; 
eski 171 sayılı Kanunu. 

Şimdi, toplantılar için, yürüyüş yapılacak yerleri 
valiler ve kaymakamlar tespit ederken, «Şehrin ana 
arterleri» dediğimiz ana trafik yol akımının işlediği 
yolları yürüyüş yolu olarak göstermemesi gerekir; 
maddenin maksadı da bu. Yani Atatürk Bulvarı üs
tünde bir yürüyüş bir saat sürer, iki saat sürer; iki 
saat Atatürk Bulvarının tıkanması demek, Ankara'da 
hayatın % 50 durması demektir. Doktor var, hasta 
var; bir trafik içinde her türlü vatandaşın hakkı var. 
Toplantı, yürüyüş yapanları keyfine yüzbinlerce kişi
nin hürriyetini feda edemeyiz. Kanunun amacı bu. 

O halde, yürüyüş yapılacak yolları Ankara Valisi 
tespit ederken, öyle yollar gözetmeli ki, orada trafik 
ikinci planda kalmalı; yani oto trafiği ikinci planda 
olabilmeli ve alternatifler bulunmalı; yani aktarma 
yaparak yolu daha tenha bir yola aksettirmeli; istis-
naen anayola bu yürüyüşler intikal edebilmelidir. 
Mesela Atatürk Bulvarını bazı yerlerde kesen yürüyüş 
yolları vardır; mesela Opera Köprüsünde Atatürk 
Bulvarının üzerinden yürüyüş geçirilebilir, altından 
geçirilmez, bu suretle konu halledilmiş olur. 

Arz ettim zannediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler... 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, benim de bir 

sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, bu madde

nin sonunda «elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir.» 
denmiş. Sayın Sözcü de buna temas etti; fakat 8 inci 
maddede bir defa toplantıya güneş doğmadan başla-
namayacağı; ikincisi yürüyüşlerin güneş batışından 
bir saat önceye kadar sürebileceği gösteriliyor. Şimdi, 
acaba karanlık olacak, bulutlar falan kapatacak da 
onun için mi elektrik tesisatının bulunduğu yer ter
cih ediliyor, anlayamadım ben?.. 

FUAT AZGUR — Hoparlör için. 
AKİF ERGINAY — Hoparlör için mi elektrik 

tesisatı bulunan yeri kabul ettiler? 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
MTLLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, Sayın Profesörümüz te
reddütlerinde belki haklıdırlar; yalnız buradaki elek
trik tesisatından amaç, ışıklandırma değildir. Ses, ya
yın cihazları şimdiki toplantılarda çok kullanılmakta
dır. Elli, yüzbin kişiye hitap edecek hatipler, seslerini 
ancak mikrofonla, hoparlörle duyurmaktadır. Amaç 
budur. Elektrik, aydınlatma ile ilgili değildir. Toplan
tılar geceye kalamaz, yasaktır, gece toplantı yapıla
maz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; demin arz ettiğim değişikliklerle 

maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı 
MADDE 8. — Toplantı 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. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayin 
üye var mı? 

Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün zamanı ile ilgili 
olarak düzenlenen bu maddede hem birinci fıkra, 
hem ikinci fıkrada yürürlükteki metne göre farklılık
lar vardır. Evvela ikinci fıkrada «Güneşin batışından 
bir saat önceye» denilmek suretiyle bir değişiklik 
getirilmiştir; yürürlükteki metinde, güneşin batışında 
bitiyordu toplantılar en çok. 

Esasen bu güneşin batışı bir türlü belirli bir saa
te alınamadığı için, muhtelif uygulamalarda çeşitli te
reddütlere ve karışıklıklara yol açmıştır. Bir saat ön
ceye alınma da bu karışıklıkları giderecek nitelikte 
değildir. Daha belirli bir şey getirilebilseydi, daha so
mut bir şey getirilebilseydi belki uygun görülebilir
di; ama bir saat önceye alma, uygulamada güneşin 
batışına kadar sürebilecek şeklindeki .metnin yarattığı 
bazı karışıklıkları giderici nitelikte değildir. 

Toplantı, yürürlükteki metne göre en çok 24.00Te 
kadar sürebiliyordu, burada 23.00'e alınmış. Bu sanı
yorum, gece 24.00'ten sonra hayatın muhtelif şekil-
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de, çeşitli araçların bulunup bulunmaması gibi, ihti
yacı karşılayacak nitelikte devam etmemesi dolayısıy
la 23.00'e alınması isabetli görülebilir; ama güneşin 
batışından bir saat önceye alınma, arz ettiğim gibi, da
ha somut bir öneri ile gelinse daha doğru olurdu. 
Gelinmediğine göre, güneşin batışı diye kalması zan
nediyorum daha uygun olacaktır. 

Ben, daha çok maddenin birinci fıkrasındaki de
ğişiklik üzerinde durmak istiyorum. Burada, «Toplantı 
ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğ
madan başlanamaz» denilmektedir. Oysa, yürürlükte
ki metinde şöyledir : «Toplantılara, yürüyüş toplan
malarına ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlana
maz.: ikisi arasında ilk bakışta büyük fark yok gibi 
görülüyorsa da şu fark vardır : Yürürlükteki metinde 
«Toplantılara ve yürüyüşlere güneş doğmadan başla
namaz» denilmişken, Tasarıya göre sadece toplantıla
ra ve yürüyüşlere değil, toplantıya katılmak ama
cıyla olan toplanmalara da güneş doğmadan baş-
lanamayacaktır. Çünkü Tasarıda «... ve bu amaçla top
lanmalara da güneş doğmadan başlanamaz» denil
mektedir. Küçük gibi görünen bu fark uygulamada 
karışıklıklara yol açacak ve idare için yeni sorunlar 
çıkarabilecek niteliktedir. 

Durumu bir örnekle açıklayalım : Bir il merke
zinde sabah saat lO.ÖOı'da bir toplantı tertiplendiğini 
düşünelim. Bu toplantıya o il merkezinden katılacak 
olanlar için bir sorun yoktur; yani il merkezinden ka
tılacak olanlar bu toplantı için güneş doğmadan önce 
toplantı yerine yürüme, gelme gibi hareketlere baş
lamayabilirler, buna ihtiyaç ve gerek olmayabilir; 
ancak aynı toplantı için, köy ve bucaklardan veya 
diğer ilçelerden katılmak isteyenler, eğer bulundukları 
yerlerden güneş doğduktan sonra çıkma zorunlulu
ğunda olacaklar ise ı(Ki, «... ve bu amaçla toplan
malara güneş doğmadan başlanamaz» denilmektedir.) 
bu takdirde yetişemeyeceklerdir. Dolayısıyla, bu hük
mün dolaylı olarak toplantıya katılmaları kısmen de 
olsa önleyecek bir nitelik taşıdığı görülmektedir. Hal
buki, amaç herhalde bu değildir ve bu gözetilmemiş-
tir de belki. 

Ayrıca, bu hüküm, bu küçük değişiklik yanlış uy
gulamalara da yol açabilir. Şöyle ki, toplantıya katıl
mak için yapılacak toplanmalara güneş doğmadan 
başlanamayacağına göre, o il merkezine çeşitli yerler
den gelecek vasıtaları, otobüsleri toplantı için güneş 
doğmadan geliyorlar düşüncesi ile belki de engelleye
ceklerdir, engellenebilecektir. Böyle uygulamalara da 
yol açabilecektir. 
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Dolayısıyla Komisyon ve Hükümetten sormak is
tiyorum; metinde yer alan ve 171 sayılı Kanunda bu
lunmayan «ve bu amaçla toplanmalara» yani 'toplan
tı ve gösteri yürüyüşüne katılmak için yapılacak top
lanmalara da güneş doğmadan başlanamayacak hük
mü neden getirilmiştir?.. 

Tasarı gerekçesinden hiçbir açıklık yoktur. Sade
ce gündüz ve gece yapılan bir saatlik kısıntı ile ilgili 
kısa bir gerekçe vardır. Dolayısıyla birinci fıkranın 
bu değişiklik nedeni de anlaşılamamıştır. Kaldı ki, 
1963 tarihinde yürürlüğe giren 171 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanunun, top
lantı ve yürüyüşlere başlanma zamanına ilişkin 3 ün
cü maddesinin ilk fıkrası bugüne kadar herhangi bir 
değişikliğe de uğramamıştır; yani idare için böyle bir 
zaruret de doğmamıştır. 

Ayrıca, Adalet Komisyonunda da konu görüşülür
ken bu küçük değişikliğin hatalı uygulamalara yol 
açabileceği endişesi ile toplantı ve yürüyüşlere başlan
ma zamanına ilişkin olarak halen yürürlükteki met
nin birinci fıkrasının aynen benimsenmesi uygun gö
rülmüş ve bu raporda açıklanmıştır. Esas komisyon 
raporunda bu hususa; yani Adalet Komisyonunun 
raporunda önerilen hususa da neden katılmadığını be
lirtmemiştir. 
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Sayın Başkanlığa 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun Tasarısı

nın 8 inci maddesinin ilk fıkrasının, yürürlükteki me
tinde olduğu gibi «Toplantılara, yürüyüş toplanmala
rına ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamaz.» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan «... güneşin batışından bir 
saat önceye...» ibaresi yerine «güneşin batışına kadar» 
ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan «23.00'e kadar» ibaresinin 
«24.00'e kadar» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Tutum, üç önergeniz var. Üç 
önergeniz üzerinde de görüşürseniz tekrar söz alma 
zahmetine girmemiş olursunuz. 

Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; Sayın Yar-

km'ın açıklamalarından sonra bana çok fazla bir açık
lama imkânı kalmamıştır. «... ve bu amaçla toplan
malara...» ibaresi eğer metinden çıkarsa sanıyorum 
ki, önergemin doğrultusunda metin düzeltilmiş olur. 

Birinci önergem, 8 inci maddenin ilk cümlesinde, 
ilk satırında yer alan «Toplantı ve yürüyüşlere ve 
bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlana-
maz.» ibarenin, verdiğim önerge ile «... veya bu amaç
la toplanmalara...» ibaresi metinden çıkmaktadır. Do
layısıyla, «Toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan 
başlanamaz» şeklinde kalması sanıyorum ki, birçok 
ihtilafları önleyici ve bireysel birtakım takdirleri ön-
plana çıkarıcı bir ifade olmaktan kurtarır metni. 

Sayın Başkanım; 
İkinci nokta, bu açık yerlerdeki toplantılarla yü

rüyüşlerin «..güneşin batışından bir saat önceye...» 
ibaresinden anlaşılıyor tabiî, burada bir endişe var. 
Saygıdeğer Komisyon bunu getirirken mutlaka bir en
dişe ile getirdiler. Özellikle güneşin batışından sonra 
bir müdahalenin belki daha güç olacağını hesaplaya
rak kanunsuz bir toplantıya dönüşme şekli eğer ön
lenmek isteniyorsa, bunun en azından bir saat önce
den dağıtılmasının faydalı olacağını düşünmüş olabi
lirler. 

Sonuç olarak; Tasarının 8 inci maddesinin ilk 
fıkrasının 171 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde ol
duğu gibi, «Toplantılara, yürüyüş toplanmalarına ve 
yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamaz.» şeklinde 
kabul edilmesi uygulama yönünden daha uygun ola
caktır. 

Sözlerimi bitirirken durumu böylece takdirlerinize 
sunar, teşekkür ederim. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMl-
REL — Sayın Yarkın'a teşekkür ederiz. Son okudu
ğu cümle bizim de amaçladığımız cümledir. O şekil
de birindi fıkranın tanzim edilmesi uygun olacaktır. 
Katılıyoruz efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, madde ile ilgili önergeleri okutu

yorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 8 inci maddesinde yer 
alan «..ve bu amaçla toplanmalara...» ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

— tel 
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Ancak, bu hüküm aşağı yukarı 50 - 60 yıldır uy
gulanıyor. Benim görebildiğim içtihatlarda büyük bir 
problem yok. Şimdi bir saat önceye deyince, o bir 
saatin hangi saat olduğu konusunda sanıyorum ki 
toplantı düzenleyicileri ve toplantıya katılanlarla Hü
kümet komiseri arasında birtakım sürtüşmelere, ge
reksiz sürtüşmelere neden olabiliriz. Maddeyi böyle 
bırakırsak, «... bir saat önceye...» dersek, nereden 
öğreneceğiz bu bir saati, kronometre mi tutacağız?.. 
Bir hayli güç. Öbüründe sadece bir gözlemle, gözle 
gurub-î şems olduğunu tespit etmek mümkün; ama 
«bir saat önceye» deyince işin içine kronometre gire
cek demektir. «Efendim, 45 dakika kala bu toplantıyı 
dağıttınız, gelin bakalım düzenleme kurulu üyeleri bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile itham ediliyor
sunuz buyurun...» diyeceklerdir. Bunu yapmayalım; 
bu çok ağır bir şey. Zaten getirilen cezalar insafla 
bağdaşır şekilde değildir. Çünkü bu kadar küçük şeyi; 
15 dakika geçti, 20 dakika geçti şeklindeki keyfî mü
dahaleyi, tedirginlik yaratacak, friksiyon yaratacak 
müdahale imkânlarını verelim; yani durup dururken 
oradaki hükümet komiserine veya güvenlik kuvvetle
rine «15 dakika geçiyor, işte 45 dakika kala bunu da
ğıtmaya kalktınız, binaenaleyh suçlusunuz...» şeklinde 
keyfî müdahalelere kolaylıkla imkân verecek bu tür 
düzenlemelerden daima kaçınalım. 50 - 60 yıllık tat
bikat ortadadır. Onun için «Bir saat Önceye kadar» 
ibaresinin metinden çıkarılmasının isabetli olacağını dü
şünüyorum. 

Sayın Başkanım, üçüncü önergem; bu kapalı yer
deki toplantıların saat 24.00'e kadar sürmesine da
irdir. Değerli Komisyonumuz 23.00'e kadar bunun 
uygun olacağını söylüyor. «23.00'ten sonra herkesin 
kendi evine gidinceye kadar, nihayet trafik imkân
larını düşünerek 23.00'e aldık.» deniyor; ama hani 
bunu izin verirseniz toplayanların takdirine bırak
makta çok daha yarar var. Hangi vasıtalarla, nasıl 
döneceklerini kendileri bilirler. «24.00'e kadar» ibare
si Türkiye'deki bugün yapılan toplantılar için sıkıntı 
yaratmamıştır; ama bir an evvel işleri bitsin de biz 
de görevimizi bitirelim gibi bir kolaylık yatıyor gibi 
geliyor bana. Bu doğru değil. İdare her an tedbir 
almakla yükümlüdür. Bu hakkı kullandırmak için her 
şekilde tertibat ve tedbir almakla yükümlüdür. 

Eğer 23.00'e kadar olursa güvenlik kuvvetlerinin 
işi kolaylaşabilir izlenimi verilmemelidir bence; ke
sinlikle bu caiz değildir, bu tür hakkın düzenlenme
sinde. 

Bu nedenle mutat olan ve yıllardan beri devam 
eden «24.00'e kadan> ibaresinin kabul edilmesini yük
sek takdirlerinize saygı ile arz ederim. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Değerli üyeler, Sayın Tutum'un önergelerinin le

hinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
AKİF ERGtNAY — Her iki önergenin aleyhin

de rica ediyorum. 
BEKİR TÜNAY — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, aleyhte buyurun 

efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; Sayın Yar-
kın'ın belirttiği gaye bakımından zannediyorum Ko
misyon Sözcüsünün de iştiraki bence yanlıştır. Yani, 
birinci fıkrada «... bu amaçla toplanmalara» şeklinde 
olan ibarenin çıkarılmasını istiyorlar. Halbuki, Ka
nunun maksadı herhalde başka. Bir toplantı, bir gös
teri yürüyüşü yapacağız; sabahın köründe, daha saat 
03.00'te, 04.00'te yığılmışsa bir yerde bir halk; «Efen
dim, daha başlamadık ya, güneş doğunca başlayaca
ğız...» Ama sabah, sabah oraya niye yığılıyorsunuz?.. 
Bütün mahallenin huzuru kaçar; ama güneş doğduk
tan sonra bu işin yapılmasına başlanırsa mesele kal
maz. 

«Bu amaçla» dediğine göre gaye, .gösteri yürüyü
şü için yapılacak iş bakımından da herhangi bir şe
kildeki toplantı yanlıştır, yasaktır. Binaenaleyh, bu 
kelimelerin orada kalmasında fayda var. Aksi takdir
de, dediğim gibi, sabah karanlığında gelir millet ora
da toplanır. «Niye toplandınız?..» dendiğinde; «Efen
dim bekliyoruz; güneş doğsun da ondan sonra yü
rüyüşe çıkacağız...» denebilir. Yo... Toplanma, evvela 
buna hazırlık manasında sayıldığı için, bunun önlen
mesi gerekir. Kanunun bu maksadı güttüğünü zan
nediyorum. 

