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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

4 Ekim 1983 Salı 

İki oturum yapılan bu birleşimde 
Dernekler Kanunu Tasarısı (1/564) (S. Sayısı 679) 

kabul edildi. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan 'tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 
13.55'te son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

•»»• • • > • • < » ••»» 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cunıhurbaş Isanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve MiUÎ Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oratntiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BALKAN — Millî Güvenlik Konseyinin. 168 inci 
Birleşimini açıyorum. 

1. — Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine 
Dair 3614 Sayılı Kanuna Ek 21.6.1943 Tarih ve 4442 
Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Son Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin ' 
Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 2/79; M. G. Konseyi : 2/137) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 403; M. G. Konseyi S. Sayısı : 681) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında, Ti
caret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair 3614 
sayılı Kanuna Ek 21.6.1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin Danış-

(1) 681 S, Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Gündemimize göre kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

ma Meclisince Reddolunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer almak
tadır. 

Bu rapor, 681 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmış
tır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yer
lerini aldılar. 

Bu Kanun teklifinin tümü Danışma Meclisince 
reddedilmiştir. Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu da teklifin reddini uygun görmüştür. 

Teklifin reddine dair Komisyon raporunu oku
tuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23 Ağustos 

1983 tarihli 150 nci Birleşiminde görüşülerek işaret 
oyu ile reddedilen «Ticaret Vekâleti Teşkilat, ve Va

li. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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zifelerine Dair 3614 saydı Kanuna Ek 21.6.1943 ta
rih ve 4442 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Son 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Ka
nun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir, 

Söz konusu Kanun Teklifi; ticaret müşaviri ata
şe veya muavinlerinin dış göreve atanabilmeleri için 
yabancı ile evli olmamalarını hükme 'bağlayan 4442 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasını, yü
rürlükten kaldırmaktadır. 

Malumları olduğu üzere «Kamu yönetiminin ye
niden düzenlenmesi» çalışmaları uyarınca bakanlık
ların teşkilat ve görevleri, kanun hükmünde karar
namelerle yeniden belirlenecek ve halen uygulanmak
ta olan kuruluş kanunları da yürürlükten kaldırıla
caktır. 

Bahse konu kanun teklifinin yukarıda arz edilen 
çalışmalar muvacehesinde işlerlik kazanamayacağı ve 
çok kısa bir süre sonra yürürlükten kalkacağı düşün
cesi ile şimdiden görüşülerek üzerinde çalışma yapıl
masının uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır. 

Yukarıda arz edilen sebeplerle Danışma Meclisi 
Genel Kurulunca da reddedilen teklifin reddi hususu 
tensiplerine sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Başkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 
Üye 

Attan ATEŞ 
Mu. Alb. 

Üye 
Taner UZUNAY 

Dz, Kur. Alb. 
Üye 

Dinçer ASENA 
Ticaret Bakanlığı 

Anlaşmalar Genel Müdürü 

BAŞKAN — Elfendim, bu rapor üzerinde görüş
me açıyorum. 

Komisyon Sözcüsünün rapora ilave edeceği iza
hatı olacak mı? 

TUĞAMİRAL YURDAKUL GÜNÇER (İhti
sas Komisyonu Başkanı) — Hayır, ilave edeceğimiz 
bir husus yok Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 3 üncü maddenin son fıkrasını yü
rürlükten kaldırmak suretiyle, ecnebi ile evli de olsa 
dış vazifelere gitsin demek istiyorlar, yani hariciye
de olduğu gibi değil mi? 

TUĞAMİRAL YURDAKUL GÜNÇER (thtisas 
Komisyonu Başkam) — Evet Sayın Cumhurbaşka
nım. 

BAŞKAN — Teklif o; onu yürürlükten kaldırmak 
suretiyle değil mi? 

TUĞAMİRAL YURDAKUL GÜNÇER (İhtisas 
Komisyonu Başkam) — Evet efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Bakanın bir diyeceği var mı 
efendim? 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Tensiplerinize bırakıyoruz efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu Ka
nun geldiği zaman, bu madde üzerinde görüşülmesi 
gerekecek zannediyorum. 

BAŞKAN — Ayrıca görüşeceğiz ama, bunun 
şimdi yeri değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Madde 
pek de kolay bir madde değil. 

»BAŞKAN — Çünkü bakanlıkların teşkilatlanma
sı yeniden yapılıyor. Komisyonun ileri sürdüğü se
bepler de doğrudur» 

Bu rapor üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Raporu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir^ 

Bu suretle teklif reddedilmiş ve düşmüştür. 

2.-3 Haziran 1938 Tarih ve 3423 Sayılı Maarif 
Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik Yapan 
6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 Tarih 
ve 2768 Sayılı Kanunların Başlıklarında ve Metinle
rinde Geçen Bazı Deyimlerin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/627; M. G. Konse
yi : 1/584) (D. Meclisi S. Sayısı : 356; M. G. Kon
seyi S. Sayısı: 677) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, 
3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 sayılı Maarif Vekâ
letine bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkın
da Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik Yapan 6 Tem
muz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 tarih ve 2768 
sayüı Kanunların Başlıklarında ve Metinlerinde 
Geçen Bazı Deyimlerin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyo
nu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 677 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmış
tır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yer
lerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

(1) 677 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Danışma Meclisince de aynen kabul edilen tasarıda, 
«Maarif Vekâleti», «Ertik Okulları ve «Mütedavil 
Sermaye» gibi terimlerin bugünkü karşılıklarının kul
lanılması için değişiklik öngörülmüştür. Ancak ya
pılan çalışmada, aynı kanunun aynı maddesinde, bu 
terimlerin yanında «Maliye Vekâleti» ve «Divanı 
Muhasebat» gibi günümüzde kullanılmayan terimle
rin de geçmekte olduğu görülmüştür. Tasarıya bu iki 
terim ki, «Maliye Vekâleti» yerine «Maliye Bakan
lığı», «Divanı Muhasebat» yerine de «Sayıştay» de
yimleri ilave edilerek madde yeniden düzenlenmiş ve 
tensiplerine sunulmuştur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bunun hakkındaki bir kanun gö
rüşmesinde, «Bu ertik ne demektir» diye sormuştum. 
O zaman, «Eskiden kalma bir kanun olduğu için bu 
duruyor» demiştiniz, şimdi onu değiştirmiş oluyorsu
nuz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım; geçen sene 20 Ara
lıkta 2768 sayılı Kanun görüşülürken emir buyur
muştunuz, «Bu deyimleri düzeltin» diye. O zaman
dan beri çalışıldı, şimdi tekrar huzurlarınıza geldi, 
değişiklik yapılıyor. 

BAŞKAN — Artık bundan sonra «Ertik Okulla
rı» değil, «Meslekî ve Teknik öğretim Okulları» ola
cak. 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Efendim, bi

zim Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri kurulduğun
dan beri birçok kanunumuz çıkmış ve bugün kulla
nılan birçok kanunumuzda hep bu kelimeler geç
mektedir. Mesela «Maarif Vekâleti» olarak geçen 
birçok kanunumuz var. Tüm kanunların, günün kul
lanılan Türkçesine çevrilmesiyle ilgili, Adalet Bakan
lığının bir çalışması var, diye işitmiştiik. Yenileme 
konusundaki çalışmaları yürüyor idi. Böyle bir ça
lışma yapılıp bütün kanunlarda ilgili değişiklikler 
yapılacağına göre, bunların birkaç tanesinde deği
şiklik yapmak acaba uygun olur mu? Tabiî bu saf
haya kadar geldiğine göre, bu muhakkak geçecek
tir. Ama şimdi bunu misal olarak, her bakanlık, 
kendi adı dahil böyle küçük küçük kanunlar çıkara
rak, öz Türkçeye çevirmek çabasına girebilirler. Bi

naenaleyh, bu bakımdan ben, bu konu zabıtlara geç
sin, ele alınsın diye arz ediyorum. 

Bu vesile ile Adalet Bakanlığının ve bir de Mec
lisimizin, ileride kanunlarla ilgili hizmetlerini yürü
tecek olan elemanlarının, çalışma gruplarının bu ko
nuyu toptan halletmelerinin önemini belirtmek iste
dim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konuyu, zaten başka kanunlar görüşülürken 

de dile getirmiştik. Bir kere dil bakımından anlaşıl
mayan kanunlar var; çok eski, Osmanlı İmparator
luğundan kalma terimler. 

İkincisi, (bugün kullanılan birçok terimlerin aksi
ne, «Maliye Vekâleti, Maarif Vekâleti, Divan Muha
sebat» gibi deyimler var. Belki bir tek kanunla, «Şu 
şu şu tabirlerin karşılığı bu olarak bütün kanunlar
da değiştirilecektir» deyip, bu terimleri düzelten bir 
kanun çıkarılabilir. Ama tabiî onun içinde geçen di
ğer tabirleri ele alamayız. Onu, kanunu tüm olarak 
ele almak suretiyle yeniden düzenlemek lazım. Fakat 
böyle bariz olanların dökümü yapılabilir. Bakanlık
ların isimleri böyle denmiş ise, her kanunda bu şe
kilde değiştirilecektir, diye bir şey düşünülebilir. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Başbakanlıkta da böyle bir çalışma var Sayın Cum
hurbaşkanım, ama biz de ele aldık bu konuyu. 

BAŞKAN — Mesele yok, tamam. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Başbakanlık bu konuyu Devlet 
Planlama Müsteşarlığına vermiş. 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatıyla bunun 
hiçbir alakası yak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Bir efcip oluşturuluyor bu konuda. 

BAŞKAN — Bu, Devlet Planlama Teşkilatıyla 
ilgili bir iş değil ki? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Yalnız tabiî yürürlükten kalkan bir 
sürü kanun da var, onlarla ilgili birçok kanunumuz 
mevcut. 

BAŞKAN — Yani üzerinde çalışılıyor. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Buyurduğunuz doğru; geçenlerde 
bizde oldu; «Diğer kanunlarda şöylesine bulunan ifa
deler bu tarzda düzeltilecektir» diye bir genelleme 
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yapmıştık ama, ne var ki o Harita Genel Müdürlüğü 
ile ilgili konularda idi. 

BAŞKAN — Tabiî, bu da bununla ilgili. Nite
kim, hiç alakası olmadığı halde, bu Kanunla; «Ma
liye Vekâleti», «Maliye Bakanlığı» olarak, «Divanı 
Muhasebat», «Sayıştay» olarak değiştirildi. O kanun
da «ertik» terimi geçtiği için bunu yapmış. Daha 
bunun gilbi olan ıbirçok kanun var. 

HÂKİM TÜMGENERAL (MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Burada, «Diğer kanunlarda Maarif 
Vekâleti» diye kullanılan terimler bundan böyle 
«Millî Eğitim Bakanlığı», «ertik okulları» yerine «kız 
ve erkek sanat yüksekokulları» tarzında değiştirilmiş
tir» diye bir madde gelse idi, yalnız konulara iliş
kin... 

BAŞKAN — Biz ıgeçen sefer, «Bunu değiştirelim» 
dediğimiz için böyle oldu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Başbakanlık da böyle bir çalışma
nın içinde imiş. 

BAŞKAN — Mesele yok, o zaman güzel. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Kanun 

Terimleri Sözlüğü» diye bir kitap bastırılabilir ve o 
kanuna bağlanır, herkes ona bakarak düzeltir. 

BAŞKAN — Yani, üzerinde çalışılması lazım. 
Başka söz isteyen var mı? Yok^ 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Saydı Maarif Vekâ
letine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hak
kında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik Yapan 6 
TEMMUZ 1962 Tarihli ve 69, 28 ARALIK 1982 Ta
rih ve 2768 Sayılı Kanunların Başlıklarında ve Metin
lerinde Geçen Bazı Deyimlerin Değiştirilmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı 

MADDE U — 3.6.1938 Tarihli ve 3423, 6.7.1962 
Tarihli ve 69, 28.12.1982 Tarihli ve 2768 sayılı kanun
larda geçen; «Maarif Vekâleti» deyimi, «Millî Eğitim 
Bakanlığı, «Ertik Okulları» deyimi, «Meslekî ve Tek
nik öğretim Okulları», «Mütedavil Sermaye» de
yimi, «Döner Sermaye», «Maliye Vekâleti» deyimi, 
«Maliye Bakanlığı», «Divanı Muhasebat» deyimi, 
«Sayıştay» olarak değiştirilmiştir. 