Saatlere gelince : Sayın Tutum'un ifadesine göre, 
bir saat önceye kadar, 45 dakika mı olur, 15 dakika 
mı olur?.. Hangi yerde güneşin ne zaman battığını o 
mahallin yetkili makamı bilir. Ondan sonra da («Bir 
saat önceye kadar» deyince, saat bilmem 20.00'de gü
neş batıyorsa) «Eh, 19.00'a kadar ancak siz bu işi 
yapabilirsiniz.» der. 

Saat 24.00 olmasına gelince : Eski Kanunda 24.00 
•imiş, şimdi 23.00 olmuş. Ne yapalım yani; bazı hal
ler de bunu gerektirir. Çünkü, bir toplantı yerinden 
sonra da evine gitmek için bir saatlik bir zaman ol-
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sun. «Efendim, 01.00'de gitsin...» O halde niye 24.00 
de; 02.00 değil, 03.00 değil?.. Bu itibarla ikinci öner
geye de katılmıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Tünay, buyurun efendim. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Memleketimizin ve milletimizin gerçekleri göz önü

ne alınırsa, burada «Güneşin batışından bir saat önce
ye» tabirinin yeri olmaması gerekir. 

özellikle liderler birkaç ilde, birkaç ilçede aynı 
günde konuşmak mecburiyetinde kalıyorlar. Trafik 
yurdumuzda belli, trafik kazaları belli, yol tıkanabi
lir. Aslında, gece başladığı zaman zaten bir şey ya
pamayacaklar; ışık tertibatı alınmadığı için. O halde, 
«Güneşin batışına kadar» denmesinde büyük yarar 
vardır; özellikle liderlerin aynı günde birkaç yerde 
konuşması ve bunun gecikmesi nedeniyle. 

İkinci nokta yine önemli «Saat 23.00'e kadar» 
deneceğine, «24.00'e kadar» denmesinde büyük ya
rar vardır. Çünkü, aynı ilin muhtelif yerlerinde top
lantılar olacaktır. Aslında otobüs olsun veya olma
sın gidebilecek adam, dinleyebilecek olan adam gelir. 

Bu bakımdan, Cahit Tutum'un önergesinin yerin
de olduğunu saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Komisyon, teker teker soracağım : Evvela, 

«... bu amaçla toplanmalara» ibaresinin metinden çı
karılmasına dair birinci önerge üzerinde görüşünüzü 
rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Sayın Başkanım; Sayın Şerafettin Yar-
kın arikadaşıtmızın önergesine katılıyoruz. Daha ev
vel arz etmiştim; birinci fıkrayı o şekilde düzenle
yebiliriz. Diğer hususlara katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın'm önergesini bilaha
re soracağım tabiî. Şu halde birinci önergeye katıl
mıyorsunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Evet Sayın Başkan. 

Sayın Hükümet?... Katılmıyorlar. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum.; Kabul edenler.,;; Etmeyenler... 
CAHİT TUTUM — Hangi önerge Saym Baş

kan?... 
I 
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BAŞKAN — Efendim, arz ettim; birinci öner
geniz; «... 'bu amaçla toplanmalara.» ibaresinin çı
karılmasına ait önerge. Tabiî, üç önergeyi birden 
değerlendiremem. 

Dikkate alınmasını (kabul edenler... Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması ka'bul edilmemiştir. 

«Güneşin batışından bir saat önceye» ait önerge 
«Güneşin batışına kadar» şeklindeki önerge hakkın
da Saym Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, madde metnimin aynen kalma
sını arz ediyoruz, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet?... Katılmıyorlar. 
Sayın Tutum'un bu önergesinin dikkate alınması

nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... önergemin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir: 

Saym Tutum'un 24,00'e kadar toplantıların ya
pılması ile ilgili önergesine Sayın Komisyon katılı
yor mu efendim?... Katılmıyorlar. 

Sayın Hükümet?... Katılmıyorlar. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması (kabul edilmemiştir. 

Sayın Yarkın'm önergesine Komisyon katıldık
larını ifade etmişlerdi. Önergede maddenin ilk fık
rasının yürürlükteki metinde olduğu gibi «Toplantı
lara, yürüyüş toplanmalarına ve yürüyüşlere güneş 
doğmadan başlanamaz.» şeklinde olması isteniyor. 
Bu birinci cümleyi Sayın Komisyon aynen ka'bul 
ediyorlar. 

Sayın Hükümet?... Kabul ediyorlar. 
Bu önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler,.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştiri 
Soru var mı efendim?... Yok. 
Maddeyi önerge istikametinde oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Umuma açık yer sayılma 
MADDE 9. — Toplantının yapıldığı yer, top

lantı süresince umuma açık yer sayılır. 
»BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Sorusu olan sayın üye?... Buyurun Sayın Er

ginay. 
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AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, böyle bir 
maddenin tedvinine ne sebep var anlamıyorum? Ga
yet tabiî toplantıların yapıldığı yer umuma açık yer 
sayılır. Bunun acaba manası nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, «Toplan

tının yapıldığı yer, toplantı süresince umuma açık 
yer sayılır.» hükmünde toplantının yapıldığı yer açık 
yeri de, kapalı yeri de içeriyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun görüşünü rica 
ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım, Sayın Erginay'ın so
rusuna cevap arz ediyorum: Açık yerde de olsa, 
kapalı yerde de olsa toplantılar umuma ait, umu
ma mahsus yer sayılır. Buraya, ister açık yer olsun, 
ister kapalı yer olsun zabıta girebilsin, herkes işti
rak edebilsin diye bu hüküm konmuştur. 

Sayın Devrimsel'e de aynı şekilde cevap verdim 
zannediyorum.| 

Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; bazı öyle 

(kapalı yer toplantıları vardır ki, davetiye ile oraya kişi
ler çağırılır. Davetüyesiz kişilerin girmesi mümkün 
değildir. Şimdi, bu tip toplantıları da; yani davetiyeli 
toplantıları da, yapıldığı yer itibariyle umuma açık 
yer sayıp, herkesin oraya girmesine imkân tanımak 
acaba doğru mudur?... Bence biraz tehlikeli bir mad
dedir !bu. 

BAŞKAN — Evet efendüm. 
Sayın Karahasanoğlu, buyurun sorunuzu efen

dim. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Efendim, 

maddede gece mi kas'Cediliyor, gündüz mü?.. Bura
da bir açıklık yok. 

BAŞKAN — Teşekkür' öderim efendim. 
Sayın Demirel .buyurun efendim cevaplandırınız. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkan; Sayın öney, «Davetiye 
ile girilen yerler» diyorlar. Davetiye ile girilen kapa
lı yer toplantıları çeşitli olabilir. İlmî mahiyette Ib'iı 
toplantı ise, buraya tabiatıyla davetli olanlar girer. 
Zaten oraya 'başkaları da girmez. Umuma açık değil
dir orası. Zaten bizim tanzim ettiğimiz toplantı ma
hiyetinde de değildir o toplantılar. Bu Kanunun tan
zim ettiği toplantılar, herkesin rahatlıkla girebileceği 

toplantılardır; kapalı yer toplantıları veya açık yer 
toplantıları. Bu itibarla tereddüte mahal yoktur. Arz 
ederim. 

Sayın Karahasanoğlu'nun sorusunu cevaplandırı
yorum: Efenldim, kapalı yer toplantıları tabiatıyla 
gece de olabilir, gündüz 'de olabilir. Açık yer toplan
tıları ise gündüz ölür. Arz ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul Edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantı Şekil ve Şartları 

Düzenleme kurulu 
MADDE 10. — Bu Kanuna göre yapılacak top

lantılar, seçme yeterliğine sahip en az yedi kişiden 
oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. 
Bu kurul kendi aralarından birini başkan seçer. 

^Düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin toplan
tının yapılacağı yerde sürekli ikametgâhlarının bu
lunması ve 'bunların belgelendirilmesi zorunludur. 
Ayrıca bu kişilerin, haklarında soraşturma ve ko
vuşturma yapılabilmesi İzne bağlı kimselerden olma
ması veya yasama veya diplomatik dokunulmazlıkla
rının 'bulunmaması 'gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Yarkın, Sayın Devrimsel. 

Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
10 uncu maddede toplantıların seçme yeterliliği

ne sahip en az yedi kişiden oluşan bir düzenleme 
kurulu tarafından düzenleneceği belirtilmektedir, ön
ce yürürlükteki metne güre önemli fark şudur: Yü
rürlükteki metinde tertip heyetiyle toplantı yöneticisi 
birbirinden farklıdır. Tertip "heyeti kendi içinden top
lantıyı yöneten kişileri seçebileceği gibi, dışarıdan 
da bulabilecektir; nitekim metin böyleydi. Ancak şim
di her ikisinin birleştirildiğini ve düzenleme kurulu 
üyelerinin aynı zamanda toplantıyı sevk ve idare 
etmekle yükümlü ve görevli oldukları anlaşılmakta
dır. 

önce düzenleme kurulunun tamamının bir top
lantıyı sevk ve idare edecek nitelikte kişilerden oluş
ması zorunluluğunu getirmek, uygulamada toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinin lehine mi sonuçlar verir, 
ben anlayamadım? Toplantı ve gösteri yürüyüşünü 
düzenleyecek kişiler öyle kişiler olabilir ki, yaşlıdır
lar, yaşları müsait değildir; bir toplantı ve gösteri 
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yürüyüşü düzenleyebilirler; ama onun içine girip 
sevk ve idare etme sorumluluğunu, yükümlülüğünü, 
hareketliliğini alamayacak durumda olabilirler. Do
layısıyla kendi içelrinden seçebileceği gibi, kendi dı
şından da bulması esnekliğini muhafaza etmekte 
sanıyorum yarar vardır. Ancak herhalde Hükümet 
ve Komisyon toplantıyı sevk ve idare edeceklerle dü
zenleyecekler ayrı kişiler olduğu takdirde bazı karı
şıklıklar çıkıyor düşüncesiyle ve tertip heyetinin, dü
zenleme heyetinin toplantı 'başladıktan sonra toplan
tı yönetici heyetine her işi (bırakarak kendileri hiç
tir işle meşgul olmamak gibi, tamamen bigane kal
mak, uzak kalmak gibi bir duruma düştükleri için; 
belki bu gerekçeyle toplantıyı düzenlemek isteyen 
kişi aynı zamanda sevk ve idare eden kişi olsun şek-

>• linde bir 'birleştirmeye gitmiş olabilirler. Ancak arz 
ettiği'm gibi, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sükûn 
ve düzen içinde geçmesini daha iyi sağlayacak nite
likte bir değişiklik olduğunu pek «anmıyorum. 

Bu maddede önemli gördüğüm iki husus var. Ön
ce birinci fıkrada «Seçme yeterliliğine sahip en az 
yedi kişiden oluşan bir düzenleme kurulu» denil
mektedir. Oysa Anayasanın 34 üncü maddesinde 
«Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sa
hiptir.» hükmü yer almıştır. Bu maddede yer alan 
«herkes» sözcüğünden anlaşılan nedir?.. Eğer Anaya
sada bu konuda başka bir hüküm yer almamış ise, 
«herkes» sözcüğünün hukukumuzda ifade ettiği ma
na daha çok medenî hakları kullanma yetkisine sa
hip kişiler olarak anlaşılmaktadır. 

Kaldı ki, seçme yeterliği Anayasada ayrı bir 
maddede, 67 nci maddede yer almıştır ve sadece 21 
yaşını dolduran her Türk vatandaşına Anayasanın 
67 nci maddesinin son fıkrası kapsamına girmeme 
kaydıyla seçme hakkı verilmiştir. Yeni seçme hakkıy
la ilgili maddedeki kısıtlamalar toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkını kullanacaklar İçinde ne
den getirilmiştir?.. Bu hususun gerekçesinin Anaya
saya uygun düşüp düşmediği açısından da değerlen
dirilmesi gerekir. Kaldı ki, ben uygun düşmediği ka
nısındayım. 

Esasen, Anayasa Tasarısının Danışma Meclisi
mizde müzakeresi üzerinden fazla bir zaman geçme
miştir. Anayasa Tasarısı müzakere edilirken seçme 
hakkını hangi yaştakiler kullansın konusu uzun tar
tışmalara neden olmuştu; 18 yaş, 20 yaş, 22 yaş öne-

, rilera yapılmıştı. En sonunda 21 yaş kabul edilmişti. 
Ancak toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına dair 

madde müzakere edilirken kimler toplantı ve gös
teri yürüyüşü düzenlesin, hangi yaştakiler düzenle
sin; bunun tartışması hiç yapılmamıştı. 

Bu «herkes» tabiri kullanılırken bunun ifade et
tiği mana belliydi; 18 yaşını doldurmuş medenî hak
kı kullanma yetkisine sahip kişiler... yürürlükteki 
mıetinde de böyleydi ve şimdiye kadar da bunun 
bir sakıncası görülmemişti, onun için bu konuda hiç
bir tartışma yapılmamıştı. 

Ayrıca Anayasa «herkes» yerine, toplantı ve gös
teri yürüyüşü düzenleyeceklerde aranacak koşullar 
kanunla gösterilir, de diyebilirdi. Bunu söylememiş. 
'Bunu böyle söylediği başka maddeler var, örnek 
maddeler var. Dolayısıyla 10 uncu maddenin ilk cüm
lesini Anayasanın 34 üncü maddesiyle amaçlanmayan 
'bir biçimde düzenlemek herhalde doğru değildir. 
Medenî hakları kullanma yetkisine sahip olmaya, 
ıbir de ayrıca siyasî haklara da salhip olma yetkisini 
ilave etmek 34 üncü maddenin sınırını aşar. 

' IBAŞKAN — Sayın Yarkm, süre doldu, rica edi
yorum. 

ŞERATETTİN YARKIN — Kaldı ki, siyasî hak 
yalnız seçme hakkı değildir. Seçme ve seçilme hak
kını .birlikte içerir. Dolayısıyla bu maddeyi düzen
lerken seçilme yeterliğine sahip olanlar toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleyebilirler diyebilir miydik?.. 
Yani 30 yaşını doldurmuş, ilkokulu bitirmiş... Tasa
rıya göre denilebilirdi, bir başka ş'ey getirdiğine göre, 
onu da getirebilirdi. Yani 30 yaş da diyebilirdi, se
çilme yeterliğini de getirebilirdi. Demek ki, getiril
memesi gerekir. «Herkes»» sözcüğünün ifade ettiği 
manayı, hukukî manayı aşmamak için. 

Ayrıca 10 uncu maddenin söz konusu ilk cüm
lesi Anayasanın 34 üncü maddesinin ilk fıkrasına 
aykırı biçimde düzenlenirken, bir husus da gözden 
kaçmıştır. Tasarının daha önce kabul ettiğimiz 4 ün
cü maddesinde aynen ve Anayasanın 34 üncü mad
desine uygun olarak şu hüküm yer almıştır: «Herkes, 
önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine gö
re silahsız ve saldırısız ve kanunların suç saymadığı 
belirli amaçlar için toplantı ve gösteri yürüyüşü ya
pabilir.» diye. 4 üncü maddeyi kabul ettik «herkes» 
diye. Tasarının bu maddesinde herkese verilen hak; 
ancak Medenî Kanun hükümlerine göre medenî halk
larını kullanma yetkisine sahip kişiler olarak Tasa
rıda yer alması gerekirken, görüştüğümüz 10 uncu 
maddede, 4 üncü maddeye de aykırı olarak seçme 

yeterliğine sahip herkes olarak yer almıştır. 
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Sonuç olarak bu ilk cümlenin Anayasanın 34 üncü 
maddesine uygun hale getirilerek düzenlenmesinde 
yarar vardır; buna ait de bir önergem bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, hemen toparlıyorum, önergelerim 
vardır, konuşmayacağım, ikinci önergeyle ilgili küçük 
bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşme 5 daki
kadır. Bu arada söz istemeyip önergeler üzerinde iste
seydiniz, olurdu. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Daha iyi olurdu; he
men bitiriyorum efendim. 

Maddenin ikinci fıkrası üzerinde de durmak isti
yorum; esasen bu fıkra ile ilgili bir önergem de vardır: 
Söz konusu fıkrada düzenleme kurulunun tamamının, 
toplantının yapılacağı yerde sürekli ikametgâhının bu
lunması zorunlu kılınmaktadır. Şimdiye kadarki uy
gulamada tertip heyeti üyelerinden en az birinin toplan
tının yapıldığı yerde ikametgâhının bulunması öngörül
müştür. Şimdi bu şart düzenleme kurulunun tamamı 
için isteniliyor. Yani, 10 kişi ise tamamı, en az mik
tar üzerinden 7 üye ise tamamının o yerde ikametgâhı
nın olması zorunluluğu getirilmektedir. 