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

Buyurunuz. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Efendim, baş

lıkta, «Başlıklarında ve Metinlerinde» tabiri var. 
Tabiî ki, kanunun 1 inci maddesinin içerisinde, «ka
nunlarda geçen» diyor. Acaba başlıklarım da ihtiva 
eder mi bu şekilde yazılış? 

BAŞKAN — Talbiî kanunun hepsine şamildir9 

«kanunlarda geçen» deyince, başlığı falan hepsi da
hildir. 

Esasında bunun için bence kanun çıkarmaya ge
rek yok. Çünkü, bunlar Türkçe deyimler, karşılıklar
dır. Vaktiyle «Divanı Muhasebat» deniyormuş, şim
di «Sayıştay» deniliyor; IO halde Türkçe Sözlük içine 
konabilir. Fakat bizim çok katı hükümlerimiz var; 
kanunun bir tek virgülünü, kelimesini değiştiremez
siniz. Bu, bu Kanunu çıkarmadan da olur. «Ertik 
okulları» ne imiş diye açarsınız lügati; meslekî ve 
teknik öğretim, tamam onu yazarsınız. Bunun için 
kanun çıkarmaya gerek yok ki, çünkü kullanılan 
kelime belli; artık, «Ertik» diye kimse kullanmıyor. 
«Divanı Muhasebat» terimi de kullanılmıyor; onu 
silip, «Sayıştay» diye bu Kanuna yazılabilir; ama 
gelin görün ki, illa bunun için de bir kanun çıka
cak. Bakın ne kadar formalite var. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2i — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 

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

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

Teşekkür ederim. 
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3. — 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve 
İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/625; M. G. Konseyi : 1/607) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 444; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 684) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Üçüncü sırada, 9.5.1958 tarihli ve 7116 sayılı 
imar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hak
kında Kanunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İh
tisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 684 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yer
lerini aldılar. 

Kanun tasarısı Danışma Meclisince değiştirilerek 
kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu ise 
ıtasarıyı ve Danışma (Meclisi Metnini (benimsememiş 
ve reddini kararlaştırmıştır. 

Tasarının reddine dair Komisyon raporunu oku-
1 tuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14 Eylül 

1983 tarihli 162 nci Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen «9.5.1958 tarihli ve 7116 sayılı İmar ve İskân 
Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 
Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Tasarı ile; Belediyelerin fen ve imar işleri ile ilgili 
dairelerinde veya müstakil imar müdürlüklerinde 
çalıştırılacak müdür, amir veya diğer teknik persone
lin tayin veya yer değiştirmelerinde İmar ve İskân 
Bakanlığının yetkileri yeniden düzenlenmektedir. 

Malûmları olduğu üzere «Kamu yönetiminin ye
niden düzenlenmesi» çalışmaları uyarınca Bakanlık
ların teşkilat ve görevleri, Kanun Hükmünde Karar
namelerle yeniden belirlenecek ve halen uygulanmakta 
olan kuruluş kanunları da yürürlükten kaldırılacak
tır, 

(1) 684 S. Sayılı basmayazı tauanağa eklidir. 

Tasarı ile düzenlenen konuya hazırlanmakta olan 
Kanun Hükmünde Kararnamede yer verileceği göz 
önünde bulundurularak, anılan Tasarının ret edil
mesi uygun mütalaa edilmektedir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 
Başkan Üye 

Yurdakul GÜNÇER Altan ATEŞ 
Tuğamiral Mu. Alb. 

Ihti. Kom. ıD. Bşk, D. Bşk. Yrd. 
Üye Üye 

Yaşar EMRE İsa KALKAN 
Kur. Bnb. İmar ve İskân Bakanlığı 
Proje Sb. Müsteşar Yardımcısı 

BAŞKAN — Bu rapor üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Komisyonun ilave edeceği bir husus var mı? 
TUĞAMİRAL YURDAKUL GÜNÇER (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ila
ve edeceğimiz bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Esbabı mucibenizde, «Kanun hük
münde kararname hazırlanıyor, bu Kanun da yürür
lükten kalkacak, bu bakımdan bunun kabulü bir ma
na ifade etmez» diyorsunuz. 

TUĞAMİRAL YURDAKUL GÜNÇER (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Buna dair kanun yakın za
manda değişeceği için buna gerek yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu konuda ne diyorlar. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu Kanun tasarısını 
Danışma Meclisine gönderdiğimiz tarihte, daha çalış
malar gelişmemişti. Yeni Kanun Kuvvetindeki Ka
rarnameye bunları aynen koyduk ve arkadaşlarımız 
tarafından da tasvip gördü. Bu bakımdan Komis
yonun kararı yerindedir. 

©öylelikle, belediyelerdeki teknik elemanların ve 
önümüzde hazırlığını yürüttüğümüz Belediye Kanunu 
Tasarısında da diğer memurların tayinleri, bir nokta
da İmar ve İskân Bakanlığınca ve diğer konularda 
İçişleri Bakanlığınca yürütülecek. 

Bu konuda bana daha önce tevdi edilmiş bir de
ğerlendirme vardı. Bazı teknik elemanların devlet hiz
meti yükümlülüğü ile ilgili bir görevlendirme konusu 
vardı, onu geliştirdik; fakat bugünkü kabine görüş
melerine göre artık şevki de mümkün olmayacak. Bu
nu da bu arada, konu belediye teknik elemanlarından 
açılmışken, arz etmek istedim. 

Şu anda kanun tasarısı hazır. 
Arz ederim. 
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BAŞKAN — Doktorlar için de çok direnme oldu; 
arkasından bu da çıksın dedik, bunda da direnme ol
du. İleride bunun muhakkak çıkarılması lazım; yoksa 
bu teknik eleman ihtiyacını Türkiye sathında gidere
nleyiz. Bundan sonraki Hükümetler zamanında bunu 
aramak ve çıkartmak gerekiyor. 

Rapor üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Raporu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle tasarı reddedilmiş ve düşmüştür. 
4. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

131 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/649; M. G. Konseyi : 1/605) 
(D. Meclisi S .Sayısı : 468; M .G. Konseyi S. Sayısı : 
680) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Dördüncü sırada, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 131 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 680 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yer

lerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı? 
KEMALETTİN ALİ KÂ$İFOĞLU (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, mad
delere geçildiğinde emrederseniz bilgi arz edeceğim. 

'BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isteyen 
var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

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

657 Saydı Devlet Memurları Kanununun 131 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 131 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ku
ruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan 

(1) 680 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir . 

veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçlan 
sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askerî savcılar 
veya sorgu hâkimlikleri veya Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanun uyarınca yetkili kumlarca yapılan 
soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni mu
hakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muha
keme karar suretleri ile ilgili. mahkemelerce verilen 
kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu 
bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir.» 

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

Buyurun. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci mad
desine getirilen bu fıkra ile kamu kesiminde, iktisadî 
devlet teşekküllerinde çalışan veya bunların kurduğu 
döner sermayede çalışan personel hakkında gerek gö
revden doğan, gerek görevleri sırasında, gerekse kişi
sel suçlarından dolayı işin normal olarak adlî mah
kemelere veya askerî mahkemeleer intikali halinde 
haklarında verilen takipsizlik, meni müdahale, meni 
muhakeme, talepname ve Memurin Muhakematı Ka
nunu yönünden bir işlem yapılmışsa, bu hususta da 
verilen kararlar o personelin bağlı olduğu bakanlık, 
kurum ve kuruluşa bildirilecektir. 

Bu zamana kadar memurlar hakkında dava açıl
dığı, hatta memur tutuklandığı halde, bağlı bulundu
ğu bakanlığın haberi olmuyordu. Eğer o kişi tutuk-
lanmışsa, her şeyden evvel bakanlığın, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununda ve diğer özel kanunlarda 
yer alan hükümleri harekete geçirerek onu görevden 
uzaklaştırması gerekir ve o kişi hakkında disiplin so
ruşturması açtırması gerekirdi. O bakımdan, bu tür 
işlemler ilgili kurum ve kuruluşa bildirilecektir. 

Komisyonumuz düzenleme esnasında sorgu hâ
kimlerini de dahil etmiştir. Zira, talepname ile dava
nın sorgu hâkimliğine açılması halinde sorgu hâkimi 
iki tür karar verecektir : 

1. Lüzumu muhakeme kararı vermek suretiyle 
mahkemeye sevk edebilir. 

2. Suçsuz olduğu anlaşılır, davayı orada bitirir. 
Talepname ile açıldığı zaman, talepnamenin sonu

cu alınmamış olur, o bakımdan da ilgili kuruluş ya
pacağı işlemi bilemez. O nedenle buraya sorgu hâ
kimini dahil, ettik. 

İkinci konu, Hükümet tasarısında mevcut olma
sına rağmen, Danışma Meclisince çıkarılan kesinleş
me şerhi meselesidir. Kurum veya kuruluşun başlan-
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gıçta o memuru hakkında herhangi bir işlem yapıl
dığını öğrendikten sonra kararın mutlaka kesinleş
mesini beklemesi lazım, Mahkeme beraat kararı ver
miştir, savcı temyiz etmiştir, bilahara bu mahkûmiye
te dönebilir veya mahkûmiyet kararı vermiştir, taraf
lar temyiz etmiştir, daha ağır veya daha hafif bir 
suça döner. O bakımdan, kesinleşme şerhini buraya 
ilave etmiş bulunuyoruz. 

Buradaki personel deyimi, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan; «me
mur, sözleşmeli personel, geçici süreli çalışan perso
nel ve işçi» yi de kapsamaktadır. Devlet kesiminde 
çalışanların, hangi statüde olursa olsun, bu tür ey
lemle karşılaşması halinde ilgili kurum bundan ha
berdar olacaktır. 

Yalnız gerek Hükümet tasarısında ve gerekse Da
nışma Meclisi metninde yer alan subay ve astsubay 
deyimi metinden çıkarılmıştır. Askerî mevzuatta su
bay ve astsubaylar ile uzman çavuşlar hakkında ya
pılan işlemler, askerî mevzuata dahil ise zaten bunun 
başlangıcı birliğinden geçmektedir; birlik komutanı 
anında gerek disiplin yönünden, gerekse görevden 
uzaklaştırma yönünden gerekli işlemi yapmaktadır. 
Sonuç mahkûmiyetle bittiği takdirde, verilen mahkû
miyet cezasına göre görevden uzaklaştırma vesair yön
den cezalandırılması mümkündür. 

Diğer taraftan, 926 sayılı Kanunda yer alan bu 
hükümlere uygun olarak çıkarılan yönetmelikle konu 
Adalet Bakanlığına intikal ettirilmiş ve Adalet Ba
kanlığı tarafından da teşkilata genelge yayınlamak su
retiyle subay, astsubaylar ve diğer askerî memurlar 
hakkında yapılan işlemlerden dolayı bilgi akışı her 
zaman için gerek kuvvet komutanlıklarına, gerekse 
Millî Savunma Bakanlığına yapılmaktadır. 

Ayrıca, subay ve astsubaylar 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa tabi olmadıkları için buradaki bu 
deyimler çıkartılmış, sorgu hâkimlikleri ilave edilmiş 
ve kesinleşme şerhi de konmak suretiyle metin yüce 
huzurunuza gelmiştir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, zaten 926 
sayılı Kanunun 65 inci maddesinde subay ve astsubay, 
uzman jandarma çavuşları ve uzman çavuşlarla ilgili 
mahkeme ilamları hakkında ne işlem yapılacağı yazılı. 
Tabiî Millî Savunma Bakanlığı, bu 'konuyu bir yönet-
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I melikle halletmiş. Aslında bunun da yönetmelikle ol
ması daha doğal tabiî. 

BAŞKAN — Askerî personelde bu konuda bir 
problem yok, 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Hükümet bunu 131 inci maddeye al
mıştı; ama incelememizde gördük ki gereği yok; bi
zim askerî savcılar bununla bağımlı değil. O nedenle 
hiç gerek görmedik. 