Konu Adalet Komisyonunda görüşülürken bunun 
•nedenini sormuş ve düzenleme kurulunun en az üçü 
nün toplantının yapıldığı yerde ikametgâhının bulun
masının yeterli olacağını belirtmiştim. Soruma Adalet 
Bakanlığı (Temsilcisinin verdiği cevapta, suç işleyen 
düzenleme kurulu üyelerini kolayca izleyebilmek için 
bu hüküm getirildi denilmiştir. 

Suç işleme noktasından konuya girecek olursak; 
eğer düzenleme kurulu üyeleri suç işlemişlerse ve ya-
kalanmamışlarsa mesele yok, yakalanmamışlar ise 
toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği yerdeki 
ikametgâhıyla (B) ilindeki ikametgâhın bir farkı yok
tur kanun dilinde. Eğer o ikametgâh uydurma gös
terilmişse ve bulunmuyorsa, daha önceden de bu tespit 
edilememişse zaten ayrı bir konudur, devamlı izlene
cektir. Biz bu Tasarının maddelerini düzenlerken özel
likle düzenleme kurulu üyelerine hep suç işlerler nok
tasından bakarak kısıtlamaları ona göre yaparsak bir 
yere varamayız. Biz şu anda 12 Eylül öncesi kanun
lara aykırı olarak yapılan korsan mitingleri, kanunsuz 
toplantıları görüşmüyoruz bu madde ile; onun maddesi 
gelecektir. Yasa hükümlerine uyularak yapılan toplantı
ları düzenliyoruz. Bu düzenlemede hakkın kullanıl
masını zorlaştırmak değil, kolaylaştırmakta yarar var
dır. Ayrıca, büyük bir toplantıyı sevk ve idare et
mek kolay bir konu ve husus değildir. Topluluğun 
psikolojisini bilmekten başlayarak çeşitli deneyimleri 

de ister. Bu noktadan hareketle hemen, «O profes
yonel toplantı tertipleyicileri idarenin başına gaileler 
açtı» deyip geçmeyelim. 12 Eylül öncesi toplantı ve 
gösteri yürüyüşü olayları, daha çok kanunsuz toplan
tılarda kendini göstermiştir. Yasaya uygun olarak ya
pılan toplantılarda İdare tedbirlerini almış ve toplan
tılar da genellikle sükûn ve düzen içerisinde geçmiştir. 

Ayrıca, düzenleme kurulunun tamamının toplantı
nın yapıldığı yerde ikametgâh zorunluğu, az nüfuslu 
illerde veya ilçelerde yedi kişilik düzenleme kurulunun 
teşkilini zorlaştıracak nitelik de taşımaktadır. (A) ilinin 
bir ilçesindeki bir toplantıda, bu hükme göre, ika
metgâhı ilçede olmayan, ama o ilçenin ilinde olan kişi 
kabul edilmeyecektir; bumda da tam bir mantık tarafı 
yoktur. 

Dolayısıyla, ikinci fıkrayı da, düzenleme kurulu 
başkan ve üyelerinin, toplantının yapılacağı yerde sü
rekli ikametgâhı bulunması zorunluğunu, «En az üçü
nün sürekli ikametgâhı bulunması zorunluğu» şeklinde 
düzenlemekte yarar vardır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Devrimsel, buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlar; 
Benim temas edeceğim noktalara Sayın Yarkın 

Arkadaşımız temas ettiler; ancak, doğrulan tekrar
lamakta yine de yarar var. 

Şimdi, 10 uncu madde düzenleme kurulunu tan
zim ediyor, birinci nokta bu seçme yeterliği yaşı olan 
21 yaşını toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme yaşı 
olarak kabul etmek bana göre; Sayın Yarkın arkada
şımızın da isabetle belirttiği gibi, Anayasamızın 34 
üncü maddesine aykırı düşer. Çünkü; toplantı ve gös
teri yürüyüşü yapma hakkı, Anayasamızın başlangıç
taki «Temel haklar ve ödevler» bölümünde yer almış
tır. Oysa ki, 21 yaş zorunluluğu, «Siyasî haklar ve 
ödevler» bölümünde yer almıştır. Şimdi, «Anayasa
nın bir maddesi diğerinden daha mı önemlidir?» gibi 
bir konuya girmek istemiyorum; ama gayet tabiî ki 
«Temel haklar ve ödevler» bölümü, sonraki bölümle
re nazaran bir hakkın ve özgürlüğün kullanılması ha
kiminden çok önemlidir. 

Sayın Yarkın arkadaşımızın yine isabetle belirttiği 
gibi, «O zaman seçilme yaşı da denebilir miydi?» de
niyor. Gayet tabiî denemezdi; çünkü Anayasanın 
34 üncü maddesinde herkes silahsız ve saldırısız top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip
tir deniyor. Herkes buna sahip. «Herkes sahip» de-
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nince, yürürlükteki yasalarımızda «Herkes» tabiri, 
medenî hakları kullanma yaşıdır, yani eski tabirle rüşt 
yaşı, ergenlik yaşı, 18 yaşım bitirmekle bir insan, ya
salardaki «Herkes» sıfatına girer, medenî haklan kul
lanan kişi durumuna gelir. 

Şimdi, medenî hakları kullanma ehliyetine sahip 
olan bir kişiden bu yetkiyi alıp da, «Siyasî haklar ve 
ödevler» bölümünde tartışmalı olan dünyada bazı 
yerde 18, bazı yerde 20, bazı yerde 21 olan ve üze
rinde hiçbir belirli kriteri bulunmayan bir yaşı getirip 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri yaşı olarak kabul et
mek, tahditlemek, Anayasanın 34 üncü maddesinin 
birinci fıkrasındaki özgürlüğü önemli ölçüde kısıtla
ma amacını gütmektedir. Anayasa Komisyonundan 
da bu bakımdan görüş alınması bunun için zaruridir. 

İkinci husus olarak temas edeceğim konu, en az 
yedi kişiden oluşabilmesidir. 

Şimdi, bu düzenleme kurulu en az yedi kişiden 
oluşacak; bu bir. Bu kurul üyelerinin tamamının ika
metgâhı toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı 
yerde bulunacak; iki. Şimdi arkadan bir madde daha 
gelecek, 12 nci madde gelecek; toplantının sonuna 
kadar bu yedi kişinin aynı mahalde bulundurulması 
sağlanacaktır. 

Şimdi, burada bir defa yedi kişinin miktarı bana 
fazla görünüyor. Bu, üç kişi olabilir, beş kişi olabilir. 
«İkametgâhları bulunacak» deniyor; acaba bu ika
metgâh Medenî Kanunun öngördüğü ikametgâh mı
dır? Malum orada «Bir kişinin yerleşmek niyetinde 
oturduğu yerdir ikametgâh» der, Medenî Kanunu-
muzdaki «İkametgâh» tabiri budur. Bir memur geçici 
olarak oturduğu yerde, 20 sene de kalsa hâlâ ika
metgâhı orası değildir; esas yerleşmek maksadıyla. 
oturduğu yerdir. İleride yerleşmek gayesi varsa, baş
ka bir yerde yerleşecekse, ikametgâhı başka yer ola
caktır; orası geçici oturma yeri kabul edilir. Burada 
hangi ikametgâh tabirini kastetmektedir? Bu da ikinci 
husus oluyor. 

Bir de, bir evvelki konuşmamda söylediğim gibi, 
Sayın sözcü o zaman söylemişlerdi, siyasî partilerin 
seçim zamanı dışında yapacakları toplantılar da yine 
bu Yasaya tabi olacağı için; şimdi özür dileyerek söy
lüyorum, belki üçüncü defa aynı konuya temas edi
yorum ama önemlidir. Şimdi, bir siyasî partinin yapa
cağı toplantıda, o partinin mensubu olan milletvekil
leri gayet tabiî ki milletvekili sıfatından da dolayısıy
la toplantının düzenli yapılmasının sorumluluğunu en 
az manen taşımaktadır. Bir bakıma da partisinin yap

tığı toplantının kamu düzenini bozacak şekilde sona 
ermesini gayet tabiî istememesi lazımdır. Bunun için, 
bu milletvekilinin gayet tabiî bu toplantının düzgün 
gitmesinde sorumluluk alması lazımdır. Düzenleme 
kurulunda bir milletvekilinin elbette bulunması la
zımdır. Üstelik de, toplantının düzenli yürümesi ba
kımından milletvekilinin sorumluluk alması, bir ba
kıma faydalıdır da. Şimdi, «Bu tip toplantıyı düzen
leme kurulu üyesinin de yasama dokunulmazlığı bu
lunmaması gerekir» deniyor. Yani, bir parti açık hava 
toplantısı yapacak; ama o partinin milletvekili düzen
leme kurulunda görev alamayacak... Bir bakıma par
tinin düzenlediği toplantının başıbozuklukla, kamu 
düzenini bozacak şekilde sona ermesinden bir üyesi
ni dahi sorumlu tutmuyoruz. Bir bakıma partiye so
rumluluk vermek, en azından manevî sorumluluk 
vermek, üyesi düzenleme kurulunda görev almakla 
bir bakıma maddî sorumluluk da tevdi etmek gere
kirken, (işin düzenli yürümesi bakımından diyorum). 
Şimdi bu hüküm, son fıkradaki bu «Yasama doku
nulmazlığı bulunmaz» hükmü ile milletvekiline görev 
vermiyoruz; bu bakımdan da sakıncalıdır. 

Bu nedenlerle, maddenin öncelikle Anayasa Ko
misyonundan görüş alınması, yaş bakımından tespiti, 
ondan sonra da partiler açısından meseleyi değerlen
dirip sorumluluk verilmesi ve meselenin düzenli yü
rümesi bakımından, şu yasama dokunulmazlığı ko
nusunun, «Siyasî partilerin yapacakları toplantılarla 
ilgili olarak geçerli değildir, o husus saklıdır.» diye 
bir hüküm koyarsak, herhalde daha sağlıklı sonuca 
ulaşırız zannediyorum. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyon, cevap verecek misiniz?. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Başkan; Sayın Yarkın'ın, maddenin 
geneli üzerinde yaptığı konuşmaya cevap arz ediyo
rum. 

Şimdi «Tertip heyeti» ile «Düzenleme kurulu» 
mevzubahis oldu. Eski Kanunda «Tertip heyeti» idi, 
yeni Kanunumuzda da «Düzenleme kurulu» olarak 
tanımlanmaktadır. Bunlar, aynı zamanda yönetim
den de sorumlu olacaklardır. Eski uygulamada sakın
calar görülmüştür. Sayın Yarkın'ın da tahmin ettiği 
gibi, bu sakıncalar hazara alınarak toplantıyı düzen
leyenler, aynı zamanda yönetimden de sorumlu ola
caklardır. Bu itibarla, toplantının sükûneti, düzeni 
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daha iyi sağlanmış olacaktır. Uygulama bize bunu 
göstermiştir, o itibarla madde ona göre tanzim edil
miştir. 

«Medenî haklarını kullanma ehliyetine haiz olan
lar toplantıyı düzenlesinler.» diye öneride bulundu
lar. Buna biz katılamıyoruz. 

Sayın Devrimsel de aynı konuya temas ettiler. 
Her iki konuşmacımız da bunun bir temel hak oldu
ğunu ileri sürdüler. Aslında, Anayasamızın «Temel 
haklar ve ödevler» kısmında, hem siyasî haklar, ödev
ler, hem de toplantı hak ve hürriyetleri yer almak
tadır. Yani her ikisi de; siyasî haklar ve ödevler de, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı da temel 
hak ve hürriyetler içinde mütalaa edilmektedir, ayrıl
mamaktadır. Yani, toplantı yapacaklara ayrı bir ay
rıcalık tanınmamıştır, yalnız bölümleri ayrı ayrı dü
zenlenmiştir. Her ikisi de temel hak ve hürriyetler
den sayılmaktadır. 

Şimdi, Anayasamız seçme hakkını 21 yaşa bağ
lamıştır. Bu, daha evvelki uygulamalara göre bizce 
de uygundur ve toplantı düzenliyeceklerin de 21 ya
şını bitirmiş olması daha yerindedir. Toplantının dü
zeninin sağlanması bakımından da, toplantıyı tertip 
edenlerin yönünden de buna ihtiyaç vardır. Bunu 
30 yaş olarak öneren arkadaşlarımız da oldu; yani 
seçilme hakkı olanlar toplantıyı düzenlesin diye bir 
önerge de vardı. Yalnız, bu önerge şu anda geri alın
mış bulunuyor. Buna da biz katılmıyorduk; yani se
çilme hakkına haiz olanlar, 30 yaşını bitirmiş olmak 
şeklinde olacaktı. Bu da çok kısıtlayıcı görülmüştür. 
18 yaş ile 30 yaş arasında 21 yaş en uygun yaş ola
rak mütalaa edilmiştir. Esasen toplantılar, gösteri yü
rüyüşleri genellikle siyasî amaçla yapılmaktadır. Do
layısıyla siyasî amaç güden kişilerin toplantı ve gös
teri yürüyüşü tertip ettikleri ortada. Böyle olunca, 
siyasî haklarını kullanma yeterliği de Anayasada 21 
yaşa bağlanmıştır. Bu itibarla, madde metnindeki 
«21 yaş» in yerinde olduğunu düşünmekteyiz ve ay
nen muhafaza edilmesi gereğine inanıyoruz. 

Sayın Devrimsel'in, milletvekilleri için temas et
tiği hususa cevap arz ediyorum. 

Şimdi, toplantı düzenlemek şart değildir ki, top
lantıda konuşmak için, toplantıya katılmak için top
lantıyı düzenleyenler içinde bir milletvekilinin bulun
ması lüzumlu değildir, ihtiyaç da yoktur. Milletveki
li Ankara'dadır, seçim bölgesine gitmiştir, buradan 
da işi dirije edebilir, oraya da talimat verebilir; parti 
teşkilatı vardır, alt kademeler vardır, parti idare he
yetleri vardır; yedi kişiyi bulacak mecalleri olmaya

cak mıdır?.. Yani bir parti teşkilatının 7 değil, 70 ki
şiyi bir araya getirmesi her zaman için mümkündür 
beyannameyi yapmak için. Beyannamede asgarî yedi 
kişi imzayı, atacaktır. Yedi kişi de olabilir, 10 kişi 
de olabilir, 20 kişi de olabilir; ancak düzenleyenlerin 
sorumluluk alması şarttır. 

Bundan evvelki uygulamalarda toplantı tertip 
edenler ortadan kayboluyordu. Sorumluluk ortada 
kalıyordu ve toplantı düzensiz, başsız, sorumsuz kişi
lerin elinde amacının dışına taşıyordu. Dolayısıyla, 
kanunsuz hale dönüşüyordu. Bu itibarla, düzenleyen
lere bu sorumluluk verilmektedir. Yasama dokunul
mazlığı olan kişilere düzenleme yetkisi verirsek, bu 
Kanuna göre soruşturmalar, kovuşturmalar suçüstü 
hükümlerine göre yapılacaktır. Yasama dokunulmaz
lığını haiz olan kişiler beyanname verdiği zaman, za
bıta suçluyu bulamayacaktı; yani takibat yapabilmek 
için Meclisin devre sonunu beklemek mecburiyetin
de kalacak; halbuki o zaman kamu düzeni bozul
muştur; düzen, asayiş bozulmuştur. Bunu sağlamak, 
ancak suç işleyenlerin süratle cezalandırılmasına bağ
lıdır. Geçmiş dönemde bunun kötülüklerini gördük. 
Zaten 171 'i değiştirme amacımızdan birisi de budur; 
yani bu aksaklıkları gidermek amacına matuftur. Bu 
itibarla önerilere katılmıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Değerli üyeler; maddeyle ilgili önergeleri okutu

yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 450 Sıra Sayılı Tasarının 10 

uncu maddesinin birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi arz ve talep olunur. 

İsa VARDAL 

«Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, medenî 
haklarını kullanma yetkisini haiz en az beş kişiden 
oluşan düzenleme kurulu tarafından düzenlenir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 10 uncu maddesi

nin birinci fıkrasının birinci satırında yer alan «seç
me yeterliğine sahip» ibaresinin, «medenî hakları kul
lanma yetkisine sahip» biçiminde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Sayın Başkanlığa 
450 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu mad

desi ilk fıkrasındaki «seçme yeterliğine sahip» ibare-
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sinin, «medenî haklarını kullanma yetkisine sahip ve | 
18 yaşını bitirmiş» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

Sayın Başkanlığa 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun Tasarısı

nın 10 uncu maddesi ikinci fıkrasının ilk cümlesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Şerafettin YARKIN 

«Düzenleme kurulu oluşturan üyelerden en az 
üçünün toplantının yapılacağı yerde ikametgâhının 
bulunması ve bu hususun belgelendirilmesi zorunlu
dur.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 10 uncu maddesi

nin ikinci fıkrasının birinci satırında yer alan «dü
zenleme kurulu başkan ve üyelerinin» ibaresinden 
sonra, «en az üçünün» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toplantı ve Gösteri Yürüyü

şü Yasa Tasarısının 10 uncu maddesinin ikinci fıkra
sının ikinci satırındaki, «Ayrıca» kelimesiyle başlayan 
cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ede
rim. 