'BAŞKAN — Burada biz 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununda değişiklik yapıyoruz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai-

I resi Başkanı) — Aslında bunun geliş nedeni, orijini 
I şu : Bir memur hakkında iddianame yazılsa ve o 

memur beraat etse, soruşturmaya yer olmadığı kararı 
verilse dahi, o memur hakkında disiplin cezası ve
rilmesine mani hal değildir. O nedenle; bir memur 
hakkında savcılık soruşturma açmışsa, kovuşturmaya 
yer olmadığı kararı verilse bile, ilgili bakanlığa bil
dirir. ilgili bakanlık gerekirse, beraat etmiş olmasına 
rağmen, disiplin cezası verebilir; yeter ki konu o ba
kanlığa duyurulsun. Bu maksatla getirilmiş bir madde. 
Askerî personele uygulanan disiplin mevzuatı tama
men başka yasaya bağlı. 

I Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa

yın Cumhurbaşkanım, bu yerinde bir tadilat teklifidir. 
Tatbikatta da (izah ettiler), beraat ettiği takdirde ve
ya hakkında meni muhakeme kararı verildiği takdir
de, kişi mahkemeden ilamı alıp veya savcının ademi 
takip kararını alıp idareye veriyordu; ama mahkûm 
olduğu zaman bunu yapmıyor ve uzun zaman bir 
ihbar vuku bulmazsa mahkûm olduğu halde daire
sinde çalışıyordu. Bu fıkranın getirilmesi gayet isa
betlidir. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada 
askerî savcı deyimi var. Bu tabir sıkıyönetim mah
kemeleri için konmuştur. 

I BAŞKAN — Hayır, garnizon içerisinde işlenmiş 
bir suç olabilir. Askerî savcılar da bildirmek zorun
dadır; hatta dava askerî mahkemede görülse bile, onu 
da bildirmek zorunda. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai-

j resi Başkanı) — Askerî mahkeme onu kendi yönet-
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ımeliği gereğince bildiriyor. Yalnız sıkıyönetim askerî 
mahkemelerinin savcıları, devlet memurları hakkında 
bir iddianame yazmalarında, beraat etmesi veya mah
kûmiyet halinde de ayrıca bu kanundan dolayı bil
dirmeye mecbur oluyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, rapor 
kısmında da ayrıntılarıyla açıklandığı gibi, buradaki 
Cumhuriyet savcılığı adlî yargı ile beraber devlet 
güvenlik mahkemesi savcılığını; askerî savcılık da, 
normal olarak sıkıyönetim askerî mahkemelerinde 
çalışan savcıları ifade ediyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tabiî onları da kapsaması lazım, 

ayrı ayrı saymaya gerek yoik. Askerî savcı denmiş; 
ister normal askerî mahkemeler savcısı, ister sıkı
yönetim askerî mahkemeleri savcısı olsun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Zaten bizde askerî savcı veya sıkı
yönetim mahkemeleri savcısı diye bir ayrım yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 

Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/654; M. G. Konseyi : 1/572) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 450; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
682) (1) 

(1) 682 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasına geçi
yoruz. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu rapor, 682 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü ve sayın Bakanlar yer
lerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yüksek malumları bulunduğu üze
re, 9.11.1982 gün ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası, özellikle herkesin, önceden izin almaksı
zın silahsız ve saldırısız olarak, herhangi bir düşün
ceyi oluşturmak ve yaymak için toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yapabileceğini öngörmektedir. 

Buna rağmen gayet doğaldır ki, bu toplantı ve gös
teri yürüyüşü yapılırken şehir düzeninin bozulmaması 
gerekmektedir. Kanun tasarısı, bu nedene dayalı ola
rak, bazı kısıtlayıcı hükümleri ihtiva ediyor. 

Bunun dışında, kamu düzeninin ciddî şekilde bo
zulacağı, suç işleme ihtimali belirtilerinin var olması 
halinde veya millî güvenlik gereklerine uyulmaması ha
linde veya Cumhuriyetin temel ilkelerinin sarsılması 
halinde veya özellikle Anayasanın 13 üncü maddesin
deki prensiplerin bozulması durumunda, bu Kanunun 
yetkili kıldığı bölge valilikleri, il valilikleri veya kay
makamlıklar toplantı ve gösteri yürüyüşlerini bir süre 
erteleyebilecekleri gibi, tamamen de durdurabilecek
lerdir. 

Vakıflar, meslekî kuruluşlar ve bazı derneklerin 
kendi amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü 
yapamayacakları da ayrıca hüküm altına alınmış bu-
lunmaktdır. 

Bu konulara yer verilmek suretiyle kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. Danışma Meclisinden geçerek yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun; toplantı ve gösteri yü

rüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygula
nacak şekil, şart ve usuller ile gerçek ve tüzelkişilerin 
düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ye
rini, zamanını, usul ve şartlarım, düzenleme kurulu
nun görev ve sorumluluklarını, yetkili merciin yasak
lama ve erteleme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin gö
rev ve yetkileri ile yasakları ve ceza hükümlerini dü
zenler. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
İMADDE 2. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Toplantı; belirli konular üzerinde halkı aydın

latmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu 
benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu 
Kanun çerçevesinde düzenlenen açık ve kapalı yer top
lantılarını, 

b) Gösteri yürüyüşü; belirli konular üzerinde hal
kı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o 
konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tara
fından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen yürüyüşleri, j 

c) Mahallin en büyük mülkî amiri; illerde vali, il- | 
çelerde kaymakamı, I 

d) Mahallin güvenlik amirleri; illerde il emniyet I 
müdürü ve il jandarma alay komutanını, ilçelerde ilçe | 
emniyet amiri veya komiseri ve ilçe jandarma bölük 
komutanını, . 

İfade eder. 
Bir il'e bağlı ilçelerin, o ilin belediye sınırları için

deki kısımlarına ilişkin olarak bu Kanunun uygulama
sı yönünden mahallin en büyük mülkî amiri, ilin valisi
dir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 
MADDE 3. — Herkes, önceden izin almaksızın, 

bu Kanun hükümlerine göre, silahsız ve saldırısız ola- J 
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rak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 

Yabancıların, 4 üncü madde hükmü saklı kalmak 
üzere, bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenlemeleri ve Türk vatandaşları tarafın
dan düzenlenecek toplantı veya yürüyüşte topluluğa 
hitap etmeleri, afiş, pankart, döviz, resim, flama, lev
ha, araç ve gereçler taşımaları İçişleri Bakanlığının iz
nine bağlıdır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İstisnalar 
MADDE 4. — Aşağıda belirtilen toplantı ve faa

liyetler bu Kanun hükümlerine ta'bi değildir. 
a) Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, der
neklerin, ticarî ortaklıkların ve diğer tüzelkişilerin 
özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacak
ları kapalı yer toplantıları, 

b) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları 
içinde kalmak şartıyla Kanun veya gelenek ve göre
neklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşı
lama ve uğurlamalar, 

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

d) Cuımıhutlbaşkanı, Başlbakan ve Bakanların 
Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki toplantı ve ko
nuşmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin halk ile yapacakları Sohbet niteliğindeki görüş
meler. 

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

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Seçim zamanına 'ilişkin 'hükümler1 

,MADDE 5. — Seçim zamanlarında yapılacak pro
paganda toplantıları ile ilgili Kanun hükümleri sak
lıdır. 

BAŞKAN — Yani, kendi kanunlarındakini kaste
diyorsunuz?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Danış
ma Meclisince kabul olunan madde metninde 298 
sayılı Kanuna atıfta bulunuluyordu, onun kanun nu
marası değişebilir düşüncesiyle kanun numarasını 
kaldırdık. 
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IBAŞKÂN — Peki. 
5 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum, 

İKİNCİ BÖLÜM 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı 
IMADDE 6. — Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, 

tüm il veya ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hüküm
lere 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 ve kaymakamlarca karşılaş
tırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur. Bu 
yerler hakkında sonradan yapılacak değişiklikler du
yurudan onlbeş gün sonra geçerli olur. Toplantı yer
lerinin tespitinde gidiş gelişi, güvenliği bozmayacak 
ve pazarların kurulmasına enlgel olmayacak 'biçim
de, toplantıların genel olarak yapıldığı, elektrik tesi
satı olan yerler tercih edilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu (Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, biraz önce arz ederken, Anayasa
nın 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında şehir dü
zeninin bozulmaması bakımından ilgili vali ve kay
makamlıkların, daha önceden, toplantı yerini veya 
yürüyüş yapılacaksa yürüyüş güzergâhım tespit ve 
tayin edeceklerini ve bunu ilgili vasıtalarla da ilan 
edeceklerini ifade etmiştim. Önümüzdeki maddede 
bu hususlar yer almıştır. Çünkü, her müracaatta ne
rede tioplanılacağı veya hangi güzergâhın takip edile
ceği bilinmediği için, bazen valilerin anında yer tes
pit etmelerine toplantı yapan kişiler itiraz edebili
yorlar veya tebligat geç yapılabiliyor, gösterilen gü
zergâh üzerinde yürüme yapmıyorlar veya istenilen 
yerde toplantı yapmıyorlar. Buna mani olmak için 
özel olarak getirilmiş bir hükümdür. 

iBAŞKAN — Tespit edilen yerde yapılacak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Eski Ana
yasada böyle bir hüküm yoktu. Her müracaat sahi

bine toplantı veya gösteri yürüyüşünün nerede ya
pılacağı tebliğ ediliyordu; ya tebligatı almaktan im
tina ediyorlar veya tebligatı kasten geç alıyorlar ve 
bu defa kendilerinin tayin ve tespit ettiği güzergâhta 
yapıyorlardı. O sakıncayı gidermek için konmuş özel 
bir hükümdür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı? Yok. 
iMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı 
MADDE 7. — Toplantı ve yürüyüşlere ve bu 

amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz, 
Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneşin 

batışından bir sat önceye, kapalı yerlerdeki toplan-
tşlar saat 2B.Û0Te kadar sürebilir. 

iBAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

ı8 inci maddeyi okutuyorum. 
Umuma açık yer sayılma 
MADDE 8. — Toplantının yapıldığı yer, toplan

tı süresince umuma açık yer sayılır. 
İBAŞKAN — Yani herkes girebilir?.. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim, yalnız o değil... 

iBAŞKAN — Polis girebilir?.. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ((İçişleri Komisyonu Başkanı) — Polis 
Vazife ve Salahiyetleri Kanununda, polisin açık yer
lere izin almadan girme yetkisi var, o nedenle bu 
madde düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — İsteyen de girebilir zaten; toplantı 
açıkta ise, dışarıda ise girebilir, 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — O açı
dan değil, özellikle Polis Vazife ve Salahiyetleri Ka
nununa imkân bahşetmek için konmuştur. Tabiî her
kes girebilir, çünkü umuma açık yer sayılır deniyor. 

BAŞKAN — Evet, özellikle polis müdahale ede
bilsin diye konmuş. 

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

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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9 uncu maddeyi okutuyorum. ' 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

[Toplantı Şekil ve Şartları1 ' 
Düzenleme Kurulu 
MADDE 9. — Bu Kanuna göre yapılacak top

lantılar, medenî hakları kullanma ehliyetine saihip ve 
21 yaşını 'doldurmuş en az yedi kişiden oluşan bir 
düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu 'kurul 
kendi aralarından birini başkan seçer. 

Düzenleme 'kurulu başkan ve üyelerinin toplantı
nın yapılacağı yerde sürekli ikametgâhlarının bulun
ması ve bunların belgelendirilmesi zorunludur. Ay
rıca bu kişilerin, haklarında soruşturma ve kovuştur
ma yapılabilmesi izne bağlı kimselerden olmaması 
veya yasama veya diplomatik dokunulmazlıklarının 
bulunmaması gereklidir. 

'BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Bildirim verilmesi 
MADDE 1Q. — Toplantı yapılabilmesi, için top

lantının yapılmasından en az yetmişiki saat önce ve 
çalışma saatleri içinde, düzenleme kurulunun tama
mının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapı
lacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakam
lığa verilir. | 

iBu bildirimde; J 
a) Toplantının amacı, i 
ıb) Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve 

bitiş saatleri, 
c) Düzenleme 'kurulunun başkan ile üyelerinin 

açık kimlikleri, meslekleri, ikametgâhları ve varsa 
çalışma yerleri, ! 

.Belirtilir ve bildirime yönetmelikte gösterilecek i 
belgeler eklenir. ' 

İBu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren 
alındı belgesi verilmesi zorunludur. 

İBu bildirim, valilik veya kaymakamlıkça kabul 
edilmez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise 
keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu halde noter 
vasıtasıyla ihbar yapılır, ihbar saati bildirimin veril- ' 
me saati sayılır. 

Aynı yerde, aynı gün toplantı yapmak üzere ay
rı ayrı düzenleme kurullarınca bildirim verilmişse 
ilk verilen bildirim geçerlidir. Diğerlerine durum he- j 
men yazılı olarak bildirilir. J 

6 â 10 . 1983 O : 1 

(BAŞKAN — 1)0 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Toplantının yapılması 
MADDE 11. — Toplantı, 6 ncı madde hüküm

lerine uymak suretiyle bildirimde belirtilen yerde ya
pılır. Düzenleme kurulu, kendi üyelerinden başkan 
dahil en az yedi kişiyi toplantının yapıldığı yerde 
bulundurmakla yükümlüdür. Bu husus, katılanların 
kimlikleri belirtilmek suretiyle hükümet komiserince 
bir tutanakla tespit edilir. 

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

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları 
MADDE 12. — Düzenleme kurulu, toplantının 

sükûn ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çı
kılmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumludur. 
Kurul, bunun için gereken önlemleri alır ve gerekti
ğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. Alınan 
önlemlere rağmen sükûn ve düzenin sağlanamaması 
halinde, kurul başkanı toplantının sona erdirilmesini 
hükümet komiserinden isteyebilir. 

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

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

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hükümet komiseri ve yetkileri 
MADDE 13. — valilik ve kaymakamlıkça; hâ

kim ve savcılar ve bu sınıftan sayılanlar ile Silahlı 
Kuvvetler, Adalet, Genel ve özel Kolluk Kuvvetleri 
mensupları hariç olmak üzere, il veya ilçelerdeki 
mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil me
murlar ile diğer kamu görevlilerinden müdür, amir 
veya bunların yardımcıları arasından bir kişi, hükü
met komiseri olarak ve gerektiğinde iki kişi de hü
kümet komiseri yardımcısı olarak görevlendirilir. 

Hükümet komiseri, toplantı yerinde uygun göre
ceği bir yerde bulunur ve toplantıyı teknik ses alma 
cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araçlarla 
tespit ettirebilir. 
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Hükümet komiseri, 12 nci maddede öngörülen 
durumlarda düzenleme kurulu başkanının isteği ve

ya toplantının sürmesini imkânsız kılacak derecede 
genel sükûn ve düzeni bozacak ve suç teşkil edecek 
nitelikte sözle veya eylemle saldırılı bir biçim alması 
halinde toplantıyı sona erdirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Ben bu madde nedeniyle şunu Öğ
renmek istiyorum : Toplantıda görevli bulunan hükü
met komiseri kendisini nasıl belli edecek? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, hükümet komiseri o toplantıda 
görevli olduğuna dair İçişleri Bakanlığından bir bel
ge alacak. 

'BAŞKAN — Tamam; ama şöyle bakıldığı za
man da kendisinin hükümet komiseri olduğunu be
lirten bir şey yapılsa daha doğru olmaz mı? Onun 
hükümet komiseri olduğunu bence herkes bilmeli. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Hüviyet varakası olması lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Toplan
tıda bulunan topluluk o kişinin hükümet komiseri 
olduğunu bilmek durumunda. Sanıyorum İçişleri Ba
kanlığı konunun üzerinde duracaktır. 

BAŞKAN — Yani, o kişinin gerekli belgeyi al
ması lazım?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Orada toplantıda bulunan vatan
daşlar gibi o görevlide sivil olarak toplantıya gel
miş; icabında «sen kimsin» diye sorulabilir, belgesini 
çıkarıp o'kununcaya kadar bir hayli zaman geçer. 
Halbuki, göğsüne «Hükümet Komiseri» diye bir ar
ma takılırsa veya koluna bir bant ta'kılırsa daha doğ
ru olur. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Konu düzenleme kuruluna bildirilir ve kendisine 
bir tanıtıcı işaret verilir efendim. 

BAŞKAN — Evet o zaman toplantıda bulunanlar 
da, o kişinin hükümet komiseri olduğunu bilecektir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, hü
kümet komiseri kapalı salon toplantılarında zaten 
ayrı bir yere oturuyor ve masasında da hükümet 
komiseri olduğunu belirten bir levha bulunuyor. 

BAŞKAN — Efendim, bahsedilen komiserler, 
kapalı salon toplantılarında değil de açık hava top-
lantılarındaki komiserler. Evet, kapalıda mesele yok; 
ama açık yerlerde hükümet komiserini tanımak çok 
zor. 
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İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bunun notunu aldık; biz 
konuyu yönetmelikte belirtiriz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
Hükümetten gelen metinde «üç kişi hükümet komi
seri olarak görevlendirilir» deniyordu. Tabiî üç kişi 
hükümet komiseri olunca bunlardan bir tanesi söz 
sahibi olacaktı. Biz bir hükümet komiseri ve iki de 
yardımcısı demek suretiyle sorumlu kişiyi vurgula
mak istedik. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, yani bir amir gerekirse 
iki de yardımcı anlamında. 

BAŞKAN — O onun maiyetindedir. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Evet efendim. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, çünkü bir konuda istişare edebi
lirler; birisi başkan olacak ki, toplantıyı dağıtalım 
dağıtmayalım konusunda karar verecek. O bakım
dan bu şekilde yazılmıştır. 

Bir de topluluğu yöneten kişiler tabiî evvela baş
bakana müracaat etmek durumundalar; aksi düşü
nüldüğü zaman, bir ona bir ona gitmesinler ve deği
şik kararlar olmasın diye bu şekilde yapılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde başka söz 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1'4 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantının Ertelenmesi veya Yasaklanması 

Düzenleme kurulunun toplantıyı geri bırakması 
MADDE 14. — Toplantı, toplantının yapılacağı 

saatten en az yirmidört saat önce düzenleme kuru
lunun çoğunluğu tarafından, bildirimin verildiği va
lilik veya kaymakamlığa yazı ile bildirilmek şartıyla 
kırksekiz saati geçmemek üzere yalnız bir kez geri 
bırakılabilir. 

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

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Birden fazla toplantıları erteleme 
MADDE 15. — Bir il sınırı içinde aynı günde 

birden çok toplantı yapılmak istenmesi halinde vali, 
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emrindeki güvenlik kuvvetlerinin ve gerektiğinde ya
rarlanabileceği diğer güçlerin bu toplantıların güven
lik İçinde yapılmasını sağlamaya yeterli olmadığı ka
nısına varırsa, toplantılardan 'bir kısmını otuz günü 
aşmamak üzere bir kez erteleyebilir. Bu ertelemede 
müracaat önceliği göz önünde 'bulundurulur. 

BAŞKAN — Ani bir şey olursa buna ait mad
dede bir şey yok. Mesela, toplantının yapılacağı gün
den bir 'gün evvel büyük birisi vefat etti, yas ilan 
edildi. Bu durumda ne olacak? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ('içişleri Komisyonu Başkanı) — Könu-

I 

ya imkân veren bir maddemiz daha sonra gelecek 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Toplantının yasaklanması veya er
telenmesi hakkındaki madde mi? 

HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (içişleri Ko
misyonu Üyesi) — Evet, 17 nci madde Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ama o madde «Cumhuriyetin ana 
niteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlen
mesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde» gibi 
durumlarla ilgilidir. Benim burada sormak istediğim, 
hakikaten öyle bir şey olur ki, bütün ülkede yas ilan 
edilir, ama aynı günde toplantı yapılacağı da bir 
hafta önceden kararlaştırılmış olabilir ve o gün o 
toplantı yapılacaktır; bu durumda ne olacak? Onu 
artık toplantıyı yapan kişinin takdirine bırakacak, 
valilik karışmayacak manası çıkıyor bundan. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ona ait 
bir düzenleme hiç düşünemedik, haklısınız Sayın 
Cumhur'başkanım. 

Ancak, valilerin sağlık açısından ve kamu düze
ni bakımından toplantıyı erteleme yetkileri var; ama 
buyurduğunuz konuyu düzenleyici bir hüküm yok. 
Öyle zannediyorum ki, toplantıyı yapacak olanlar 
herhalde o gfbi durumlarda anlayış göstereceklerdir. 

BAŞKAN — Memlekette mühim bir şey olabilir; 
bir uçak kazası olabilir, zelzele olabilir. Oluyor da. 
Böyle durumlarda radyo ve televizyon bile progra
mını değiştiriyor, yas müziği çalıyor. 

Artık o konuyu toplantıyı düzenleyecek olanların 
düşünmesi gerekir. Eğer ona rağmen toplantı yapar
larsa, kendileri toplum önünde kötü duruma düşer-
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
«kamu düzeni» ibaresini çok geniş bir yoruma tabi 
tutarlarsa... 

BAŞKAN — Evet, toplantıya karşı belki, reak
siyon doğa'bilir düşüncesiyle 17 nci maddeye daya
narak valilik toplantıyı erteleyebilir. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Efen
dim 17 nci maddeye göre vali genel güvenlik, kamu 
düzeni, asayiş konularında bir şüpheye düştüğü za
man toplantıyı erteleyebiliyor. Sanıyorum yorumu da 
böyle yapacaktır. 

'BAŞKAN — Evet, belki ona dayanarak toplan
tıyı erteleyeceklerdir. 

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

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

16 nci maddeyi okutuyorum : 
Toplantının içişleri Bakanlığınca ertelenmesi 
MADDE 16. — Aynı günde birden çok ilde top

lantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, toplantı 
güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili valilerce içişleri 
Bakanlığından takviye istenmesi halinde, içişleri Ba
kanlığı bu isteklerinin karşılanamayacağı kanısına 
varırsa, takviye gönderilmeyen illerdeki toplantılar 
otuz günü aşmamak üzere İçişleri Bakanlığınca bir 
kez ertelenebilir. 

Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bu
lundurulur. 

BAŞKAN — 16 nci maddeyle illgili olarak Milli 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin bir önergesi var. 

ÎÇÎŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, aynı konuda biz de bir 
önerge hazırlamıştık; ancak Sayın Genel Sekreterin 
verdikleri önergeyle tam mutabakat halindeyiz. Bu 
nedenle hazırlamış olduğumuz önergeyi takdim et
miyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki. 
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterince verilen 

önergeyi okutuyorum: 
«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

4 Ekim 1983 Tarih ve 1818 sayılı Resmî Gazete
de yayımlanmış bulunan «Bölge Valiliği Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin» 17 nci maddesinin 
(c) ve (d) bentleri ile 19 uncu maddesinin birinci 
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fıkrası hükümleri göz önünde bulundurularak; görüşül
mekte olan kanun tasarısının 16 ncı maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabul edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Toplantının Bölge Valiliği ve İçişleri Bakanlığınca 
ertelenmesi. 

MADDE 16. — a) Bir bölge valiliğine bağlı il
lerden; birden çok ilde aynı günde toplantı yapmak 
için bildirim verilmesi üzerine, toplantı güvenliğini 
sağlamak amacıyla ilgili valilerce bölge valiliğinden 
takviye istenmesi halinde, bölge valisi bu istekerın 
karşılanamayacağı kanısına varırsa, taikviye gönderil
meyen illerdeki toplantılar otuz günü aşmamak üzere 
bölge valiliğince bir kez ertelenebilir. 

b) Aynı günde birden çok bölge valiliğine bağlı 
illerde toplantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, 
toplaptı güvenliğini sağlamak amacıyla 'ilgili bölge 
valilerince içişleri Bakanlığından takviye istenmesi ha
linde, içişleri Bakanlığı bu isteklerin karşılanamayacağı 
ıkanısına varırsa, takviye gönderilmeyen bölge valiliğin-
ne bağlı illerdeki toplantılar otuz günü aşmamak 
üzere içişleri Bakanlığınca 'bir kez ertelenebilir. 

Ertelemede müracaat önceliği göz önünde bu
lundurulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunan önerge 
üzerinde bir diyeceğiniz var mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, önergeye aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bölge Valilikleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname çıktı. Orada da valilere bazı 
vazifeler verdik. Bu kanun da Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu olduğuna göre, bazı yetkiılerin 
bu kanuna da girmesi lazımdı, bu bakımdan kondu. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Hükümetten gelen metinde birden 
fazla ilde aynı günde toplantı ve gösteri yürüyüşü 
yapılacak ise, kuvvet kaydırmak için teklifler içişleri 
Bakanlığından geliyordu, içişleri Bakanlığı kuvvet 
kaydırmayı emrediyordu. 