Kamer GENÇ 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 10 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının son satırında yer alan «veya yasa
ma» deyiminin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Sayın Vardal, ilk önerge zatıâlini-

zin; buyurun efendim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Vermiş olduğum önergede iki hususun düzeltil

mesini istiyorum. Birisi, «seçme yeterliğine sahip» 
deyiminin, «medenî hakları kullanma yeterliğine sa
hip» kişilerin düzenleme kurulunu oluşturmalarını is
tiyorum. Diğeri de, «yedi kişi» den oluşan sayının, 
«beş kişiden oluşur.» şeklinde düzeltilmesini istiyo
rum. 

Şimdi, benden evvel maddenin tümü üzerinde ko
nuşan arkadaşlarımız, «Seçme yeterliğine sahip» de
yiminin Anayasanın 34 üncü maddesine aykırı oldu-
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ğunu, Anayasanın 34 üncü maddesinde herkesin dü
zenleme kurulu teşkil edebileceğinin açık bulunması
na göre, bu «Herkes» den gayenin medenî haklarını 
kullanma ehliyetini haiz olan 18 yaşın kasdedildiği-
ni söylediler. Bu konuda uzun uzun ben de konuş
mak istemiyorum. Yalnız, Sayın Komisyonun dikka
tine şunu çekmek isterim : 

«Dernek kurma hürriyeti; 
Madde 33. — Herkes, önceden izin almaksızın 

dernek kurma hakkına sahiptir» diyor. 34 üncü mad
dede de, «Herkes, önceden izin almadan silahsız ve 
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkına sahiptir.» diyor. Dikkat edilirse, Anayasa
nın her iki maddesi de aynı deyimle başlamakta. 

Şimdi biz, bundan evvel kabul ettiğimiz Dernek
ler Kanununda 18 yaşını doldurmuş bir kişiye der
nek kurma izni veriyoruz ve bu Meclis bunu kabul 
ediyor, aynı Meclis 18 yaşındaki bir vatandaşa top
lantı ve gösteri yürüyüşü tertip etme yetkisi vermi
yor; bence bu bir çelişkidir, Anayasaya aykırı oldu
ğu gibi, aynı zamanda çelişkidir. O nedenle, «seçme 
yeterliğine sahip» deyiminin, «medenî hakları kul
lanma yeterliğine sahip» şeklinde değiştirilmesinde, 
Dernekler Kanunu ile bir paralellik temin etmek 
suretiyle Anayasaya aykırılık da giderilecektir; o şe
kilde bir düzeltme yapılması yararlı olacaktır. 

Diğer taraftan, 'yedi kişiden oluşan bir tertip he
yeti veyahut da düzenleme kurulu isteniliyor. Bilhas
sa küçük ilçelerde yedi kişinin bir araya gelerek bir 
toplantı veya gösteri yürüyüşü tertip etmeleri imkâ
nı çok kere bulunmayabilir. Bir meslek kurulu, kendi 
dertlerini kamuoyuna yansıtabilmek için pekala böy
le bir toplantı veyahut da yürüyüş tertip etme iste
ğinde bulundukları zaman, yedi kişiyi bir araya ge
tirmenin imkânı olmayabilir. O bakımdan, bunun 
beşe indirilmesinde yarar vardır. Diğer taraftan, bu 
yedi kişiye aynı zamanda toplantının veyahut da yü
rüyüşün düzenini sağlamak için de bir görev veril
mekte; yedi kişinin birden bu görevi üstlenmesi de 
mümkün değil, sorumluluk ona göre dağılacaktır. 
Halbuki bu miktar beşe indirildiği zaman, sorumlu 
olan kişiler daha azalacağı için, tdare bakımından 
da bir fayda temin etme yolu doğacaktır. O neden
le, verdiğim önerge doğrultusunda düzeltme yapılır
sa iyi olur kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK —. Aley

hinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun... Önergenin le
hinde, aleyhinde söz vermeden evvel; Sayın Tutum, 
sizin de aynı mahiyette önergeniz var, eğer bu öner
genin lehinde konuşmak istiyorsanız, size tekrar öner
ge üzerinde söz vermeyeyim, burada söz vereyim. 
Bunu hatırlatmak istiyorum. Lehinde siz buyurun. 

Aleyhinde var mı efendim?.. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Aley

hinde söz istiyorum. 
ENlS MURATOĞLU — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sıra geldiği zaman soracağım efen

dim. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, aslında bu 

toplantı yapmak hakkının kullanılmasında uygulana
cak usul, şart ve şekillerin kanunla düzenlenmesi 
Anayasa direktifidir. 

Bir hakkın kullanılmasında uygulanacak şart, o 
hakkın niteliği ile son derece yakından ilgilidir. Ni
tekim Anayasamız seçme hakkının kullanılmasında 
ana şart olarak, temel koşul olarak bir yaş sınırla
masını getirmiştir; hakkın niteliği ile yakından ilgi
li. Eğer Anayasamız, toplantı düzenleyicilerinin be
lirli bir yaşı bitirmiş olanlara özgülemek isteseydi, 
hiç kuşkusuz böyle bir yaş sınırlaması da getirirdi. 

ğüm içindir. Ben, yine de Sayın Komisyonun bu nok
tada fikirlerine tekrar başvurmak durumunda kala
cağım; ama hemen belirteyim, benim verdiğim öner
geyle Sayın Vardal'ın önergesi bir noktada buluş
maktadır. Bu nedenle «Medenî hakları kullanma yet
kisine sahip en az beş kişiden oluşan bir düzenleme 
kurulu» deyiminin kabul edilmesinin yararlı olaca
ğını düşünüyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, aleyhin

de Sayın Gözübüyük konuşsunlar. 
BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, Sayın Muratoğ-

lu söz hakkını size veriyorlar. Teşekkür ederim Sa
yın Muratoğlu. 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Hukuk tahsilinin elif besi «Hukuk Başlangıcı» 
derslerinde siyasî haklar, medenî haklar okutulur. 
Medenî haklar hangi unsurları, hangi esasları ihtiva 
eder; siyasî haklar hangi unsurları ihtiva eder; bun
lar öğretilir. O kadar ki, medenî hakların kullanıl
masında, kullanacak kişinin reşit olması bile aran
maz. Onun birtakım şartları vardır, velisinin muva-
fakatıyla vesaire ile bu hakkı kullanma imkânı sağ
lanır. 

Görülüyor ki, medenî hakların kullanılması ayrı, 
siyasî hakların kullanılması ayrı. Bu yalnız Türk 
•hukukunda değil, bütün Kara Avrupası ve Anglo
sakson kamu hukukunda, devlet hukukunda aynıdır 
ve değişmez esaslar ve kurallara bağlıdır. 

Nitekim, Türk hukukunda da 1982 Anayasamızın 
maddelerinde bu ayrı esaslar dikkate alınmıştır. Muh
terem arkadaşlar, 34 üncü maddenin son fıkrası ay
nen şöyle diyor: «Dernekler, vakıflar, sendikalar ve 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Dik
katinize arz ederim) kendi konu ve amaçları dışında 
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapamazlar.» Bu bir. 

İkincisi; yine Anayasanın dernek kurma hakkını 
tanıyan maddesinde de, derneklerin ve benzeri teşek
küllerin hiçbir suretle siyasî faaliyette bulunmayacakla-
ları da emredilmiştir. 

Bunun dışında, Anayasanın 67 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasında, «21 yaşını dolduran her Türk va
tandaşı, seçme ve halk oylamasına katılma hakkına 
sahiptir.» deniyor. Buradaki ehliyet, siyasî hakları 
kullanma ehliyetidir ve bu esas, bu kural, bu kaide 
bugün kabul edilmiş ve bugün Anayasamıza girmiş 

Kanun koyucu, şartlan tespit ederken hakkın ni
teliği ile bağdaşır şartlar getirmesi gerekir. Bu ba
kımdan, değerli arkadaşlarımın konu üzerinde, ge
neli üzerinde konuşma yaparlarken bunun Anayasa
ya uygun olup olmayacağının teemmül edilmesi, dü
şünülmesi gerekeceğini ileri sürdüler. Ben de, seçme 
yeterliğinin hiç gerekli olmadığını düşünüyorum. Za
ten uygulamada böyle bir düzenleme kurulu oluştu
rulurken, çok az istisnalarla 18 yaşını bitirmiş, 19' 
dan gün almış kişileri bir araya getirip de gençler
den bir düzenleme kurulu kurarız diye düşünmek, 
kanun koyucuya yaraşır bir spekülasyon olamaz. Dü
zenleme kurulu normal koşullar içerisinde oluşacak
tır ve bunun için de elbetteki en azından, gereksiz 
yere bu hakkın kullanılmasını kısıtlıyormuşuz izleni
mini verecek yaş sınırlamasının seçme yeterliği ile sı-
nırlandırılmasının caiz olmadığını düşünüyorum. 

Yedi kişiye gelince : Bence Sayın Vardal'ın bu 
teklifine de büyük ölçüde katılıyorum, benim öner
gemde gerçi «yedi kişi» diye birşey yok; ama ben 
düşünüyordum ki, Sayın Başkan, bu yedi kişi eğer 
düzenleme kurulu olarak görevlendirilecekse, bunlar 
en az yedi kişi, kendi aralarından bir idare heyetini; 
yani toplantı yöneticilerini seçmesini uygun gördü-
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de değildir. Bütün mevzuatta, Anayasalarda ve ka
nunlarda, kamu hukuku kanunlarında esaslar bun
lardır. 

En başta da arz ettiğim gibi, medenî hakların kul
lanılması ile siyasî hakların kullanılması arasında dağ
lar kadar fark olduğuna göre, siyasî hakların (Bu 
bir nevi siyasî haktır) kullanılmasını medenî hakların 
kullanılması şartlarına indirmek, ehemmiyetsiz bir 
mahiyet tanımak hiçbir surette uygun olmaz ve Ana
yasanın esaslarına, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Tasarısının hedef, gaye ve maksadına uygun olmaz. 
Bu sebeplerle bu teklifin maalesef karşısında kalmak 
mecburiyetinde kaldım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Demirel, Sayın Tutum'un, Sayın Vardal'ın 

ve Sayın Yarkın'ın aynı konudaki önergelerine cevap 
rica ediyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Yarkın, Sayın Tu
tum ve Sayın Vardal'ın önergeleri aynı mahiyettedir. 
«Medenî haklarını kullanma yeteneğini haiz olmaları 
yeterlidir.» şeklinde bağlanmasını istiyorlar. Daha ev
vel de arz etmiştim bir vesileyle Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri tamamen siyasî amaçla düzenlenmektedir. 
Medenî haklar, Sayın Hocamız Gözübüyük'ün işaret 
ettiği gibi, daha çok diğer özel sahalara inhisar et
mektedir. Kamu hukukuna taalluk eden ve kamu dü
zeni ile çok sıkı ilişkisi olan toplantı ve gösteri yü
rüyüşü düzenleyecek kişilerin biraz daha ehil, yani 
inkişaf etmiş, yaşça biraz daha gelişmiş kişiler eline 
verilmesi, tatbikattan gelen bir zorunluktur. Evvelce bu 
18 yaştı, sakıncaları görüldü, Kanunumuz da bu sa
kıncaları gidermek amacıyla 21 yaşını uygun bulmuş
tur. Demin de arz ettiğim gibi, 30 yaşını bile öneren 
arkadaşlarımız vardır. Biz, 21 yaşın ortalama bir yaş 
olduğunu, siyasî hakları kullanma bazı olduğuna göre, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapacakların da 21 yaşında 
olmaları çok uygun olacaktır. O itibarla bu önergelere 
katılmıyoruz. 

Sayın Vardal'ın, yedi kişinin beş kişiye indirilmesi 
konusuna da katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şahin?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MEHMET 

ŞAHİN — Aynı görüşteyim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, üç önergenin dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Önergelerin dikkate alınması kabul edil
memiştir. . 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, yaş fıkrasını 
belki ayrıca oylamakta fayda var; çünkü beş kişiye 
indirilmesi ayrı bir talep. 

BAŞKAN — Ayrı bir talep; ama konunun iki
sine birden okudum ve ikisinin görüşünü aldım ve o 
şekilde oylattım. Ayrı bir önerge değil. 

Değerli üyeler, şimdi Sayın Yarkın'ın, en az üç 
üyenin ikametgâhının bulunmasına dair önergesini gö
rüşüyoruz, ki Sayın Tutum'un da önergesi bu mak
satla verilmiştir, aynı mahiyette iki önergedir. Bu 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Tutum size yine bu önergenin lehinde söz ver
mek suretiyle herhalde lehte konuşmayı sağlamak 
mümkün olur. Aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Aleyh
te Sayın Uyguner. 

'Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, burada dü

zenleme kurulunun en az yedi kişiden oluşması ön
görülüyor ve bu yedi kişinin de sürekli ikametgâhları
nın toplantının yapılacağı yerde bulunması isteniyor. 

Benim üzerinde durduğum; sanıyorum ki uygula
mada ortaya çıkan birtakım aksaklıkların, biraz da 
vesayetçi bir yaklaşımla abartılmakta olduğundan 'kor
kuyorum. O da şudur : İdarenin kafasında; «... Üç 
kişiyi değil de, yedi kişiyi cezalandırmam daha iyi 
toplantı düzeni sağlarım veya yedi değil de, yetmiş ki
şiyi cezalandırırsam veya o tehdit altında tutarsam 
bir toplantının düzeni daha iyi olur,» hatta giderek, 
«Toplantıya katılan yetmiş bin kişiyi cezalandırmak 
tehditi altında tutarsam toplantı çok daha düzenli 
olur.» gibi bir mantıktan kaynaklanıyor gibi geldi. 
Çünkü; 1911'lerde, gayet iyi bilirler, İçtimaat-ı Umu
miye Kanunu ve Tecemmuat Kanununda bunlar üç 
kişi ile görülüyor. Hatta, izin verirlerse, o tarihe ait 
bir küçük maddeyi de okuyayım. Kuşkusuz Türkiye' 
de, 60 yıllık tatbikatta idare heyeti, yani toplantı yö
neticileri ile toplantı düzenleyicileri birbirinden ayrıl
mıştır. İdare heyetinin görevleri; yani toplantı yöneti
cilerinin görevleri çok açık seçik tespit edilmiş ve özel
likle hilafı kanun ahvali menetmek, beyannamede ta
yin olunan mevzu haricine çıkılmamasına dikkat et
mek, asayiş-i memleketi ve adabı umumiyeyi ihlal ede
cek nutuklar irad edilmemesine dikkat etmek, ika-i ce
laline teşvik misili ahvalde bulunulmamasına dikkat 
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etmek gibi görevlerle yükümlenmiş bulunan idare he
yetleri için aynen şöyle diyor : «Heyet üyeleri, (ida
re heyeti üyeleri) beyannameyi verenler (Düzenleyici
ler) tarafından tayin ve irae edilmemiş ise, içtimada bu
lunanlar tarafından intihab olunur.» Bu kadar liberal 
bir noktadan nereye geldik. 

Sanıyorum ki bence, uygulamada evvelce en az üç 
kişilik bir idare heyeti vazifelendiriliyordu, birinin 
ikametgâhının orada olması yeterli sayılıyordu. Şimdi 
bu Kurul yedi kişiye çıkarılıyor ve bunlardan tümünün 
ikametgâhının orada olması isteniyor. Deniyor ki, 
bunlardan bir kısmının ikametgâhı orada olmazsa, her
halde, ikametgâhı olanlar hemen yakalanacak suçüstü 
hükümlerine göre; öbürleri ise, bir süre sonra kendi
leri izlenecek, idare bununla adeta kendisine bir ko
laylık sağlamakta; çünkü «Bunu suçluları kolayca iz
lemek imkânını elde etmek için yaptık» diyorlar. Kuş-
Ikusuz suçluların izlenmesi idareye ait bir yetkidir ve 
bunun kendisine göre en kolay yoldan usulerini vaze
derken, bir hakkın kullanılışını güçleştirmek, sanıyo
rum ki tezattır, yani «idare» kavramına aykırıdır. 

'Bu bakımdan, düzenleme kurulu üyelerinin en az 
üçünün toplantının yapılacağı yerde sürekli ikametgâh
larının bulunması yeterlidir. Bu demek değildir ki, 
eğer yedi kişi ise, geriye kalan en az dördü 'hiçbir şekil
de ikametgâhsız kişiler olacak. Böyle bir iddia yok; 
ama idarenin vazifesi, kendine kolaylık değil, hakkın 
kullanılmasına kolaylık sağlamaktır, hakkın kullanıl
masını kolaylaştırmaktır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Uyguner, aleyhte buyurun efendim. 
'M. FEVZt UYGUNER.— Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Sayın Yarkın önergesinde, düzenleme kurulu baş

kan ve üyelerinden en az üç kişinin ikametgâh bel
gesi ibraz etmelerini, ikametgâhlarının bulunmasının 
yeterli olacağını... 

ŞERAFETTİN YARKIN — İkametgâh belgesini 
hepsi verecektir Sayın Başkanım, 11 inci maddeye gö
re tüm üyeler ikametgâh belgesi verecektir. 

M. FEVZİ UYGUNER — Şimdi Sayın Başkanım, 
bu neden çıkmıştır?.. Geçmiş uygulamalarda, geçmiş 
düzenlemelerde görülmüştür ki, bir ilde birçok karı
şıklıkları çıkaran dışarıdan gelen bazı unsurlar olmuş
tur. Başta Kahramanmaraş olayları olmak üzere; ki, 
gayri kanunî bir şeydi orada yapılan hareket ve yargı
lama sonunda, bunun dışarıdan getirilen militanlar ta
rafından tertiplendiği ve yapıldığı geniş çapta ortaya 
çıkmıştır. Bu bir olaydır. 

Gene, kanuna başvurarak yahutta kanunî yollara 
başvurmak suretiyle yapılacak toplantı ve gösteri yü
rüyüşlerinde de aynı şekilde dışarıdan gelen, yani adı-
sanı yahutta ikametgâhı belli olmayan şahısların, bu 
gibi hareketlere tevessül etmeleri ve yapılacak toplan
tıları, toplantı başladıktan sonra saptırmaları endişesin
den kaynaklanmaktadır. 

Bir yerleşim yerinde oturan herkes aşağı yukarı 
(Bilhassa küçük yerlerde) birbirini tanır, bilir; şu şu
dur, bu budur... Bunlar getirip de belgeleriyle müra
caat ettikleri takdirde, toplantıyı kimlerin tertip ede
ceği önceden, hem idarece, hem de güvenlik kuvvet
leri çevrelerince bilinir, tanınır; fakat dışarıdan ge
lenlerin bu toplantıyı tertiplemeleri, bunları biraz bil
gisizliğin içerisine iter ve dolayısıyla toplantı başla
dıktan sonra bir saptırma olursa, bazı hâdiseler ya
ratılmış olursa, bazı kargaşalıklar doğarsa, o takdir
de toplantıyı tertipleyenlerden bir kısmı ortadan kay
bolacaktır; bunlar da kimdir, neyin nesidir, nere
den gelmiştir bunların tespiti imkânı kalmayacaktır. 
Adres uydurma olabilir; onun için bunlann kimler 
olduğunu, isimleriyle, adresleriyle, bilinmeleri, çev
rece ve güvenlik kuvvetlerince tanınmaları endişesin
den doğmaktadır. Düzenleme yerindedir, bu şekilde 
kanunlaştığı takdirde birçok hâdiselerin önü başlan
gıçtan itibaren alınmış olacaktır. Bu şekilde oylan
masında fayda vardır. 

Arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon ve (Hükümetin görüşü? Buyu

run Sayın Şahin. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSÎ MEHMET 

ŞAHİN — Sayın Başkan; bu madde gerçekten çok 
önemli bir madde, «En az yedi kişi» tabirini getir
mek suretiyle yedi kişiyle tahdit edilmediğini, 10 ki
şi, 15 kişi, 30 kişi de olabileceğini vurguluyoruz. Ha
len yürürlükte olan 171 sayılı Kanunda 7 nci mad
desinde «En az üç kişilik Ibir tertip heyeti tarafın
dan düzenlenir toplantılar», diyordu ve bunlardan 
sadece birinin o yerde ikametinin olmasını kâfi gö
rüyordu. 

Bunun, zatiâlinizin de çok yakından bildiğiniz bir
çok mahzurları bulundu. Başka yerlerden, başka il
lerden; hatta orayı hiç görmemiş olan kimseler gel
diler, orada kahvede otururken bir Mşi de buldular, 
bazen para da vermek suretiyle ona beyannameyi 
imzalattılar. Toplantı veya yürüyüş başladıktan son
ra da, belli bir şamaya gelince, karışıklık çıkacağı 
sırada otomobillerine binip o vilayeti terk ettiler git-
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tiler. Ondan sonra Kanun, yine «3O015 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanacak bu Kanuna göre işlenecek 
suçlarda» diyordu. Zabıta hiçbirisini bulamaz oldu 
ve son 7 - 8 sene zarfında meydana gelen toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinde olaysız dağılan, olaysız bi
ten çok ender toplantı ve gösteri yürüyüşü olmuştur 
ve buralarda da bir hayli kan akmış, tahribat meyda
na gelmiştir. 

Onun için Ibiz, «En az yedi kişi» defken; fakat 
ilerideki bir maddemizde toplantının sorumluluğu
nu, gösteri yürüyüşünün sorumluluğunu en az yedi 
kişinin yüklenmesini; 12 nci maddede en az yedi 
kişinin, esiki Kanunumuzda olan yönetici heyet ye
rine, yedi kişinin bu toplantının yönetiminden so
rumlu olmasını derpiş ediyoruz. Binaenaleyh, bu
rada 15 'kişiyi gösterir düzenleme kurulu olarak, 15 
kişiden yedisi toplantının başından sonuna kadar ora
da bulunacak ve yönetim kurulu vazifesini yapacak; 
ama yedi kişiyi gösterirse, o da tertip heyeti göre
vini alacak, toplantı için şartlar yerine gelmiş ola
cak, bu suretle o yedi kişi de toplantının başından 
sonuna kadar orada bulunacak yönetim kurulu, top
lantıyı yönetici görevini de üstlenmiş olacak. Bu ba
kımdan, yedi kişinin muhafaza edilmesini uygun gö
rüyoruz. 

Ayrıca, bunların demin arz ettiğim sebeplerden 
dolayı, ikametgâhlarının, yani sürekli ikametgâhları-
nın orada bulunmasını, yani orada oturmalarını, ora
da iş, güç sahibi olmalarını da zarurî görüyoruz. Bu
gün fiilî ikametgâh; bir kişinin Türkiye'de üç, beş 
yerde ikametgâhı olabiliyor. Aynı adamın; tüc
cardır, Erzurum'da oluyor. İstanbul'da oluyor. İz
mir'de evi vardır, bilmem nerede yazlığı vardır; yani 
fiilî ikametgâh Türkiye'de bugün çok: dağılmıştır. 
Sürekli ikametgâh, devamlı oturduğu yer, işinin gü
cünün olduğu yer aranıyor burada. 

Seçme yeterliliğini durumu da daha evvel arz 
edilmişti. 

Daha ağır başlı, daha olgun kimselerden meyda
na gelsin tertip heyeti; düşünsün, taşınsın diye düşü
nüldü. Yeni hazırlamış olduğumuz Tasarının ağırlık 
merkezlerinden birisi düzenleme 'kuruludur. Düzen
leme kurulu, toplantının başından sonuna kadar, dü
zenlenmesinden bitişine kadar bütün sorumlulukları 
üzerine alıyor, yükü üzerine alıyor, bunların sorum
luluğunu taşıdığı, bildiği fbir toplantının da huzur 
ve sükûn içinde devam etmesi, huzur ve sükûn için
de bitmesi sağlanır umudu ağır basıyor. 

Düzenleme kurulu en ağır hususlardan birisidir. 
Bir de yeni Anayasamızın getirdiği hususlar var, ye
ri gelince arz edeceğiz, erteleme ve yasaklama hakkı 
düzenleme kuruluyla ilgili. Bu iki büyük değişik
lik vardır. Tasarımızda eski Kanuna göre. önerge
lere katılmıyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, önergelere katıl

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, önergelere katılamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Değerli üyeler, Sayın Yarkın ve Sayın Tutum' 

un aynı mahiyetteki önergelerine Sayın Komisyon 
ve Hükümet ikatılmıyor. Dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergelerin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Genc'in bir önergesi var, ikinci fıkranın 
ikinci satırındaki «ayrıca» kelimesiyle başlayan cüm
lenin maddeden çıkarılmasıyla ilgili. Yalnız Komis
yondan ve Hükümetten soruyorum; katılıyor musu
nuz? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MEH
MET ŞAHİN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, katlanıyorsunuz. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tutum'un önergesi, «yasama» deyiminin 
metinden çıkarılmasıyla ilgili en son fıkrada. 

Sayın Tutum, siz hep önergelerin lehinde konuş-, 
tunuz, üzerinde konuşmadınız; bu defa lütfen buyu
run. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan teşekkürler. 
Toplantı düzenleme kurulunun üyesi olma hakkı

nın kısıtlama sonucunu doğuracak olan böyle bir 
kısıtlamanın doğru olmayacağını düşündüm. En azın
dan ben şöyle düşünüyorum; Meclis üyelerinin, yani 
milletvekillerinin üyelikle bağdaşmayan işlerin neler 
olduğu 82 nci maddede sayılmış. 

Eğer, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kullanma 
hakkı ile ilgili olarak toplantı düzenleme kurulu üye
si olmak, milletvekilliği ile bağdaşmayan bir işse, 
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(bunu anlarım. Bu, milletvekilliği sıfatıyla ve işiyle 
bağdaşmayan bir iş olarak nitelenir ve böyle bir işe 
teşebbüs eden kimse de, yine Anayasada belirtilen 
ilkelere göre, üyeliğin düşmesi sonucunu, doğuran bir 
dizi işleme maruz kalabilir. Bunda bir diyeceğim 
ydk; ama öyle denmiyor, milletvekilliğinin düzenle
me kurullu üyesi olması halinde siyasî hakkı kulla
nırken kötüye kullanabileceğini varsayarak, böyle bir 
hakkı ondan alalım... Bu olamaz. Bu, Anayasanın te
mel esprisine aykırı düşer; çünkü bir milletvekili, 
mademki Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet Söz
cüsü «Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kullanma hak
kı siyasî nitelikte bir halktır.» diyorlar, siyasî nite
likte hakları kullanmak için seçilmiş kişilerdir onlar 
da. Şimdi, bu hakkı kullanan kişiden, bir suç isteye
ceği varsayılarak, dokunulmazlığı olması nedeniyle 
kendisi hakkında takibat hemen yapılamayacağı dü
şünülerde böyle bir hakkın kullanılmasını esirgemek, 
mantığın ve Anayasanın bu belirttiğimiz maddeleriy
le kesinlikle uyuşmaz diye düşünürüm. Çünkü; eğer 
milletvekili siyasî hakkını kullanırken ne gibi kötüye 
(kullanmalar yüzünden, ne gibi hukukî muameleye 
maruz kalacaksa bunda da o şekilde kalacak. 

Suçüstü ağır cezalık bir suçta yakalanmamak 
kaydıyla, dokunulmazlık nedeniyle hakkındaki ko
vuşturma dönem sonuna bırakılabilir, mümkündür; 
ama siyasî haklarını kullanırken, muhtemelen bu si
yasî hakkını suiistimal etmesi nedeniyle, yani suç iş
lemesi nedeniyle, o hakkın kullanılması dolayısıyla 
suç işlemesi nedeniyle «Böyle bir hakkı kullanamaz
sınız» demek milletvekilliği sıfatıyla bağdaşır bir şey 
değildir. Bunu arz etmek istiyordum. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen?.. 
Aleyhinde, Sayın Uyguner, demin Sayın Murat-

'oğlu'nun sözünü başka bir arkadaşa vermiştik. Bu 
sözü size veriyorum; buyurun Sayın Muratoğlu. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, çok de
ğerli üyeler; 

10 uncu maddede düzenleme kurulunu teşkil ede
cek olan kimselerin yasama veya diplomatik döku-
nulmazlıklarının bulunmaması gerektiği hususu ele 
alınmış. Benim anladığıma göre, burada değerli ar
kadaşım Sayın Tutum'un mevzubahis eylediği gibi, 
'siyasî haklarından milletvekilinin herhangi bir kısıt
lama asla söz konusu değildir. Nitekim siyasî hak
kını kullanabiliyor ki, toplantıya katılıyor. Bu, kul
lanılmasıdır. 

Şimdi, bu olayda; yani toplantıda bir suç, top
lantıyı düzenleyenler tarafından kendilerine kabili 
izafe bir suç söz konusu 'olduğu zaman, milletvekili 
hakkında, suçüstü ve ağır cezalılik olanların dışın
da, hiçbir tahkikat ve takibat yapılamayacaktır. Bu, 
açıktır. Bu suçlar ise, lalettayin olaylar gibi kabul 
edilmemek lazımdır. Cemiyetin huzurunu, sükûnunu, 
itimadını, emniyetini çok yakından ilgilendiren ve 
çok yalkm geçmişte ziyadesiyle emsalini gördüğümüz, 
büyük kitleleri pek fazla tedirgin eden hadiselerdir. 
Bu hadiselerin sorumluları hakkında derhal takibata 
geçilmesi, amme intizamının temini ve efkârı umu
miyettin teskini bakımından bir emri zaruridir ka-
naatımıza göre. 

İşte bu sebeplerle, siyasî dokunulmazlığın, yasa
ma dokunulmazlığının zırhına bürünmüş bir kimse
ye bu tarzda suç işleyebilmesi ve onun takip dışı 
kalmamasını temin zımnında bu madde sevk edil
miştir ki, kanaatimize göre tamamiyle doğrudur ve 
yerindedir. 

Bu itibarla, önergenin aleyhinde olduğumu say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Bazı hallerde o kadar ileri gidiyoruz ki, kendi

mize olan itimadımızı bile kaldırıyoruz. Milletin 
seçtiği milletvekillerinin suç işleyeceğini tasavvur edi
yoruz, sonra da önlemeye kalkışıyoruz. Suç işlemeik 
bakımından veya birtakım kötü muamelelere giriş
mek bakımından, onun cezasını zaten kamuoyu ve
rir ve ayrıca bizatihi bu Meclis verir; kendi meclisi 
verir. Nesine itimat etmiyorsunuz bu zatın?.. Mil
letvekili olmuş; ama «Efendim yarın şunu yapar, bu
nu yapar..» Eski devirleri misal almayalım. Eski de
virler bir anarşi devri idi. O zaman demokrasi değil, 
«anarşikrasi» vardı ve bazı milletvekilleri şu veya bu 
şekilde Meclisin de milletvekili sayılmayabilirdi; 
ama müstakbel bir cemiyet için, müstakbel bîr mec
lis için, müstakbel bir seçim için şimdiden şüpheleri 
yaratmakta kimsenin hakkı yoktur. 

Bu itibarla, yasaima organına itimat ediyorsanız, 
onun mensuplarına da 'itimat ediniz. Lütfen bu Öner
geyi kabul edelim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Erginay. 
Evet Sayın Komisyon, önerge hakkındaki görü

şünüz?.. 

-61Û — 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; 

Daiha evvel de arz etti(k; toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri kamu düzeniyle çok yakından ilgili olay
lardır ve kamu düzeni bu olaylar sebebiyle geniş öl
çüde bozulmaktadır. Kamunun huzura kavuşması ve 
toplantılar dolayısıyla meydana gelen rahatsızlığın 
giderilmesi için, suçluların süratle yakalanıp adalet 
huzuruna çıkarılması gerekir. Geçmiş tatbikatta maa
lesef böyle olmamıştır, Olamamıştır. Milletvekillerinin 
'karıştığı, beyanname verdiği toplantılarda sanık ele 
geçirilememiş, takibat yapılamamış ve olaylar birbi
rini takip etmiş, 12 Eylüle gelinceye kadar bütün ce
reyan eden anarşik olaylarda bu kanuna aykırı tu
tum ve davranışlar, kanunsuz hale dönüşen toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri olmuştur. Dolayısıyla, bu yü-
füyü'şleri tertipleyenler, düzenleyenler ele geçirileme
miş, takibat yapılamamış, bundan da kamu düzeni 
geniş ölçüde 'bozulmuştur. 

Maddenin amacı budur. «Milletvek illerinin yasa
ma dokunulmazlığı vardır» diye, bu zırha bürünerek 

bu şekilde davranışları önlenmek istenmektedir; an
cak milletvekillerinin siyasî haklarını kullanmayı kı
sıtlayan bir madde değildir; hiç alakası yoktur. Be
yanname verildikten sonra milletvekilleri o toplantı
larda istedikleri şekilde konuşabilir, tartışabilir ve 
katılabilirler. O itibarla, Anayasaya da uygundur, 
herhangi bir sakıncası yoktur, önergeye katılmıyo
ruz. 

Arz ederiz. 
Başkan — Teşekkür ederim. 
Sayın Şah'in, zatıâliniz?.. Katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler; önergeye Sayın Komisyon ve Sa

yın Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Katml etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kalbul edilmemiştir. 