Şimdi, bir bölge içerisünde birden çok ilde toplantı 
ve gösteri yürüyüşü yapılacaksa, kuvvet kaydırması 
(a) fıkrasına göre ilgili bölge valisine veriliyor. 

BAŞKAN — Zaten bölge valisinin vazifeleri arasın
da o. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet efen
dim, bölge valisinin vazifeleri arasına girdi. 

Bölge valisi kuvvet kaydırılmasına imkân bulamadı
ğı takdirde, kuvvet gönderemediği bölgelerde otuz 
günü geçmemek üzere toplantı ve gösteri yürüyüşünü 
durduracak. 

BAŞKAN — Durdurma yetkisi veriliyor. 
HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Aşağıdaki 
(b) fıkrasına göre ise, birkaç bölge valiliğinin emrinde 
bulunan illerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapıldığı 
takdirde, tabiî bölge valileri arasında bir tedahül olma
ması için, bu yetki içişleri Bakanlığı tarafından yü
rütülecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Çetiner. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHAfTTÎN ÇETİNER — 

Sayın Cumhurbaşkanım, çok basit bir redaksiyonla 
alakalı olarak konuşmak istiyorum, «takviye gönde
rilmeyen illerdeki'» ibaresini «takviye gönderilemeyen 
ilerdeki» şeklinde düzeltirsek daha iyi oacaktır kanı
sındayım. 

BAŞKAN — Gönderilemeyen; yani, gönderme 
imkânı yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Yani, iktidarımızda değil bu iş. Bu hem bölge valiliğine 
ait fıkrada, hem de içişleri Bakanlığım (ilgilendiren 
fıkrada var. 

BAŞKAN — Evet ikisinin de «gönderilemeyen» 
şeklinde düzeltilmesi lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Hatta o zaman gönderilemeyecek. 
Çünkü iş yapılmadan erteleniyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Gönderilemeyen. 

BAŞKAN — Gönderecek; ama gönderemiyor. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YN AK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, vali o kanıya varacak. 

BAŞKAN - - «Filan yere kuvvet gönderiyorum; 
ama sana gönderemiyorum, elimde kuvvet kalmadı» 
diyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, aşağı
daki (b) fıkrasında «karşılanamayacağı kanısına va
rırsa» şeklinde yazılmış. 
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HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Efendim zaten o kanunda da 
öyle. 

BAŞKAN — «İçişleri Bakanlığı bu isteklerin kar
şılanamayacağı kanısına varırsa, takviye gönderile-
meyen bölge valiliğine bağlı illerdeki toplantılar otuz 
günü aşmamak üzere İçişleri Bakanlığınca bir kez er
telenebilir.» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bölge valisi gerekli planlamayı 
yapacaktır. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — En 
direkt yapılmış da onun için öyle, gönderiiemeyecek-
se, gönderilmeyecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, 
aslında gönderilmeyecektir. Bölge valisi planlamasını 
yapmıştır. Yani «gönderilemeyen» tabiri daha rahat 
ve daha bağlayıcı oluyor. 

BAŞKAN — O kısım «gönderilemeyen» şeklinde 
düzeltilecek. 

Önerge üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

16 ncı madde bu önergeye göre değiştirilerek ka
bul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Toplantının yasaklanması veya ertelenmesi 
MADDE 17. — Vali veya kaymakam, kamu dü

zenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya 
millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cum
huriyetin ana niteliklerini yok etmek amacını güden 
fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması 
halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünün, genel ahlakın ve genel sağlığın korun
ması amacı ile belirli bir toplantıyı yasaklayabilir 
veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu üzere 
konu, özellikle kamu düzeni bakımından, Cumhuri
yetin ilkeleri bakımından Anayasanın 34 üncü mad
desindeki kısıtlayıcı hükümlere bağlı kalmak koşu
luyla, getirilen kısıtlamalardır. Devletin ülkesi ve mil- I 
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letiyle bölünmez bütünlüğü, genel ahlak, asayiş ve 
genel sağlık konusu ise Anayasanın 13 üncü mad
desinden kaynaklanarak getirilen kısıtlamalardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka söz 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yasaklama veya erteleme kararının tebliği 
MADDE 18. — Vali veya kaymakamlarca, ya

saklanan veya ertelenen veya İçişleri Bakanlığı tara
fından ertelenen toplantılara ilişkin gerekçen" yasak
lama veya erteleme kararı toplantının başlama saa
tinden en az yirmidört saat önce bir yazı ile düzenle
me kurulu başkanına veya bulunamadığı takdirde 
üyelerden birine tebliğ edilir. Vali veya kaymakam-
larca yasaklanan veya ertelenen toplantılar hakkın
da İçişleri Bakanlığına bilgi verilir, 

17 nci maddede belirtilen durumlarda; toplantı
nın en az yirmidört saat önce tebliğ şartı aranmaksı
zın valilik veya kaymakamlıklarca yasaklanabileceği 
veya ertelenebileceği haller yönetmelikte gösterilir. 

Toplantının ertelenen günden sonraki bir günde 
yapılabilmesi, düzenleme kurulunun 10 uncu madde
ye göre yeni bildirimde bulunmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Bu maddeye «bölge valisi» ibaresini 
ilave etmemiz lazım; «Vali veya kaymakamlarca, 
yasaklanan veya ertelenen veya bölge valilikleri veya 
İçişleri Bakanlığı tarafından ertelenen» şeklinde. 

Fıkranın son cümlesi de, «toplantılar hakkında 
hem bölge valiliğine hem de İçişleri Bakanlığına bilgi 
verilir» şeklinde olacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
izin verirseniz şöyle arz edeyim : 

«Vali veya kaymakamlarca, yasaklanan veya er
telenen veya bölge valiliği veya İçişleri Bakanlığı 
tarafından ertelenen toplantılara ilişkin gerekçeli ya
saklama veya erteleme kararı toplantının başlama 
saatinden en az yirmidört saat önce bir yazı ile dü
zenleme kurulu başkanına veya bulunmadığı takdir
de üyelerden birine tebliğ edilir. Yasaklanan veya er
telenen toplantılar hakkında İçişleri Bakanlığına bil
gi verilir.» şeklinde olursa 16 ncı maddeyle de pa
ralellik sağlanır. 

BAŞKAN — Ama, vali ve kaymakamlar da böl
ge valisine bilgi verecek.; Şöyle: «Vali ve kaymakam
larca, yasaklanan veya ertelenen toplantılar hakkın-
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da bölge valiliğine ve İçişleri Bakanlığına bilgi ve- ı 
rilir.» I 

İÇİŞLERİ BAKAN]; SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bölge valilerince ertele- I 
nen toplantılar için de İçişleri Bakanlığına bilgi ve- I 
rilir. Yani, vali ve kaymakamlar erteliyorsa, bölge 
valilerine ve İçişleri Bakanlığına; bölge valisi er- I 
teliyorsa İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. I 

BAŞKAN — Evet, öyle olması lazım. I 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, yürür- I 
lükteki kanunda da öngörülen şu: Kaymakam bir top- I 
lantıyı ertelerse zaten valiye bağlı, direkt emirle I 
merkezde bilgi toplamak durumu vücuda getirilmiş. I 
Yoksa bölge valisine valinin bilgi vermesi doğal. I 

BAŞKAN — Zaten bölge valisinin muhakkak ha- I 
beri vardır; ama, eğer böyle yazarsak, burada bir I 
sakatlık olur. Yani, kaymakamlar da doğrudan I 
doğruya İçişleri Bakanlığına bildirecekmiş manası çı
kıyor. I 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Uygulamada böyle oluyor. I 

BAŞKAN — Doğrudan doğruya mı bildirecek- I 
ler? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATT1N ÇETİNER 
— Müsaade buyurursanız bizim hazırladığımız met- I 
ni arz edeyim Sayın Cumhurbaşkanım. I 

«Vali veya kaymakamlarca, yasaklanan veya er- I 
telenen toplantılar hakkında bölge valilerine ve İçiş- I 
teri Bakanlığına, bölge valilerince ertelenen toplantı- I 
lar için de İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.» I 

BAŞKAN — 18 inci maddeyi o şekilde düzelte- I 
lim. I 

Maddenin birinci fıkrasını o şekilde okutuyorum: J 
«MADDE 18. — Vali veya kaymakamlarca, ya

saklanan veya ertelenen veya bölge valiliği veya İç- I 
işleri Bakanlığı tarafından ertelenen toplantılara iliş- I 
kin gerekçeli yasaklama ve ya erteleme kararı toplan
tının başlama tarihinden en az yirmidört saat önce 
bir yazı ile düzenleme kurulu başkanına veya buluna- I 
madiği takdirde üyelerden birine tebliğ edilir. Vali I 
'veya kaymakamlarca yasaklanan veya ertelenen top- I 
lantılar hakkında bölge valilerine ve İçişleri Bakan
lığına, bölge valilerince ertelenen toplantılar için de 
İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.» I 

BAŞKAN — İyi oldu da, İçişleri Bakanlığının 
ertelediği bir toplantıya ait gerekçeli karar İçişleri 
Bakanlığı tarafından düzenleme kuruluna veya bir 
üyesine nasıl tebliğ edilecek? I 
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İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Valilik kanalıyla. 

BAŞKAN — Ama, «İçişleri Bakanlığınca» diyor. 
Bakınız, «İçişleri Bakanlığı tarafından ertelenen 

toplantılara ilişkin gerekçeli yasaklama veya ertele
me, kararı, toplantının başlama saatinden en az yir
midört saat önce bir yazı ile düzenleme kurulu baş
kanına veya bulunamadığı takdirde üyelerden birine 
tebliğ edilir.» 

Buradan, sanki «İçişleri Bakanlığı bunu doğrudan 
doğruya düzenleme kurulu başkanına tebliğ edecek
miş» manası çıkıyor. Değil halbuki; İçişleri Bakan
lığı valiye veyahut da kaymakama bildirecek ve o 
tebliğ edecek. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, gayet güzel bir noktaya 
temas buyurdunuz; «İlgili valilik kanalıyla» dersek 
mesele hallolur kanısındayım.; 

BAŞKAN — Ama, öteki hepsine şamil; «Vali 
veya kaymakamlarca, yasaklanan veya ertelenen ve
ya» diye devam ediyor. Yani, ister vali veya kayma
kam, ister bölge valisi, ister İçişleri Bakanlığı tara
fından ertelensin, bunları kim ertelerse, bunun ge
rekçeli yasaklama veya erteleme kararı ona tebliğ 
edilecek. 

Burada «bizzat» denmemiş, denmediğine göre ben 
zapta geçsin diye söylüyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Yönetmeliğe bu konuda açıklık getiririz. 

BAŞKAN — Valiye bildirir, vali bunu ona teb
liğ eder. 

Tabiî, İçişleri Bakanlığı Erzurum'un bilmem ne-
resindeki bir toplantı dolayısıyla ilgilisine nasıl teb
liğ edecek? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, çok özür dilerim; İçişleri Bakanlığı veya bölge 
valisi veya kaymakam, tabiî yasaklamayı uygulaya
cak bir makam. Bölge valisinin veya İçişleri Bakan
lığının ertelemesinin kararını uygulayacak makam, 
valilik veya kaymakamlık olduğu için, onlar tebliğ 
edecek. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Yönetmelikte buna bir açıklık getiririz. 

BAŞKAN — Son okunan 18 inci maddenin birin
ci fıkrası üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Son okunan 

kısımda, «bölge valiliğince ertelenen» diye yazılmış. 
Acaba bölge valiliğinin yasaklama salahiyeti yok mu? 
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Bence «bölge valiliğince yasaklanan veya ertelenen» 
demek daha uygun olur. 

BAŞKAN — Yasaklama yetkisini 17 nci madde
de yalnız vali ve kaymakamlara verdik, ötekilere 
erteleme yetkisi veriliyor. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Yani bölge va
lilerinin bundan sonra yasaklama salahiyeti olmaya
cak mı? 