Madde üzerinde soru var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kahul edenler... 

Etmeyenler... 10 uncu madde ka'bul edilmiştir. 
Değerli üyeler; Birleşime yarım saat ara veriyo

rum. 

Kapatma Saati : 16.55 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 17.25 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT - Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
149 uncu Birleşimimizin ikinci Oturumunu açı

yorum. 
Görüşmekte olduğumuz Toplantı ve Gösteri Yü

rüyüşleri Kanununun 11 inci maddesinde kalmıştık; 
11 inci maddeyi okutuyorum. 

Bildirim verilmesi 
MADDE 11. — Toplantı yapılabilmesi için, top

lantının yapılmasından en az yetmişiki saat önce ve 
çalışma saatleri içinde düzenleme kurulunun ta
mamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının ya
pılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kayma
kamlığa verilir. 

Bu bildirimde; 
a) Toplantının amacı, 

b) Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş 
saatleri, 

c) Düzenleme kurulunun başkan ile üyelerinin 
açık kimlikleri, meslekleri, ikametgâhları ve varsa ça
lışma yerleri, belirtilir ve bildirime belgeleri eklenir. 

Bu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren alın
dı 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. 

— m 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Devrimsel, Sayın Tutum. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRÎMSEL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili olarak 

hep biliyoruz ki, iki sistem mevcuttur. Birincisi izin 
sistemi, biri de bildirim sistemidir. Anayasamız 34 
üncü maddesiyle bildirim sistemini kabul etmiştir. 
«Önceden izin almaksızın» diye başlayan 34 üncü 
maddeye uygun olarak bu maddenin de tanzimi ge
rekir idi. 

Bana öyle geliyor ki, en az 72 saat önce bildirim
de bulunma zorunluluğu, Anayasamızın esas aldığı 
izinsiz toplantı yapma özgürlüğü ile pek bağdaşma
maktadır. Şu bakımdan ki, 72 saat, önce bildirim zo
runluluğu, süre uzunluğu nedeniyle âdeta iznin sa
kıncalarını taşımaktadır. Çok önemli olaylar olabilir, 
kısa zamanda toplantı gerekebilir, üç gün önceden 
bildirimde bulunma zorunluluğu, toplantıyı amaçsız 
ve etkisiz kılabilir. Bu nedenle, bu,sürenin 24 saate 
indirilmesi herhalde Anayasamızın kabul ettiği esas 
prensibe de uygun olacağı kanısındayım. Birinci temas 
etmek istediğim nokta budur. 

İkinci nokta; maddenin sondan bir önceki fıkra
sında «Bu bildirim valilik ve kaymakamlıkça kabul 
edilmez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise, 
bu halde noter vasıtasıyla ihbar yapılır. İhbar saati 
bildirimin verilme saati sayılır.» deniyor. Acaba, ihbar 
saati bildirimin, ihbar edilmek üzere notere verilmesi 
saati mi sayılır? Yoksa, bildirimin notere tevdi saati 
ihbar saati olarak mı kabul edilir? Yani, bildirimin 
notere verilmesi mi ihbar saati kabul edilir? Yoksa, 
noterin idareye ihbarı ulaştırdığı saati mi kabul edilir? 
Burada açıklık yoktur, bu konunun da açıklanmasını 
diler saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Saygıdeğer Başkan, değerli 

üyeler; 
1 inci madde bildirimle ilgilidir. Bilindiği gibi, bil

dirim verilmesi zorunluluğunun Anayasaya aykırı ol
duğu iddia edilmiş; ancak Anayasa Mahkemesinin oy
birliği ile verdiği kararlarda bildirim verilme zorunlu
luğunun Anayasaya aykırı olmadığı kesinlikle bir iç-
tihata bağlanmıştır ve bildirim önemlidir. Bu bildiri
min iki noktasıyla ilgili bir görüş arz edeceğim. 

Bir tanesi 72 saat önceyle ilgili. 
Şimdi, öyle sanılıyor ki, idarenin toplantı için ge

reken hazırlıkları yapabilmesi ve kendisini teçhiz ede-

1 bilmesi için en az 72 saat önce bildirimin verilmesi 
gerekiyor. Bu 72 saat yine benim baştan beri ileri 
sürdüğüm, idarenin biraz da ağır hareket edebileceği; 
efendim, kendisini düzenlemekte yeteri kadar hızlı 
hareket edemeyeceği varsayımından kaynaklandığım 
sanıyorum. Çünkü, bu ta tçtimatı Umumiye Kanu
nunda 3 üncü maddesinde, (aynen maddeyi oku
yorum): «Beyannamenin itası zamanıyla içtima za
manı arasında lâakall 48 saat mürur edecektir» diyor. 
Aslında bu, günümüzde motorize olmuş güvenlik kuv
vetlerinin ve plan ve düzen fikrine alışmış olan gü
venlik kuvvetlerinin bundan 60 yıl önce 48 saatin 
kabul edildiği zamandaki ölçülere göre düşünerek bu
nu 72 saate çıkartmak dediğim gibi, gelişmiş yönetim 
fikrine uygun düşmemektedir. Sanıyorum bu konuda 
değerli Komisyon neden 72 saate çıkarılmış olduğunu 
açıklayacaklardır. Bu beni tatmin etmemiştir. 

Bir küçük noktaya daha deyineyim. 
Bu, bildirim kapsamına nelerin girdiği tadat edil

miş. Eskiden beri konuşacakların isimleri de az - çok 
belli idi. Ben bunu belirtmiş olmuyorum. Mademki o 
kapsama girmedi, konuşacakların isimlerini de bildi
rimde bildirelim demeleri için söylemiyorum Sayın 
Komisyona; ama bu eskiden var idi. Herhalde daha 
liberal olsun denmiş ki, (isabetlidir) bu, bildirimde 
bildirilmiyor, bildirimin kapsamı içerisine alınmıyor. 

Asıl üzerinde durmak istediğim, Sayın Devrimsel'in 
üzerinde durduğu, maddenin sondan ikinci fıkrasında 
«Bu bildirim valilik veya kaymakamlıkça kabul edil
mez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise bu 
halde noter vasıtasıyla ihbar yapılır. İhbar saati bildi
rimin verilme saati sayılır.» denmektedir. Benim bura
da üzerinde durmak istediğim; aslında eski hukuku
muzda noterleri devreye sokma diye bir durum yok 
idi; ancak halen yürürlükte bulunan Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununda hemen hemen aynen bu 
hükümler vardır, yalnız benim dikkatimi çeken; eğer 
noter yok ise o yerde, mutlaka zabıt yeterli olmalıdır, 
tutanak yeterli olmalıdır. Yoksa, bir ilçede o anda 
olmayabilir. Yoktur diye illa ilden veya diğer yerden 
noter getirtmek ve onun vasıtasıyla ihbar yapma yeri
ne, sanıyorum ki, o yerde daha pratik olarak tutanak 
tutulur, tutanak bu ihbar yerine "kabul edilir ve daha 
pratik bir sonuç alınır diye düşünüyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ İSMAIL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
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Sayın Devrimsel, Kanun Tasarısında toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yapacakların bildirim verme husu
sunu Anayasaya aykırı bulmaktadır. «Anayasa, önce
den izin almaksızın 'herkes toplantı gösteri yürüyüşü 
yapabilir diyor. Bu itibarla, bu bir izin mahiyetin
dedir» dediler. «Bildirim verilme hususu Anayasaya 
aykırıdır.» dendi. 

EtKR't DEVRİMSEL — Hayır. Yanlış anlaşılmış: 
tekrar arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Ek bir açıklama yapacaksınız herhal
de buyurun Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMEL — Efendim, İki sistem var
dır. İzin sistemi ve bildirim sistemi dedim. Anayasa
mız izin sistemini değil, bildirim sistemini kabul et
miştir ve de bu demokratiktir dedim. Ancak, sürenin 
uzunluğu bildirim sistemiyle zaman bakımından âdeta 
izin sistemine dönük bir benzerliktedir dedim. Yoksa, 
sistem Anayasaya uygundur, dedim. 

BAŞKAN — Evet. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ISMAtL HAKKI DE-
MİREL — Evet, anlaşıldı efendim. 

Şimdi, zaman bakımından Sayın Tutum'la aynı 
noktaya temas etmiş oluyorlar. 72 saat konmasının 
nedeni, idareye hazırlanma, toplantıda çıkması muh
temel olayları önleme amacıyla idareye önleyici za
bıta tedbirleri almak fırsatını vermek için verilmek
tedir. Sayın Tutum, «60 yıl >önce bu daha kısa idi, 
şimdi neden bu kadar uzun süre; idare böyle kabul 
etmiştir» diyor. 

Efendim, 60 yıl evvelki toplantılar, gösteri yü
rüyüşleriyle bugünkü toplantı, gösteri yürüyüşlerinin 
sonuçlarında kıyaslama yapıldığı takdirde bize hak 
vereceklerdir. Bugün toplantılar geniş siyasî çalış
malarda büyük yer tutmakta ve sık sık toplantılar ter
tiplenmektedir. Anayasayla verilen bu hak vatandaş
lar tarafından sık sık kullanılmaktadır ve hemen hemen 
her ilde gün geçmiyor ki, bir toplantı yapılmasın. O 
itibarla, bu toplantılarda da 50 bin, hatta yüzbinlerce 
kişi toplanmaktadır. Bu, çıkması muhtemel olayları 
önlemek zabıtanın görevidir. Toplantıyı yapanların da 
toplantının sükûnet içinde ve düzen içinde yapılmasını 
istemeleri haklarıdır. İdare, bu toplantı hürriyetini de 
korumak amacıyla gerekli önlemleri almak durumun
dadır. Bu önlemleri almak zamana bağlıdır. Bir ilden 
diğer ile icabında kuvvet aktarmaları yapılmaktadır. 
Bu sebeple, 72 saat bir aralık konulması uygun görül
müştür. Daha evvelki tatbikatta 48 saat idi, bunun 
yeterli olamadığı anlaşılmıştır 72 saat bunun için 
konmuştur. 

Noterden yapılacak ihbar konusu ise; bu, toplantı 
hürriyetini korumak amacıyla, yani vali veyahut kay
makamlar keyfî olarak bildirimi aldıktan sonra alma
yabilirler. Yani, kanuna uygun bir toplantı veyahut 
gösteri yürüyüşü bildirimini idare amiri kabul etme
yebilir. Bu takdirde bir emniyet supapı olsun diye, 
bir emniyet getirilsin diye noter aracılığıyla bu bildi
rimin iletilmesi kanunun öngördüğü bir husustur; 
daha evvelki kanunumuzda da vardı. «Noter bu
lunmayan yerlerde tutanak tutulsun» dendi. 

Şimdi, her ilçede de noter yerine görevli olan 
yetkililer vardır. Yani, toplantı ve gösteri yürüyüşü 
beyanı yapılacak vali ve kaymakamlıkların bulunduğu 
yerlerde noterler de vardır, noter yetkilileri vardır. 
Bu sebeple, noter aracılığıyla bu bildirim verilebi
lecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, madde ile ilgili önergeleri okutu

yorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Yasa Tasarısının 11 inci maddesinin birinci fıkrasın
daki «Yetmişiki» ifadesinin «Yirmidört» olarak değiş
tirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 450 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ben
dinden sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
talep ederim. 

İsa VARDAL 
«Bildirime, düzenleme kurulunun içinden, toplan

tının düzenini sağlamak üzere yönetici olarak görev
lendirilecek en az üç kişinin kimliklerini, ikametgâh
larını ve imzalarını taşıyan bir belge de eklenir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 11 inci maddesinin 

dördüncü fıkrasına (Sondan bir önceki fıkraya) aşa
ğıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

«Noter bulunmayan yerlerde tutanak yeter sayı
lır.» j 

BAŞKAN —/Sayın Genç olmadığı için, doğru
dan doğruya Komisyondan Sayın Genc'in önergesi
ne katılıp, katılmadığını soruyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
I KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
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REL — Katılamıyoruz. Daha evvel açıkladığımız | 
üzere 72 saat gereklidir. Bu itibarla önergeye katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musu
nuz? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MEHMET 
ŞAHİN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Genc'in öner
gesinin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Sıra Sayın Vardal'ın önergesinde. 
Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; I 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının 10 uncu mad
desinde, en az yedi kişiden oluşan düzenleme kuru
lu kabul edilmiştir. Bu düzenleme kurulu, yedi kişiden 
de fazla olabilecektir. Düzenleme kurulunun aynı za- « 
manda toplantının yöneticiliğini yapması, bazı hal
lerde mümkün olmayabilir; çünkü yedi veya daha 
fazla kişinin bir toplantının veyahut da yürüyüşün 
düzenini sağlamak için yönetici olarak bulunmaları 
gerekmeyebilir. O nedenle, ben 11 inci maddenin bi
rinci fıkrasının (c) bendinden sonra bir fıkra ekle
mek suretiyle, «Düzenleme kurulunun içinden veya 
dışından toplantının düzenini sağlamak üzere yönetici 
olarak görevlendirilecek en az üç kişinin kimlikleri
nin bildirilmesi lazım.» şeklinde vermiştim; ancak ka
bul edilen 10 uncu maddede, düzenleme kurulunun 
haricinde başka kişilerin toplantılarda görevlendiril- I 
mesi kabul edilmemiş bulunmasına göre, önergemi şu 
şekilde düzeltmek istiyorum; 

«Bildirime, düzenleme kurulunun içinden toplan
tının düzenini sağlamak üzere yönetici olarak görev
lendirilecek en az üç kişinin kimliklerini, ikametgâh
larını ve imzalarını taşıyan bir belge de eklenir.» 
Burada «veya dışından» kelimesini çıkarıyorum. 

'Bu şekilde bu fıkra eklenirse yararlı olacak; çünkü 
bütün düzenleyicilerin, yönetici olarak toplantıya iş
tirakleri önlenmiş olacak ve toplantının veyahut da 
yürüyüşün yapıldığı sırada belli kişiler yönetici ola
cağı için, mesuliyet de belli kişiler üzerinde toplana
caktır. İleride herhangi bir şey olduğu zaman, ka
nunsuz hareketler olduğu zaman, o belli kişiler me
sul olacaktır bu durumlardan ve idare için de bir 
kolaylık sağlanmış bulunacaktır. 

Arz eder, teşekkür ederim. | 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen savın 

üye var mı? 
M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhinde efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Biraz evvel Sayın önerge sahibinin de açıkladığı 
gibi, görüşmekte olduğumuz Kanun Tasarısının 10 
uncu maddesinde «Bu Kanuna göre yapılacak top
lantılar, seçme yeterliğine sahip en az yedi kişiden 
oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. 
Bu kurul, kendi aralarından birini başkan seçer.» şek
linde bir hüküm getirmiştir. Belli ki, bu hüküm ge
reğince düzenleme kurulu toplantıyı hem düzenlenme
sini temin edecektir, (İdarî mercilere başvurmak su
retiyle) hem de yönetecektir; yani burada amaçla
nan husus, sorumlu kişileri; yani toplantının tertip
lenmesinden başlayarak, düzenlenmesi ve sona erme
sine kadar sorumlu kişileri tayin ve ıtespit etmektir, 
10 uncu madde bu amaca yöneliktir. 

11 inci madde, 10 uncu maddenin tamamlayıcısı 
mahiyetindedir ve burada da «Toplantının yapıla
bilmesi için, toplantının yapılmasında en az 72 saat 
önce ve çalışma saati içinde düzenleme kurulunun 
tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının 
yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik ve kayma
kamlığa verilir.» şeklinde düzenlenmekte ve bildiri
de yer alması gereken hususlar müteakip bentlerde 
açıklanmaktadır. 

Bu durumda, bu düzenleme kurulu tarafından 
^Önergede belirtildiği gibi) ayrıca bir yönetici ku
rul veya grup seçilmesine hem 10 uncu maddenin 
düzenlenmesine göre kanunî imkân yoktur, ıhem de 
sorumluluğu paylaştırır, dağıtır; yani burada amaç
lanan husus, sorumlu kişilerin belli olmasıdır. (Top
lantının düzenlenmesinden ve yönetilmesinden). Şim
di, önergede bunun içerisinden beş kişilik bir so
rumlu grup ayrılıp, toplantının yönetiminin bunlara 
verilmesi öngörülmektedir ki, !bu yanlış olur 10 un
cu madde hükmüne göre) hem toplantının düzenle
yicisi, hem de yöneticisi aynı şahıslardır^ Aynı şa
hıslar, toplantının hem düzenlenmesinden, hem de 
yönetiminden sorumludurlar, bu sorumluluğun be
lirtilmesi için !bu hükümler vazedilmiştir. Bu ba
kımdan önergeye katılmak mümkün olmamaktadır. 