BAŞKAN — Yasaklamayı yapmıyor, sadece er
teliyor; değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, Anayasanın 34 üncü ve 13 üncü maddeleri bu 
yetkiyi vali ve kaymakamlara veriyor. Sadece İçiş
leri Bakanlığı, bölge valiliklerine, kuvvet göndere-
memesi nedeniyle erteleme yetkisini tanıyor. Yoksa, 
ortadan kaldırma yetkisini tanımıyor. 

BAŞKAN — Ortadan kaldırma yetkisi ancak 
vali ve kaymakamların. Onun için böyle düzenle
mişler. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Zaten 
16 ncı maddedeki önergenin gerekçesi de böyle. 
Yani, «kuvvet gönderememesi halinde bir ayı geç
memek üzere ertelenebilir» diyor.» Kuvvet gönde-
rebiliyorsa böyle bir yetkisi yok. 

BAŞKAN — Anayasaya da böyle bir hususu koy
madık^ 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Ana
yasada fou yetkiyi vali ve kaymakamlara verdik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Valiler 
yasaklamazsa ne olacalk? 

BAŞKAN — Böyle bir durum olursa, önce İçiş
leri Bakanlığı, sonra bölge valisi ikaz eder. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yine de 
yasaklamazsa? ... 

BAŞKAN — O zaman çeker aln% 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bölge 
valileri hakkındaki kararnamenin 10 uncu maddesin
de, «Bölge valisi, bölgesinde suç işlenmesini önlemek, 
kamu düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla 
Ibölgeye dahil illerin valilerine emir ve talimat vere
bilir» deniyor. Yani, vali bu hakkını kullanmazsa, 
tabiî bölge valisi emirle yaptırabilir. 

BAŞKAN — Kendisi yapmaz da, valiye emir ve
rir, «yasaklandı» der, ona yaptırır; çünkü Anayasada 
öyle geçmiş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlar 
yapmazsa, kendisine de o yetkiyi verir. 

BAŞKAN — Yok ama, Anayasada «bölge vali
si» terimi geçmiyor, değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — Hayır, 
geçmiyor efendim. 

BAŞKAN — Son okunan metin üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

O takdirde birinci fıkra bu şekilde değiştirilmiş 
olarak, ikinci ve üçüncü fıkralar da evvelce okun
duğu şekilde 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
İl veya ilçelerde bütün toplantıların yasaklanması 
MADDE 19. — Vali, kamu düzenini ciddî şekil

de bozacak olayların çıkması veya millî güvenlik ge
reklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin anani-
teliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlen
mesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, 
genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile 
ilin tamamında veya il'e bağlı ilçelerin birinde veya 
birkaçında bütün toplantıları üç ayı geçmemek üze
re yasaklayabilir.. 

Yasaklama kararı gerekçeli alarak verilir. Kararın 
özeti mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilir. Ayrı
ca İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

BAŞKAN — Burada da yine valiye yetki veri
yor. Çünkü, bunun en iyi bilecek, takdir edecek, 
onun içinde yaşayacak olan validir. İçişleri Bakanlı
ğı buradan bilmeyebilir; hatta vali diyebilir ki, «Bu
nu yasaklama dedi, mesuliyet bana aittir, ben ya
saklarım.» 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Yalnız Anayasanın toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri kısmında, 34 üncü maddede, «va
li ve kaymakam» terimi kullanılmıyor da, «kanu
nun gösterdiği yetkili merci» deniyor. Bu yukarıla
ra çıkarılabilir; vali ve kaymakama ismen değinmi
yor. 

BAŞKAN — O zaman niçin koymadık? 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Yapılan izahat muvacehesinde, bu 
hususu koymadık, ama konabilir. 

BAŞKAN — «Kanunun gösterdiği yetkili merci, 
kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çık
ması veya millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi 
veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok etmek ama
cını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel 
bulunması halinde belirli bir toplantı ve gösteri yü-
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rüyü'şünü yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere ı 
erteleyebilir.» 

Anayasa, «kanunun gösterdiği yetkili merci» de
miş. 

Siz öyle söyleyince benim de aklımda öyle kal
mış, sanki vali yahut mülkî amir gibi kalmış, ama 
değil. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bu husus 19 uncu maddeye, bel
ki 18 inci maddeye de konabilir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Hükü
met de «vali veya kaymakam» olarak anlamış; Ko
misyon da incelemesinde Anayasanın 34 üncü mad
desindeki bu «en büyük yetkili merci»in vali ve kay
makam olması gerekir, kanaatine varmış. 

Şöyle ki: Toplantı belli bir ilçe veya il sınırı 
içinde yapılacaktır. Bunu daha büyük makama gö
türdüğümüz zaman İçişleri Bakanlığına kadar gele
cektir. İçişleri Bakanlığı da normal dönemde siyasî 
makamdır. 

Toplantının İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara' I 
dan yasaklanması ki, bölge valiliği kanalıyla valilik 
İçişleri Bakanlığına esasen bağlı. I 

BAŞKAN — Efendim, 'bir ilde olursa valilik İç
işleri Bakanlığına gelmez. Söyledik zaten; bir ilde 
ise o il valisi karışacak. Eğer bölge valisinin sorum
lu olduğu birkaç ilden iki tanesinde, üç tanesinde 
yapılacaksa bölge valisi; iki bölge valisini ilgilendi- I 
riyorsa, o takdirde içişleri Bakanlığına. Yoksa, her
hangi bir ilin bizatihi kendisinde olan şeye İçişleri Ba
kanı karışmayacak zaten, onu demiyoruz. 

Biraz evvel okuduk, 18 inci maddede, «vali veya 
fcaymakamlarca yasaklanan veya ertelenen veya böl
ge valiliklerince veya İçişleri Bakanlığı tarafından er
telenen» demişiz. Hayır, o da «yasaklanan ve erte- I 
lenen» olması lazım. 

Biz 18 inci maddeyi daha evvel oylamıştık; onun 
için 18 inci madde üzerinde tekriri müzakere teklifi 
yapıyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. I 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 16 ve 
17 nci maddeleri de tekriri müzakere etmek lazım. 

BAŞKAN — 16 ncı madde ertelemedir; onda 
bir şey yok. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — 17 nci maddede var. | 
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BAŞKAN — 17 nci madde de şöyle: «Vali veya 
kaymakam, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak 
olayların çıkması veya millî güvenlik gereklerinin 
ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok 
etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle 
muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve 
milletiyle ibölünmez bütünlüğünün, genel ahlakın ve 
genel sağlığın korunması amacı ile belirli bir top
lantıyı yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere 
erteleyebilir.» 

Bunda da bir şey yok. Niye 17? Yani kendi illi 
dahilinde veya ilçesi dahilinde; bu da o. 

Esas l!8'de var. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko-

misvonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 18 inci 
madde 17 nci maddenin tebligatı sadece. Yani 16 
var, 17 var; 18 inci madde sadece tebligat maddesi
dir. 

BAŞKAN — Şimdi okudum işte 17 nci mad
deyi..,. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Buraya, «kendiliğinden veya İç
işleri Bakanlığı veya bölge valisinin emri üzerine» 
diyebiliriz. 

BAŞKAN — «Vali veya kaymakam» diye başa 
koymak lazıim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
bu bir prensip meselesi Sayın Cumhurbaşkanım. 
Eğer bir ilde yapılacak toplantı ve gösteri vürüvüşü, 
o ilde şu şartları taşıvorsa, tabiî vali bunu takdir 
eder. Ama e&er İçişleri Bakanlığı da uveun bulu-
vorsa, bolce valisi de kendi bölgesindeki illerdeki 
şu sebeplerin varit olması halinde... 

BAŞKAN — Çünkü, bu konulardaki sorumlulu
ğu bölfre valisine verdik biz, Kanun Hükmündeki 
Kararnamevle. Özellikle onları anarşik olaylardan fa
lan sorumlu kıldık. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Savın Cumhurbaşkanım, mesela 
İstanbul'da Taksim Mevdanında bir toplantı vapıl-
dı. Farz edelim ki İstanbul'daki vali bunu öyle kıy-
metlendirmivor, toplantının yapılmasını yasaklamı
yor. Ama Hükümet olarak İçişleri Bakanlığı bunu 
vahim bir ol av olarak kıymetlendiriyor. Bu takdirde 
müdahale edebilmeli. 

Bu şekliyle müdahale edemez. 
BAŞKAN — Edemez ya, yalnız erteleyebilir. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sıkıyönetim komutanlarının yet
kileri gibi olur bu da. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İçişleri 
Bakanlığından evvel bölge valisi de aynı şey varit. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Doğru efendim, ben hükümet ola
rak söyledim; ancak, bölge valisi de bu şekliyle mü
dahale edemez efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, valiye verdiğimiz bir yetki
yi, onun üzerindeki bir valiye vermiyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATT1N ÇET1NER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, öyle zannediyorum ki, 
16, 17 ve 18 inci maddeler bildiriyle, beyannameyle 
müsaade istenilen toplantılara şamil. Halbuki 19 un
cu maddeye göre böyle bir bildiri ve toplantı isteği 
yok; ama kamu düzenini ve devletin güvenliğini teh
likeye düşürebilecek toplantı yapılması ihtimali var. 
O toplantıyı, yani bütün toplantıları, toplantı isteği 
dahil hepsini yasaklamayı öngörüyor. 

Bu bakımdan 19 uncu maddeye, bölge valisinin 
ve İçişleri Bakanlığının konulması kanımca uygun
dur. Diğerleri bildiriyle illerde istenen toplantılar ol
duğu için onlara konmayabilir. 

Arz ederim. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Efendim bu 
bölge valisinin mutlaka konması lazım. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığını belki çıkarabi
liriz aradan ama, bölge valisini koyabiliriz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Çünkü ka
nunda, «ciddî şekilde bozacak olayların çıkması» de
niliyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hepsine 
koymak lazım, hepsine. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Mühim olay
ların olacağı yere mutlaka bölge valisi de gelir efen
dim. Dolayısıyla o valiyle beraber bunu koordine 
ederler. Ama vali orada mütereddit kalırsa, bölge va
lisinin kanunî salahiyeti olmalı ki, «hemen bunu ya-
saklayayın» diyebilsin. Bölge valisi İçişleri Bakanlı
ğı ile koordineli çalışmalı, çünkü ciddî olayların çık
ması mevzubahis. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ben 
de İçişleri Bakanlığının konmamasını şu yönüyle ge
rekli görüyorum: Mütemadiyen yasaklar, kimse gös
teri yürüyüşü yapamaz efendim. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığını koymayalım, 
ama bölge valilerini koymak lazım. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Böl
ge valisi devletin adamı. 

BAŞKAN — Mesela pahalılığı protesto yürüyü
şü yapılacaktır; yaptırmaz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yap
tırmaz efendim. 

BAŞKAN — Öyleyse saat 16.00'da tekrar top
lanmak üzere birleşime 25 dakika ara veriyorum. 

Aradan sonra; 16, 17 ve 18 inci maddeler üzerin
de tekriri müzakere suretiyle bir daha görüşürüz. 

Kapanma Saati : 15.37 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.05 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkam ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAN — Millî Güvenik Konseyinin 168 inci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum, 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

5. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/654; M. G. Konseyi : 1/572) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 450; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 682) (Devam) 

BAŞKAN — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Bundan evvelki oturumda 18 inci maddenin tek
riri müzakeresini teklif etmiştim, kabul edilmişti; 
ama sonradan bölge valiliği ve İçişleri Bakanlığının 
erteleme ve yasaklama konusunda da bazı yetkilere 
sahip olması gerektiği öne sürülünce oturuma ara 
vermiştik. Şimdi 16, 17 ve 18 inci maddelerin tekriri 
müzakeresini talep ediyorum. Müzakereye 16 ncı 
maddeden başlayacağız, öyle değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
16 ncı maddede sadece kuvvet aktarmaya yönelik 
bir erteleme var idi, onda bir değişikliği öngörme
dik, kuvvet aktarması nedenine dayalı olarak. Ama 
17 nci maddede... 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bunun hakkında önergeler var. 

BAŞKAN — Evet. 
Zaten 15 ve 16 ncı maddeler erteleme, şimdi esas 

yasaklama 17 nci maddeden başlıyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, 17 nci ve 18 inci maddelerde yasaklama vardı. 