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



Danışma Meclisi B : 149 22 . 8 . 1983 O : 2 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım, Sayın İsa Vardal'ın 
önergesine katılamıyoruz. 10 uncu maddede, (Sayın 
Uyguner'in de belirttiği gibi) düzenleme kurulunun 
en az yedi kişiden ibaret olacağı ve bunların arala
rında toplanıp bir başkan seçeceğini (ifade etmekte
dir. iEsasen 12 nci maddede de bu konuda açık hü
küm getirilmiştir. Düzenleme kurulunun, bu Kanun 
Tasarısında en az yedi kişiden ibaret olacağı söylen
miştir; ama bir toplantıyı tertip edip, düzenleyenler 
yedi kişiden ibaret değildir, en az yirmi, otuz kişi 
de olabilir. O itibarla, Kanun Tasarısı en az yedi 
kişinin sorumluluk taşımasını öngörmektedir. Bu yedi 
kişi de aynı zamanda, eski ifade ile, yönetici ola
caktır. 

Bu sebeple, Sayın Vardal'ın arzu ettiği sorumlu 
idarecilerin saptanması kanunen sağlanmış olmak
tadır, 12 nci maddeye geldiğimizde bunu ayrıca gö
receğiz. Bu itibarla önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MEH

MET ŞAHİN — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Tutum'un, «Noter bulunmayan yerlerde tu
tanak yeter sayılır.» şeklinde bir ibarenin eklenme
si ile ilgili önergesinin lehinde, aleyhinde konuşmak 

. isteyen sayın üye var ımı efendim?... 
M. FEVZİ UYGUNER — .Aleyhinde Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Uyguner, buyurun 

efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre, 

Türkiye'nin her tarafında noter vardır. Türkiye'de 
noterler sınıflandırılmıştır. Bininci sınıf noterlik, bü
yük merkezlerde; ikindi sınıf noterler, daha küçük 
merkezlerde; üçüncü sınıf noterler ondan daha kü
çük merkezlerde faaliyet gösterirler. Üçüncü sınıf 
noter bulunmayan yerlerde '(Ki, buralar daha küçük 
yerleşim yerleridir, ilçelerdir.) gelir düzeyi, gelir du
rumu bir noterliği tatmin etmeye pek kâfi olmayan 
yerlerdir. Buralarda da gene 1512 sayılı Kanun hü

kümlerine göre, mahkeme başkâtipleri noterlik gö
revini yüklenmişlerdir ve bunu götürürler; yani bu
gün için Türkiye'de noterlik ibulunmayan hiçbir il 
veya hiçbir ilçe düşünülemez. Olsa olsa bu noter
lerden bazılarının izinli olması veya mazeretli olma
sı sebebiyle görevde bulunamaması gibi bir durum 
ortaya çıkabilir, 

Bunlardan münhal de olabilir. Ancak esas no
terler; yani başkâtipler dışındaki üçüncü, ikinci, bi
rinci sınıf noterler münhal de olsa, mazeretli de olsa 
yerine mutlaka yetkili başkâtipleri vardır; onlar ba
kar ve bu görevi onlar yürütür. Mahkeme başkâtip
lerinin bulundukları yerlerde ise ya başkâtip muavi
ni vardır bu görevi üslenip yürütecek veya başkâ
tibin yerine bakacak bir kimse mutlaka bulunacak
tır. Onlar yürütecektir; yani bildiri vermek için ida
reye müracaat vukuunda (Ki, 72 saatlik bir süre 
de tanınmıştır burada, az bir süre 'değildir.) noteri 
ilk gün bulamazsa ikinci gün mutlaka bulacaktır^ 
O noterlik eliyle ihtar yaptırmak için noteri bulup, 
o ihtarı yaptıracaktır. Bu imkân her zaman için mev
cuttur. Önergedeki endişe varit değildir. 

Bu sebeple, önergenin kabulüne imkân göremi
yorum. Arz ederim, 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, izin verir 

misiniz önerge ile ilgili?... 

BAŞKAN — Hayır, veremeyeceğim özür dile
rim. 

CAHİT TUTUM — Çok kısa Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Eğer sizin önergenizle ileri sürdü

ğünüz konuyu başka şekle dönüştürerek bir konuş
ma yapılmışsa, bir cevap hakkınız olur; ama öner
ge üzerinde, madde üzerinde konuştuğunuz için müm
kün değil. Böyle bir yolu bir defa açarsam, ondan 

« 
sonraki bütün maddeler üzerinde görüşen arkadaş
lar önergeleri üzerinde de konuşmak isteyeceklerdir 
Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Geri almayla ilgili olduğu 
için. 

BAŞKAN — Geri almayla ilgili olunca, «Geri 
alıyorum.» dersiniz. 

CAHİT TUTUM — İzin verir misiniz o sözü 
kullanayım. 

BAŞKAN — ıBunun son sözü yok; ama geri 
almak için birkaç kelime söyleyecekseniz buyurun 
söyleyin^ 

— 675 — 
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ICAHİT TUTUM — Efendim, zabıtlara geçmesi 
açısından ifade ediyorum. Kendileri bir sorun çık
mayacağını söylüyorlar, bir güçlük çıkmayacağını 
söylüyorlar. Komisyon Başkanı da sanıyorum aynı 
şeyi tekrarladı bana cevap verirken. Sayın Uy-
guner de bunu böyle diyorlar. 

Bu durum karşısında bir problem çıkmayacak-
sa ve noter diye bir sözcük geçmesi halinde ille no
ter aranmaz, noter görevi ile üslenmiş olanlar da 
bu görevi yerine getirebiliyor diyorlarsa, önergemi 
geri alıyorum efendim. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Madde ile ilgili soru var mı efendim?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Toplantının yapılması 
MADDE 12, — Toplantı, 7 nci maddede öngö

rülen yerlerde yapılır. Düzenleme kurulu kendi üye
lerinden en az yedi kişiyi toplantının yapıldığı yer
de bulundurmakla yükümlüdür. (Bu husus, katılan
ların kimlikleri belirtilmek suretiyle hükümet komi-
serince bir tutanakla tespit edilir. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları 
MADDE 13. — Düzenleme kurulu, toplantının 

sükûn ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çı
kılmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumludur. Ku
rul bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde 
güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. Alman ön
lemlere rağmen sükûn ve düzenin sağlanmaması 
halinde, kurul üyelerinden herbiri toplantının sona 
erdirilmesini hükümet komiserinden isteyebilir. 

Düzenleme kurulunun sorumluluğu, topluluk top
lantı yerinden tamamen dağılıncaya kadar sürer, 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?... Sayın Tutum, 
Sayın (Devrimsel. 

Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, burada bir 

(kurul oluşturuluyor. Kurulun görev ve sorumluluğu, 
özellikle sorumluluğu (başlangıçta ortak sorumluluk 

olarak gözüküyor. Sonra bireyselleşiyor. Bu nasıl 
bir kuruldur?... 

Şimdi burada bir yandan başkan diye birisi var. 
Ne işe yarıyorsa o başkan, belli değil. Hiçbir yer
de başkanın bir özel fonksiyonuna raslamadım. Ku
rul deyince, başkanın dçtimaya çağıracağı bir he
yet akla gelir. Acaba böyle midir başkan denilme
sinin nedeni?... Başkanın özel bir sorumluluğu mu 
olacak?... Sayın Komisyondan istirham ediyorum. 

İkincisi; ortak sorumluluktan bireysel sorumlulu
ğa indirgenliğine göre bu, kurul niye oluyor?... 
Eğer kurul üyelerinin her biri toplantının sona er
dirilmesini isteyebilecekse kurul niye olur?... Kurul 
ortak karar verir, kanunsuz bir yola dönüşme isti
dadında olup olmadığını takdir eder, kurul olarak 
takdir eder herhalde diye soruyorum. Eğer kurul 
değil de fertlerin her biri tek tek bunu sona erdire-
bileceklerse kurulun hikmeti vücudu nedir?... 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, soruyu vakitsiz sordum, özür 

dilerim. Çünkü, bu madde üzerinde söz isteyen ol
madı. Önerge de yok zannıyla soruyu sordum. Onun 
için evvelâ önergeleri değerlendireceğim, soruları 
sonra soracağım; özür dilerim. 

Siz de birinci soruya cevabı bilahara verirseniz 
Sayın Demirel. Siz de aynı şekilde Sayın Devrim
sel. 

(Madde üzerindeki önergeleri okutuyorum. 
Sayın Başlkanlığa 

Görüşülmekte olan Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Yasa Tasarısının 13 üncü maddesinin Tasa
rıdan çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Sayın Başkanlığa 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun Tasarı
sının 13 üncü maddesinin ilk cümlesinin aşağıda yer 
aldığı gibi, Adalet Komisyonu raporunda önerilen 
şekliyle kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
«Düzenleme kurulu; toplantının sükûn ve düzeni

ni ve bildirimde yazılı amaç dışına çıkarılmasını sağ
lamakla yükümlüdür.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 13 üncü maddesinde toplantıda sükûn 

ve düzenin sağlanamaması halinde düzenleme kurulu 
üyelerinden her birine tanınan toplantının dağıtılma
sını isteme yetkisinin sadece kurul başkanına tanın
masını, maddenin buna göre düzenlenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Fuat AZGUR 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 13 üncü maddesinin 

son fıkrasında yer alan «...topluluk toplantı yerinden 
tamamen dağılıncaya kadar sürer...» ibaresinin 
«...toplantı sona erinceye kadar devam eder...» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. ' 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Genç? Yok. O itibarla doğ
rudan doğruya Komisyondan soruyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Genç, 13 üncü 
maddenin Tasandan çıkmasını istiyorlar. Toplantıyı 
tertip edenlerin mutlaka bir sorumluluk taşıması ge
rekir. Aksi halde toplantı düzeni başka türlü sağlana
maz. Toplantıyı devam ettirmek mümkün olamaz. 
Sorumluluk ortada kalır. 

Bu itibarla, bu öneriye katılamıyoruz. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, bu konudaki görüşü
nüz nedir efendim?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MEH
MET ŞAHİN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Hü
kümet katılmıyorlar. 

önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Yarkın, zatıâlinizin önergesinde sıra, buyu
run efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

«Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları» 
na ilişkin bu maddede, «Düzenleme kurulu, toplantı
nın sükûn ve düzenini, bildiriminde yazılı amaç dışı
na çıkılmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu
dur.» denilmektedir. 171 sayılı Kanunda bu hüküm; 
«Düzenleme kurulu, toplantının sükûn ve düzenini, 
bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlar. 
Sağlayamadığı takdirde güvenlik kuvvetlerinden yar
dım ister.» şeklinde devam ediyordu. 1976 yılında 
1932 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle «...yükümlü
dür ve sorumludur.» denilmiş. 

Elbetteki hepimizin yükümlülükleri, hepimizin so
rumlulukları var. Ancak, bir toplantının sonuna ka
dar sükûn ve düzen içinde geçmesinin, hem yüküm-
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lülüğünü ve hem de sorumluluğunu o toplantıyı dü
zenleyenlere vermek, bu kişilerin altından kalkama
yacağı, yürütemeyeceği şekilde ağır bir görev niteliği 
taşımaktadır. 

Aslında, toplantının sükûn ve düzen içinde yapıl
masını sağlamak kimin görevidir?.. Bu, en başta Dev
letin görevidir. Elbetteki toplantıyı düzenleyenlerin 
bir yükümlülüğü olacaktır; ancak hem yükümlü, hem 
sorumludur demek ve ceza hükümleri içinde de 
«Bunu sağlayamadın» diye bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezasını öngörmek, bir yerde hiç kimsenin top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme cesaretini taşi-
yamaması, bunu yapamaması gibi bir sonuca götürür. 

Esasen, Adalet Komisyonundaki görüşmeler es
nasında bu konu tartışılmış ve yükümlülük ve sorum
luluk şeklinde değil, sadece «yükümlüdür» denilmek
le yetinilmiştir. Rapordaki bu hususa da Komisyon 
katılmamış, Hükümet metnini aynen benimsemiştir. 

Benim önergem, Adalet Komisyonunda yer aldığı 
gibi, «Düzenleme kurulu, toplantının sükûn ve düze
nini ve bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını 
sağlamakla yükümlüdür.» şeklindedir. Aslında, 171 
sayılı Kanunun 1976'dan evvelki değişikliği gibi «...sağ
lar. Sağlayamadığı takdirde güvenlik kuvvetlerinden 
yardım ister.» denilmesi, çok daha amaca uygundur. 

Başta da arz ettiğim gibi bu, en başta Devletin 
görevi. Devlet onbinleri bulan bir toplantının veya 
uzun ve son derece kalabalık bir gösteri yürüyüşünün 
baştan sona kadar her yerinde sükûn ve düzenini sağ
lamayı esasen kendisi yapacak ve amacı dışına çık
mamasını da yine Devlet sağlayacaktır. 

Söylenildiğine göre, İngiltere'de toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yapıldığı zaman, güvenlik kuvvetleri, top
lantıyı yapan topluluğa sırtını dönmekte, yüzünü di
ğer tarafa dönmektedir. Yani, o toplantıya dışarıdan 
yapılabilecek en küçük bir müdahaleyi anında görüp, 
tedbir alabilmek için... Onbinleri bulan bir toplantıyı 
düşünün; toplantının herhangi bir yerinde bir silah 
atılması veya sadece bir taş atılması veya toplantıya 
dışarıdan herhangi bir müdahale ile sükûn ve düze
nin bozulması halinde toplantıyı düzenleyen 7 kişi ve
ya 10-15 kişilik düzenleme kurulu ne yapabilecek
tir?.. 

Bu itibarla, bir yükümlülük getirelim, (Ceza mad
delerinde de değineceğim) bunun cezasını da ağır 
yapmayalım. Yükümlü olarak düzenlenmesi yeterli. 
Ceza konusunda da, demin arz etiğim gibi, kimsenin 
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toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeye cesaret 
edemeyeceği bir noktaya getirmeyelim. Aksi halde bu 
Kanun, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlememe 
hakkını dile getiren bir Kanun hükmünde kalır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 

. Önergenin lehinde, aleyhinde söz almak isteyen 
üye?.. Sayın Uyguner, aleyhinde buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER —• Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Değerli arkadaşımız Şerafettin Yarkın'ın önergesi 
okundu ve konuşmasını da hep beraber dinledik. Ka
nımca, hadiseye yanlış teşhis konuluyor. Bu yanlışlık 
şuradan ileri geliyor : 

Bir toplantı düzenleme kurulu teşkil ediliyor. Bu 
düzenleme kurulu bildirimini yapıyor, 72 saat önce
den izin istihsal ediliyor ve toplantı 72 saat sonra, 
başlıyor. Başladıktan sonra, Sayın Yarkın, dışarıdan 
müdahalelerle toplantının intizamının bozulması ko
nusuna değindiler. Haddizatında muhakkak ki, Dev
let kuvvetlerinin görevidir bu nizamı, intizamı sağ
lamak. Buna değindiler. Bu, yerindedir. Çünkü, dışa
rıdan her türlü müdahaleyi Devlet güvenlik kuvvet
lerinin önlemesi ve toplantının sükûn ve intizam için
de yapılmasını sağlaması lazımdır. 

Ancak, toplantıya iştirak eden şahısların taşkın 
hareketleri, yine toplantıya iştirak eden şahısların bir
takım kanunsuz söz ve eylemler içerisine girmiş ol
ması ve işin toplantıya iştirak edenler tarafından çığı
rından çıkarılması halinde ne olacaktır?.. İşte madde
miz bu hususu düzenliyor; dışarıdan vaki müdahale
lerin önlenmesini değil. O ayrıdır, Devlet kuvvetleri
nin görevidir. Şayet toplantıya iştirak edenler veya 
toplantıyı tertip edenler kanun ve diğer mevzuatın gös
terdiği hususların dışına taşmışsa, kanunsuz bir şek
le dönüşmüşse, işte o takdirde hem toplantıyı düzen
leyenlerin sorumluluğu başlar, hem de mükellefiyet
leri başlar. 

Bu iki yönlüdür : Toplantıyı düzenleyenler ya 
umursamayacaktır; işte bağıran bağırsın, çağıran ça
ğırsın, kanunsuz hareketi yapan yapsın şeklinde veya 
o sorumluluk duygusu içerisinde hükümet komiserin
den yardım isteyecektir. Diyecektir ki, «Artık bu iş 
çığırından çıkıyor, çıkma istidadı gösteriyor, ben hâ
kim olamayacağım, lütfen müdahale edin ve toplantı
nın dağılmasını temin edin...» şeklinde müracaat ede
cektir. Bu müracaatı yaptığı takdirde toplantıyı dü
zenleyenler iyi niyetlidir ve burada bu beyanları, bu 
yardım çağrıları, onları sorumluluktan kurtaracaktır. 