BAŞKAN — Biz yasaklama hususunu konuşu
yoruz, o halde 17 nci maddeden başlayacağız. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — İzin ve
rirseniz kısa bir maruzatta bulunayım. 

17 nci madde yasaklama ile ilgili; vali ve kayma
kamlara Anayasanın öngördüğü şartlarla vermiştik. 
Şimdi bölge valilerine de aynı şartlarda yasaklama 
yetkisi verildiği için 17 nci maddede bir düzenleme 
yaptık. Tabiî 18 inci madde de yasaklama konusu
nun tebliği ile ve bilgi verme ile ilgili idi; orada da 
bir kısa düzenleme yaptık. 19 uncu maddede.. 

BAŞKAN — 19 uncu maddeyi zaten oylamamış-
tık. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 17 nci 
madde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün ya
saklanması idi; 18 inci madde tebligatla ilgili, bilgi 
ile ilgili di; oralarda bir düzenleme yaptık ve 19 un
cu madde ile ilgili olarak da bir önerge düzenledik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — O halde, 17 nci maddenin tekriri 
müzakeresini talep ediyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddenin düzenlenmiş yeni şeklini okutu
yorum : 

«Madde 17. — Bölge valisi, vali veya kayma
kam, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların 
çıkması veya millî güvenlik gereklerinin ihlal edil
mesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek 
amacını güden fiillerinin işlenmesinin kuvvetle muh
temel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünün, genel ahlakın ve ge
nel sağlığın korunması amacıyla belirli bir toplantı
yı yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere ertele
yebilir.» 
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BAŞKAN — Madde evvelce «vali» kelimesi ile 
başlıyordu, «bölge valisi» terimi ilave edildi; «Bölge 
valisi, vali veya kaymakam» şeklini aldı. Bunu ko
yarsak, bu yasaklama ve erteleme yetkisi bölge va
lisine de verilmiş oluyor. 

Bu madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

17 nci maddeyi «bölge valisi» terimi de eklenmiş 
olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddenin tekriri müzakeresini talep et
miştim, kabul edilmişti, şimdi onu konuşacağız. 

18 inci maddenin yeni düzenlenen şeklini okutu
yorum : 

«Madde 18. — Bölge valisi ile vali veya kayma-
kamlarca, yasaklanan veya ertelenen veya İçişleri 
Bakanlığı tarafından ertelenen toplantılara ilişkin ge
rekçeli yasaklama veya erteleme kararı toplantının 
başlama saatinden en az yirmidört saat önce bir yazı 
ile düzenleme kurulu başkanına veya bulunmadığı 
takdirde üyelerden birine tebliğ edilir. Vali veya kay-
makamlarca yasaklanan veya ertelenen toplantılar 
hakkında bölge valiliklerine ve içişleri Bakanlığına, 
bölge valiliklerince yasaklanan veya ertelenen top
lantılar için de İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.» 

BAŞKAN — Ondan sonraki fıkralarda zaten bir 
değişiklik yok değil mi? 

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

BAŞKAN — 18 inci maddede de, «Vali veya 
kaymakamlarca» deniyor idi; orada da, «Bölge vali
si, vali veya kaymakamlarca» diye devam ediyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Evet efendim. 

Tabiî devamı olarak, ikinci fıkrada da bir ilave 
var. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
«... Yasaklanan veya ertelenen veya İçişleri Ba

kanlığı tarafından...» Orada «bölge valisi» terimi var
dı o silinecek. «... veya İçişleri Bakanlığı tarafından 
ertelenen...» Ona yalnız erteleme yetkisi veriyoruz. 
«... toplantılara ilişkin gerekçeli yasaklama veya er
teleme kararı toplantının başlama saatinden en az 
yirmidört saat önce bir yazı ile düzenleme kurulu 

başkanına veya bulunamadığı takdirde üyelerden biri
ne tebliğ edilir. Vali ve kaymakamlarca yasaklanan 
veya ertelenen toplantılar hakkında bölge valiliğine 
ve İçişleri Bakanlığına, bölge valilerince yasaklanan 

veya ertelenen toplantılar için de İçişleri Bakanlığı
na bilgi verilir.» 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — İkinci fıkrada ufak bir değişiklik 
var: «17 inci maddede belirtilen durumlarda; top
lantının en az yirmidört saat önce tebliğ şartı aran
maksızın bölge valiliği, valilik veya kaymakamlık-
larca...» 

BAŞKAN — «Bölge valiliği» terimi oraya ilave 
edilecek. 

«...Valilik veya kaymakamlıklaroa yasaklanabile
ceği veya ertelenebileceği haller yönetmelikte göste
rilir.» 

18 inci maddenin son okunan bu şekli üzerinde 
söz almak isteyen var mı? Yok. 

18 inci maddeyi, «bölge valileri» de ilave edilmiş 
olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Zaten 19 uncu maddeyi görüşüyorduk, daha ön
ce okunmuştu. 

19 uncu madde ile ilgili İçişleri Bakanımızın bir 
önergesi var, okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüş

leri Kanunu Tasarısının 19 uncu maddesinin bölgeye 
dahil illerin tamamında veya bir kısmında bütün top
lantı ve gösteri yürüyüşlerinin 3 ayı geçmemek, üze
re yasaklanması yetkisinin Bölge Valilerinde de bu
lunması uygun olacağından, aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Selahattin Çetiner 

İçişleri Bakanı 

İl veya ilçelerde bütün toplantıların yasaklanması 
MADDE 19. — Bölge valisi, kamu düzenini cid

dî şekilde bozacak olayların çıkması veya Millî Gü
venlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin 
ana niteliklerini yok etmek amacım güden fiillerin 
işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde 
veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünün, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması 
amacı ile bölgeye dahil illerin birinde veya birka
çında veya bir ilin bir veya birkaç ilçesinde 'bütün 
toplantıları üç ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. 
Valiler de aynı sebeplere dayalı olarak bir iPe bağlı 
ilçelerin birinde veya birkaçında bütün toplantıları 
üç ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. 

Yasaklama kararı gerekçeli olarak verilir. Kara
rın özeti yasaklamanın uygulanacağı yerlerde mutat 
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vasıtalarla ilan edilir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığına bil
gi verilir. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
birinci fıkranın alttan ikinci satırındaki «valiler de 
aynı sebeplere dayalı olarak il'e bağlı ilçelerin» iba-
resindeki «bir» kelimesini oradan çıkarırsak daha iyi 
olur; «il'e bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında...» 

BAŞKAN — Zaten vali başka bir ilde yetkili de
ğil; «il'e bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında» peki 
ilin kendisinde?.. Tabiî merkez ilçesi var, kapsar. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Ama kapsamıyorsa, «il ve il'e 
bağlı ilçelerde». 

BAŞKAN — Muhakkak merkez ilçe var; bütün 
illerde merkez ilçe var. 

BAHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — İstanbul hariç hepsinde var; İstanbul'un ta
mamı ilçelere bölünmüş, hiç boş yer yok, bütün alan 
ilçelere bölünmüş durumdadır. 

BAŞKAN — Diğer illerin de merkez ilçesi vardır, 
bir veya iki tanedir. Mesela, Ankara'da kaç tanedir? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Ulus Merkez İlçesi Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Bir tane midir? 
BAHATTİN ABLUM (İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Bir tane, öbürleri ilçe. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko

misyonu Üyesi) — Anayasada, «il'e bağlı ilçeler» de
niyor. 

BAŞKAN — 19 uncu madde ile ilgili verilen öner
ge üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

Önergedeki o «bir» kelimesini şildiniz değil mi? 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — 19 uncu madde olarak verilen öner

geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ona göre madde düzeltilecektir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BOLÜM 
Gösteri Yürüyüşlerinin Şekil ve Şartları ile 

Ertelenmesi veya Yasaklanması 
Gösteri yürüyüşlerinde uygulanacak hükümler 
MADDE 20. — Gösteri yürüyüşlerinin şekil ve 

şartları ile ertelenmesi veya yasaklanması hakkında 
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da bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü bölümlerindeki 
hükümler uygulanır. 

Şehir ve kasaba içindeki genel yollar üzerinde ya
pılacak yürüyüşlere ait bildirimlerde, 6 ncı madde ge
reğince ilan olunan yol ve yönlere uyulmak şartıyla, 
yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ile iz
lenecek yol ve dağılma yerinin belirtilmesi zorunlu
dur. 

BAŞKAN — Şimdi, zaten orada düzelttiğimize 
göre, toplantılar için ne yetkiler vermiş isek, aynı şey
leri burada da vermiş oluyoruz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAS
ICA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tekrar
lamak istemedik. 

BAŞKAN — Üç ve dördüncü bölümlerde dedik, 
onlar bundan evvelki bölümlerdi. 

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

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

21 inci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 

Yasaklar ve Kanuna Aykırı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri 

Amaç dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
MADDE 21. — Dernekler, vakıflar, sendikalar 

ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleyemezler. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Yasak yerler 
MADDE 22. — Genel yollar ile parklarda, ma

betlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve 
bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı 
yapılamaz ve şehirlerarası karayollarında gösteri yü
rüyüşleri düzenlenemez. 

Genel meydanlardaki toplantılarda, halkın ve ula
şım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere vali
lik ve kaymakamlıklaroa yapılacak düzenlemelere 
uyulması zorunludur. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Hükümet, şehirlerarası karayolla
rında gösteri yürüyüşleri yapılmasına izin verecek 
şekilde bir madde düzenlemişti, biz, sakıncasını dü
şünerek bunu madde metninden çıkardık. 

BAŞKAN — Çünkü onlar da anayollardır, hatta 
şehir içerisindeki yollardan daha sakıncalıdır. 

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

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

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
MADDE 23. — a) 9 ve 10 uncu madde hüküm

lerine uygun biçimde bildirim verilmeden veya top
lantı veya yürüyüş için saptanan gün ve saatten önce 
veya sonra; 

b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya 
her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir 
ve lastik çubuklar, boğma teli veya zinciri gibi bere-
leyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yara
layıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her 
türlü sis, gaz ve benzeri maddeler ile kanunların suç 
saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, 
levha, araç ve gereçler taşınarak veya bu nitelikte 
sloganlar söylenerek, 

c) 7 nci madde hükümleri gözetilmeksizin, 
d) 6 ve 10 uncu maddeler gereğince belirtilen 

yerler dışında, 
e) 20 nci maddedeki yöntem ve şartlara ve 22 

nci maddedeki yasak ve önlemlere uyulmaksızın, 
f) 4 üncü madde ile Kanun kapsamı dışında bı

rakılan konularda kendi amaç, kural ve sınırları dı
şına çıkılarak, 

g) Kanunların suç saydığı maksatlar için, 
h) Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak, 
i) Toplantı ve yürüyüşün 14, 15, 16, 17 ve 19 un

cu maddelere dayanılarak valilik ve kaymakamlıklar-
ca yasaklanması veya ertelenmesi veya İçişleri Ba
kanlığınca ertelenmesi halinde tespit edilen erteleme 
veya yasaklama süresi sona ermeden, 

j) 13 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre hü
kümet komiserince toplantının sona erdirildiği halde, 

k) 21 inci madde hükmüne aykırı olarak, 
1) 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükmüne uyul

madan, v 

Yapılan toplantılar veya gösteri yürüyüşleri ka
nuna aykırı sayılır. 
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BAŞKAN — Maddenin (i) fıkrasını da «19 uncu \ 
maddelere dayanılarak» kelimelerinden sonra «bölge 
valiliği» ibaresinin eklenmesi uygun olmaz mı? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «Top
lantı ve yürüyüşün 14, 15, 16, 17 ve 19 uncu madde
lere dayanılarak yasaklanması veya ertelenmesi ha
linde tespit edilen erteleme veya yasaklama süresi 
sona ermeden» şeklinde denirse daha uygun olur. 

BAŞKAN — Tabiî, daha önce sayıldığı için bu
rada tekrarına gerek yok, daha iyi olur bu şekil. 