Ancak, bu kanunsuz hareketler devam ederken, dü
zenleyicilerin hiç umursamamaları veya hükümet ko
miserinin kendiliğinden hareket etmesi halinde karşı 
çıkmaları, elbetteki onları sorumluluğa davet edecek
tir ve sorumluluklarını ortaya çıkaracaktır. 

İşte madde bunun için düzenlenmiştir. Düzenleme 
yerindedir. Bu bakımdan önergeye katılamıyorum. 
Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 

Sayın Yarkın'ın önergesine katılamıyoruz. Muhte
rem arkadaşımız Uyguner, çok vukuflu olarak konu
ya değindiler. Düzenleme kurulu, dışarıdan gelecek 
saldırıları önlemekle görevli değil, toplantıya biza
tihi katılanların meydana çıkaracakları olayları, ön
ceden tedbir alarak önlemekle görevlidir. Slogan atıl
ması, tek tek suç işlenmesi gibi, silah taşıyanlar gibi, 
usulsüz, nizamsız pankart taşıyanlar gibi... Yani, top
lantıyı çığırından çıkartacak muhtelif eylemleri daha 
başlangıcında küçük nüve halinde iken bastırmak, ön
lemek, toplantıyı tertip ve düzenleyenlerin görevidir. 
Bizim amacımız da işte bu sorumluluğu ve bu yüküm
lülüğü, toplantıyı düzenleyenlerin üzerine vermektir. 

Zabıta, toplantıya dışarıdan herhangi bir yerde 
yapılacak saldırıları önlemekle görevlidir. Toplantının 
sükûn ve düzenini sağlamak Devlet zabıtasının da 
tabiatıyla görevidir; ancak toplantının amaç istika
metinde yürümesi ve safhalarından, yönetim kurulu 
yahut düzenleme kurulu başından sonuna kadar il
gilenmeli ve orada küçük küçük olaylar olduğu za
man onları toplantı içinde önlemelidir. Aksi halde, 
zabıtaya bunları bırakırsak, o takdirde, «Toplantıya 
polis müdahale etti» iddiaları ile karşılaşabiliriz. İşte 
amacımız bu iddiaların ortaya atılmaması için dü
zenleme kuruluna görev ve sorumluluk verilmektedir. 
Tasarının da amaçladığı budur. 

Bu itibarla önergeye katılamıyoruz. Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz?.. 

Katılmıyorlar. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Önergemi geri alıyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Azgur sıra sizin önergenizde, buyurun efen

dim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
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Tasarının 10 uncu maddesiyle, yüksek malumla
rınız olduğu üzere, en az yedi üyeli bir toplantı dü
zenleme kurulu teşkil ediliyor. Bu «en az yedi üye» 
ibaresi kullanıldığına göre, demek ki, 10 üye, 15 üye, 
hatta 20 üye dahi olabilir. 

11 inci maddede, toplantıdan 72 saat önce mülkî 
amire verilmesi gereken bildiriyi bütün üyelerin im
zalaması şart koşuluyor. Nedense orada üyelerin tü
münün imzası aranıyor; bir topluca sorumluluk için 
olsa gerek. 

16 ncı madde, toplantının ertelenmesini düzenle
me kurulu üyelerinin çoğunluğunun oyuna bırakıyor. 
Yine orada da bir toplu hareket gerekli görülüyor ve 
12 nci maddede düzenleme kurulundan en az 7 kişinin 
sürekli olarak toplantı yerinde hazır bulunması gere
ği belirtiliyor; fakat nedense alınan önlemlere rağmen 
sükûn ve düzenin sağlanmaması halinde toplantının 
dağıtılmasını bir tek üyenin ihtiyarına bırakıyoruz. 
Yani düşününüz ki, 20 üyeden kurulu bir düzenleme 
kurulundan bir tek üye kalkacak, diyecek ki, «Ben bu 
toplantıda huzurun ve sükûnun sağlanamadığı görü
şüne vardım, o itibarla sayın hükümet komiseri, top
lantıyı dağıt...» Ve 14 üncü maddeye göre de hükü
met komiseri bu teklif üzerine toplantıyı sona erdir
meye yetkili kılınıyor. 

Son derece önemli bir anayasal hakkın sona er-
dürilmesinin bir tek üyenin ihtiyarına bırakılmasını 
ben anlamakta güçlük çekiyorum. Kaldı ki 10 uncu 
maddede, demin Sayın Tutum'un da belirtmiş oldu
ğu gibi, bu düzenleme kurulunda bir başkan seçili
yor. Tasarının hiçbir yerinde başkana bir görev ve
rilmiş değil. Elbette ki, başkanın bir temsil yetkisi 
olmak lazım gelir. Düzenleme kurulunun üyelerinin 
çoğunluğunun güvenini kazanmış olan bir başkan hiç 
olmazsa burada, 13 üncü maddede toplantının dağıtıl
masını teklif edebilme hakkına sahip olmalıydı. Yani, 
toplantıda sükûn ve düzenin sağlanmış olup olmadı
ğını takdir yetkisi hiç olmazsa burada başkana bıra
kılmalıydı. 

O itibarla bendenizin önergesi bunu sağlamaya 
matuf bulunuyor. Takdir Yüksek Kurulundur. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
önergenin lehinde, aleyhinde?.. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Devrimsel, buyurun. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Çok önemli iki maddeyi görüşüyoruz; birinci mad
de geçti, ikinci maddeyi görüşmekteyiz. Yani bana 
göre 12 ve 13 üncü maddeler bu Tasarının çok önem
li maddeleri^ 

Şimdi, koskoca toplantının, icabında yüz binler
ce kişinin toplandığı bir meydanda heyecan içindeki 
bir topluluğun mukadderatını tek kişinin iradesine bı
rakıyoruz. Biraz evvelki 12 nci maddede geçti, yedi 
kişiyi başından sonuna kadar o toplantıda bulundur
makla yükümlüdür. Birini kazara aldatıp bir tarafa 
götürürlerse, 500 bin kişi dağılacak. Dağılır mı?.. Zor
larsanız daha vahim olaylar çıkar, ki o geçti, bitti 
tabiî. 

Şimdi 13 üncü maddede yine böyle bir toplantı
da bir tek kişi çıkacak hükümet komiserinden, (Hem 

kurul kurduk, kurula başkan seçtik; müşterek karar 
verme kurul tabirinin tabiatında saklıdır zaten) bu 
toplantının dağıtılmasını isteyecek. Mümkün ki, her 
toplantı mutlaka bir karşı görüşe karşı oluşturulur. 
Yani bir toplantıda meydana gelen fikir, düşünce ve 
eylemin mutlaka bir karşıtı da vardır. Elbet o karşıt 
düşüncedeki kişi, düşünün ki, bu toplantıyı tertip 
eden düzenleme kurulundan bir kişiyi çelerse {Bir şey 
vaat eder, şu olur, bu olur) o da gider hükümet ko
miserinden toplantının en heyecanlı yerinde dağıtıl
masını isterse... 

Gerçi «isteyebilir» deniliyor. Hükümet komiseri 
buna uymak zorunda mıdır, değil midir maddede 
açıklık yok. isteyebilir, hükümet komiseri uymaya
bilir de; o anlam da çıkıyor. Gerçi hükümet komise
rinin takdir hakkı saklıdır diye burada bir açıklık 
da getirmek lazım; fakat diyelim ki bu da uydu... 
Şimdi bir düzenleme kurulunun büyük çoğunluğu; 20 
kişilik bir düzenleme kurulu var diyelim, bir kişi hü
kümet komiserinden istedi ve hükümet komiseri de 
buna uydu. Şimdi bu 300 bin, 500 bin kişilik top
lantı dağılır mı?.. Bu daha vahim olayların çıkmasını 
göze almak değil midir?.. 

Onun için Sayın Azgur'un önergesi hakikaten uy
gulamada da büyük kolaylık getirecek ve huzuru da 
sağlama amacına yönelik olduğu kanaatindeyim. Onun 
için en azından, düzenleme kurulu başkanı bunu iste
yebilir demek lazım. Bu yönüyle önergeye iltifat edil
mesini diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Buyurun Sayın Demirel. 
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MÎLLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DEMI-
REL — Sayın Başkan; 

Sayın Azgur'a biz de teşekkür ediyoruz, önerge
sine katılıyoruz. Maddede bir değişiklik yapılması 
gerekecek : «Kurul üyelerinden her biri» yerine «Ku
rul başkanı toplantının sona erdirilmesini hükümet ko
miserinden isteyebilir.» şeklinde düzeltilmesini arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şahin?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MEHMET 

ŞAHIN — Uyuyoruz efendim, aynı görüşteyiz. 
BAŞKAN — Aynı görüştesiniz. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met önergeye katılıyor. Önergeyi kesin oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer bir önerge Sayın Tutum'un önergesi; bu
yurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Benim önergem, 13 üncü maddenin son fıkrasın

daki toplantı yerinden tamamen dağılıncaya kadar 
düzenleme kurulunun sorumluluğunun devam edeceği
ni belirtiyor. Bana göre bu da pratik bakımdan; yani 
uygulanabilirlik açısından fazla bir değer taşımıyor. 
Çünkü, toplantı yerinden topluluğun tamamen dağı
lıp dağılmadığı hangi kıstasa göre belirlenecek?.. Sa
yısal bir ^ıstas mıdır, yoksa velveleyle, gürültüyle öl
çülen bir şey midir ve nasıl tespit edilecek belli de
ğildir? 

Bana öyle geliyor ki, kafamda canlandırıyorum; 
diyelim ijandoğan'da bir toplantı, bu toplantı yerin
den topluluğun ne zaman tamamen dağılacağını na
sıl kestireceklerini merak ediyorum. Birisi bekleye
cek oradâ  herhalde; 1 kişi kalmaymcaya kadar de
mek mi isteniyor?.. Bir tek kişi veya 3 kişi, 1 kişi ol
maz da herhalde 3 kişi kalıncaya kadar denmek isteni
yor gibi geliyor bana. Aslında bu topluluk toplantı 
yerinden l|amamen dağılıncaya kadar şeklinde bir ifa
de sanıyofum ki, uygulamada büyük sıkıntılar yara
tabilir, sübjektif takdirlere yol açabilir. Burada kasıt 
zaten sorumluluğun o yerde, toplanılan yerde yasa
lara aykırjı birtakım işlerin yapılmamasını öngörmek 
içindir. Artık toplantı dağılmak üzere, toplantıya za
ten o kişilerin hâkim olması mümkündür; zabıtanın 
görevidir, o andan itibaren zabıta devreye girer. Bü
yük bir kı|smı dağılmış durumda, bir grup kalmış ve o 

grup da dağılma halinde. Bu tamamen dağılıncaya 
kadar orada kanuna aykırı herhangi bir davranışın 
ortaya çıkmaması sanıyorum ki, zabıtanın birinci de
recede görevidir. Artık bundan sonra düzenleme ku
rulu toplantı yerinin tamamen boşalmasına kadar so
rumludur demek, sanıyorum ki, yine zabıtanın kendi 
açısından, kendisine kolaylık sağlayıcı bir tür orada
ki düzenleme kuruluna da kendisiyle beraber zabıta 
fonksiyonunu yaptırmak için gibi geliyor bana. 

Bu nedenle eğer önergem doğrultusunda değiştiri
lirse fıkra, daha yararlı olur diye düşünüyorum. Say
gıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Demirel?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ
REL — Sayın Başkan, Sayın Tutum'a teşekkür edi
yoruz. Önerisini Komisyonumuz kabul ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Şahin?.. Kabul ediyorsunuz. 
Değerli üyeler; çalışmalarımızda tensiplerinizle 

şöyle bir usule başvursak; (ki, bugün toplantıyı açtı-
tığımız zaman, Birleşimi açtığımız zaman yaptığım 
kısa açıklamaya ilave bir teklif olsun) önergelerin 
lehinde aleyhinde konuşma ve önerge sahibinin uzun 
bir açıklama yapması şüphesiz zaman alıyor. Fakat 
bu konuşmalar ve açıklamalar elbette değerli oluyor. 
Yalnız tensip ederseniz, badema önerge okunduktan 
sonra Komisyona soralım, Komisyon katılıyorsa esa
sen hem önerge sahibinin yorulmasına mahal bırak
mayalım, hem lehte - aleyhte konuşan üyeleri faz
lasıyla, hem de Genel Kurulun daha çok zamanını 
almayalım diye düşünürüm. Mamafih, bu konuyu ya
rın sabahleyin tekrar arz ettikten sonra oylarınıza 
sunarım. 

Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılıyor. 
Kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, bu önergedeki teklif edilen değişiklikle 

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

Değerli üyeler; bundan sonraki maddede de öner
geler var. 

M. FEVZİ UYGUNER - - Sayın Başkanım; usul 
hakkında ufak bir şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efendim. 
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M, "FEVZİ UYGUNER — Biraz evvel buyurdu
ğunuz hususla ilgili olarak şöyle bir durumla karşılaş
tık zaman zaman. 

Şimdi bir önerge veriliyor, önerge çok kısa bir za
manda değerlendirilmek mecburiyetinde kalınıyor Ko
misyon tarafından. Komisyon hemen şöyle bir bakı
yor ve değerlendirip o anda «Katılıyoruz» diyorlar; 
fakat birden bire nüfuz edemedikleri için bunun al
tından birtakım sakıncalar, mahzurlar çıkabiliyor. Bu
nu da bazı arkadaşlarımız söz almak suretiyle, Ko
misyonun kabul etmesine de karşı çıkan arkadaşları
mız oluyor; nitekim uygulamada çıktı bu. 

BAŞKAN — Sonra Komisyon belki vazgeçiyor; 
onu mu söylüyorsunuz?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Vazgeçtiği de oldu. O 
bakımdan hatalı bir uygulama olur. Bunun üzerinde 
durulması gerekir. 

BAŞKAN — Evet efendim; bu şöyle de olabilir : 
Komisyon, «Katılacağız» dedikten sonra, «Bu öner
genin aleyhinde olan sayın üye var mı?» deriz, teke 
indirmek imkânı da belki olabilir; ama tabiî tensip, 
karar Yüce Meclisindir. 

Değerli üyeler; bundan sonraki maddeyi tamam
lamamız mümkün olmayacağı için, 23 Ağustos 1983 
günü özel gündemimiz var. Yarın saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.30 

— m — 





DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

149 uncu BİRLEŞİM 

22 Ağustos 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 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) 

(2) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı Ve Adalet 
Anayasa, Malî İşler, İktisadî işler, Sağlık ve Sosyal iş
ler, Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(3) Ödeme Güçlüğü İçiride Bulunan Bankerlerin 
işlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değiştirilmesine 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 işler 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) 

(4) 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, imar ve iskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/736) (S. 
Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

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

(6) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tariM : 15.3.1983) 

<7) 8.7,19811 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(8) 3 Hazüran 1938 Tarihli ve 2423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavi) 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) 

(9) 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) 

(10) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(11) 2)1.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri 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 işleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

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



(13) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve 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) 

(14) 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) 

(15) 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) 

(16) 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) 

(17) 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) 

(18) 647 Sayılı Cezaların Irifazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı ; 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(19) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko-
misyonüan raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(20) 5434 Sayılı T.C. Emekii 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) 

(21) 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) 

(22) 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) 

(23) 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) 

(24) 9.5,1958 Tarihli ve 7116 Sayılı imar ve is
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(25) 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) 

(26) 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) 

i(27) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(28) ıÖ57 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) 

(29) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(30) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, 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) 



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

(32) 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) 

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

(34) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(35) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

ı(36) 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 (37) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın İdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(38) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

ı(39) 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 Karnin Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (40) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
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Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
I Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
I Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 

(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 
I X (41) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
I Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta

şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 

I Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi: 21.7.1983) 

<42) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz-
I zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 

Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
j Birinci Maddesine Bir gıkra Eklenmesi Hakkında 
I Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi: 21.7.1983) 

I (43) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
I Geri ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta

rım ve orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

I (44) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım 1Ğ-
I NECİLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş-
I bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 

Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

I X (45) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An-

I laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy-
[ gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa

vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(46) 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 İşler Komisyonu Raporu. 
(1/581) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

<47) 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) 

(48) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 



(49) 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) 

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

(51) 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) 

(52) 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 (53) 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) 

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

(55) 8.6.1949 Tarlilhli ve 5434 SayA T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(56) 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) 

(57) 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) 

(58) 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) 

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

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

(61) 1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/738) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi : 4.8.1983) 

(62) 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 (63) 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) 

(64) 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) 

ı(65) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere İJıişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (66) 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. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(67) Telli KTRAN'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) 

(68) 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) 



(69) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(70) İstanbul Belediyesi Havagazı işletmesi Genel 
Müdürlüğünün, istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16,8.1983) 

(71) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat
baalar Kanununun Bazı Maddelerinin eDğiştirilıne-
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983) 

(72) 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) 

(X) Açık Oylama 



/ 