23 üncü maddenin (i) fıkrasını değişik şekliyle 
yeniden okutuyorum : 

«i) Toplantı ve yürüyüşün 14, 15, 16, 17 ve 19 
uncu maddelere dayanılarak yasaklanması veya erte
lenmesi halinde tespit edilen erteleme veya yasaklama 
süresi sona ermeden,» 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 23 üncü 

maddenin (a) fıkrasının ikinci satırındaki «saptanan» 
kelimesinin kaldırılarak, yerine «belirtilen» kelime
sinin konmasını teklif ediyorum, 

BAŞKAN — Evet, o kısmı o şekilde değiştire
lim. 

Buyurun efendim. 
ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Efendim, (b) 

fıkrasının son satırında «bu nitelikte sloganlar söy
lenerek» deniliyor» Buradaki sloganlar kelimesinden 
kasıt, şahsen toplantıda bulunanların bunu söylemesi. 
Halbuki, ellerinde teypler bulundurabilirler, teypler 
vasıtasıyla söylenebilir. Bunu da ilave edelim, «cihaz 
veya şahsen söylenen sloganlar» diyelim. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, «slo
ganlar söylenerek veya yayınlanarak» denilebilir. 

BAŞKAN — O zaman da yazı ile yayın anlamın
da anlaşılır mı? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, «yayın» yazıyla da oluyor, 
sesle de. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlara 
ses yayın cihazı diyoruz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Ora
da, «veya ses cihazları ile yayınlanarak» denilebilir. 

BAŞKAN — 23 üncü maddenin (b) fıkrasının so
nuna; «veya ses cihazları ile yayınlanarak» deyimi
ni ilave ediyoruz. 
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Başka söz isteyen var mı? Yok? 
23 üncü maddeyi bu ilave ve düzeltmelerle bir

likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Toplantı veya gösteri yürüyüşünün dağılması 
MADDE 24. — Kanuna uygun olarak başlayan 

bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra 23 
üncü maddede belirtilen kanuna aykırı durumlardan 
bir veya 'birkaçının vukubulması sebebiyle, kanuna 
aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşü 'haline dönü
şürse: 

a) Hükümet komiseri toplantı veya gösteri yü
rüyüşünün sona erdiğini bizzat veya düzenleme ku
rulu aracılığı ile topluluğa ilan eder ve durumu en 
seri vasıta ile mahallin en büyük mülkî amirine bil
dirir. 

b) Mahallin en büyük mülkî amiri, yazılı veya 
acele hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kay
dıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini ve
ya bunlardan birini görevlendirerek olay yerine gön
derir. 

Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılma
larını, dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar eder. 
Topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Bu 
gelişmeler 'hükümet komiserince tutanaklarla tespit 
edilerek en kısa zamanda ma'hallin en büyük mülkî 
amirine tevdi edilir. 

(a) ve (b) bentlerindeki durumlarda güvenlik kuv
vetlerine karşı fiilî saldırı veya mukavemet veya ko
rudukları yerlere ve kişilere karşı fiilî saldırı hali 
mevcutsa, ihtara gerek olmaksızın zor kullanılır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne. 23 üncü madde 
(b) bendinde yazılı silah, araç, alet veya maddeler 
veya sloganlarla katılanların bulunması halinde bun
lar güvenlik kuvvetlerince uzaklaştırılarak toplantı 
ve gösteri yürüyüşüne devam edilir. Ancak, bunların 
sayıları ve davranışları toplantı veya gösteri yürüyü
şünü Kanuna aykırı addedilerek dağıtılmasını gerek
tirecek derecede ise yukarıdaki fıkra hükümleri uy
gulanır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne silah, araç, alet 
veya maddeler veya sloganlarla katılanların tanın
ması ve uzaklaştırılmasında düzenleme kurulu gü
venlik kuvvetlerine yardım etmekle yükümlüdür. 

Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin kanuna ay
kırı olarak başlaması hallerinde; güvenlik kuvvetleri 
mensupları, olayı en seri şekilde mahallin en büyük 
mülkî amirine haber vermekle beraber, mevcut im

kânlarla gerekli tedbirleri alır ve olaya müdahale eden 
güvenlik kuvvetleri amiri, topluluğa dağılmaları, ak
si halde zor kullanılarak dağıtılacakları ihtarında bu
lunur ve topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağı
tılır. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Suç işleyenlerin yakalanması 

MADDE 25. — Topluluk içinde suç işleyenleri 
ve suçluları yakalamak için 24 üncü maddede belir
tilen emir ve ihtarların yapılmasına gerek yoktur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında, zabta geç
mesi bakımından, Komisyon bir açıklamada bulu
nursa daha iyi olur. Topluluk içinde suç işleyenleri 
ve suçluları yakalamaktan kasıt nedir? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu uy
gulamada yanlışlığa neden verilmemesi amacıyla kon
muştur. Hükümet tasarısında, «topluluk içindeki suç
luları» ibaresi varken, 2171 sayılı Kanunda da öyle 
idi, Danışma Meclisi «topluluk içinde suç işleyen
lerin» deyimini kullanmış. Bu ifade şu anlamı vere
bilir: Toplantı yapıldıktan sonra topluluk içinde suç 
işleyenleri yakalamak için ihtara gerek yoktur. Gü
venlik kuvvetleri daha önce suç işlemiş olanları da 
tespit edebilirler; topluluk arasında aranan, kaçak 
kişiler de bulunabilir. Buna açıklık getirmek için 
Komisyonumuz maddeyi bu şekilde düzenlemiştir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — Tabiî, o da var. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

BAŞKAN — Hem suç işleyenleri, hem de suçlu
ları diye kondu. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (içişleri Ko
misyonu Üyesi) — Suçu, ister topluluk içinde işle
sin, isterse darıa evvel suç işlemiş olsun ve topluluk 
içinde görülsün, anlamındadır. 

Arz ederim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Topluluktan 

istifade edip hırsızlık yapanlar var, onları hemen 
anında yakalamak için; yoksa ben topluluğun için
deyim diye kendisini kurtaramaz. 
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26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Çağrı ve propaganda araçları 
MADDE 26. — Toplantı veya yürüyüşlere iliş

kin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılan ba
sılı veya çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, 
levha ve ilanlarda düzenleme kurulu başkanı ile en 
az altı üyesinin adları, soyadları ve imzalarının bu
lunması; bunlardan asılması gerekenlerin, Kanu
nun 6 ncı maddesinde belirtilen yönteme de uyul
mak şartıyla valilik veya kaymakamlıklarca önceden 
tespit edilmiş yerlere asılması zorunludur. 

Bu propaganda ve çağrı alet ve araçlarında, halkı 
suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya re
sim bulunması yasaktır. 

Toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılacağı ta
rihten bir önceki günden toplantı veya gösteri yürü
yüşünün başlayacağı saate kadar, güneşin doğu
şundan batışına kadarki zaman içinde olmak kay
dıyla, ses yükselten veya ileten herhangi bir alet ve
ya araç ile çağrı yapılabilir. Bu süre dışında çağrı 
için sözü geçen alet veya araçlar kullanılamaz. 

Kapalı yer toplantılarında, ses yükseltici alet ve
ya araçlarla dışarıya yayın yapılamaz. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Kışkırtma yasağı 
MADDE 27. — Halka karşı, doğrudan doğruya 

veya ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya 
araç ile Söz söyleyerek veya seslenerek veya basıl
mış veya çoğaltılmış veya elle yazılmış veya çizilmiş 
kâğıtları duvarlara veya diğer yerlere yapıştırarak 
veya dağıtarak veya benzeri araç ve yollarla halkı 
kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşe özendirmek 
veya kışkırtmak yasaktır. 

Bu hareketler güvenlik kuvvetlerince derhal me-
nedilir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum : ; 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Yasaklara aykırı hareket 
MADDE 28. — Kanuna aykırı toplantı veya 

gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bun-

— 278 

6 . 10 * 1983 0 : 2 

ların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir ce
zayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 
bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin lira
dan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

10 uncu madde gereğince verilecek bildirimde 
düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 9 
uncu maddede belli edilen nitelikleri taşımayanlar 
toplantı veya yürüyüşün yapılması halinde, bir aydan 
'bir yıla kadar hapis ve beş'bin liradan onbin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Tl ve 12 inci maddelerde yazılı görevleri yerine 
getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri hakkında do
kuz aydan 'bir yıl altı aya kadar hapis ve onbin li
radan otuzhin liraya kadar ağır para cezası hükmo-
lunur. 

Güvenlik kuvvetlerine veya hükümet komiserine 
veya yardımcılarına veya hükümet komiseri tarafın
dan toplantı veya yürüyüş safahatının teknik araç ve 
gereçlerle tespiti için görevlendirilenlere bu görevle
rini yaptıkları sırada cebir ve şiddet veya tehdit veya 
nüfuz ve müessir kuvvet sarfetmek suretiyle mani 
olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerek
tirmediği takdirde bir yıl altı aydan beş yıla kadar 
hapis ve onbin liradan ötuzbin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — 28 inci maddenin ikinci fıkrasında 
«10 uncu madde gereğince vefilecek 'bildirimde dü
zenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 9 uncu 
maddede belli edilen nitelikleri taşımayanlar toplan
tı veya yürüyüşün yapılması halinde» denmektedir; 
«taşımayanlar toplantı veya yürüyüşün yapılması ha
linde» olmaz. Yani, cezalandırılacak olanlar bu ni
teliği taşımayanlar mı?. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Açık an
lamayı temin için o araya bir virgül konması lazım; 
ihtiyacı karşılar. 

BAŞKAN — Virgül mü olacak?. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim toplantı veya yürüyüşün yapılması halinde, 
bu nitelikleri taşımayanlar ceza alacaklar. Yapılma
dığı takdirde bir şey olmayacak. 

BAŞKAN — O halde o araya bir virgül lazım. 
28 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Toplantı veya yürüyüşü engelleyenler 
MAIDDE 29. — Toplantı veya yürüyüş yapılması

na engel olan veya devamına imkân vermeyecek ter
tipler ile toplantı veya yürüyüşü ihlal eden kimse, fiil 
daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil 
etmediği takdirde, dokuz aydan bir yıl altı aya kadar 
hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Toplantı 

veya yürüyüş yapılmasına engel olan güvenlik kuv
vetleri var. Güvenlik kuvvetlerinden bir polis gelip bu
na mani olsa, ne olacak?. Burada da «engel olan ve
ya devamına imkân vermeyecek tertipler» diyor. Olur 
mu böyle şey?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Komis

yonu Üyesi) — (Sayın Cumhurbaşkanım, kanunlara 
göre güvenlik kuvvetlerinin müdahaleye yetkili oldu
ğu haller var. Güvenlik görevlisi, güvenlik görevlisi 
olarak görev sınırlarını aşarak müdahale etmişse, o 
durumda vazifeyi suiistimal, ihmal söz konusu olur. 
Ancak, güvenlik görevlisi 'bir vatandaş olarak gelmiş 
ve başkalarıyla beraber toplantıya müdahale etmiş
se, o güvenlik görevlisi değildir. Bu daha ziyade, grup
ların birbirine mani olmasıyla ilgilidir. Bir grup top
lantı yapıyorken, öbür grubun ona mani olmasıyla il
gilidir. Bu madde bir grup toplantı yaparken 5-10 
kişinin mani olmaya çalışmasının 'müeyyidesini ge
tiriyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Görevli 
olmayan bir polis memuru buna engel olabilir mi?. 

BAŞKAN — Hayır, o zaman cezayı yer. 
"HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko

misyonu Üyesi) — Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 
yetki vermiyorsa, müdahale edemez. Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanununa göre polis, gördüğü bazı olayla
ra müdahale etme yetkisine sahip. 

BAŞKAN — Yani şöyle anlayabiliriz : Toplantı 
veya gösteri yürüyüşü devam eder'ken, hiçbir sebep 
ortada yokken; ne hükümet komiseri bir te'bligatta 
bulunmuş, ne de düzenleme kurulu bir talepte bulun
muş; ortada bir olay da yok, güvenlik kuvvetleri gel
mişler ve birdenbire dağıtmışlarsa, onlar da suç iş
lemişler demektir. Ortada bir talep yokken olmuşsa, 
suç işlemiş sayılırlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Onun maddesi var zaten. 

BAŞKAN — Onun kendi kanununda maddesi 
var zaten; vazife ve salahiyetini ihlal etmiş oluyor. 

Burada ise diğer vatandaşlar tarafından mani olu
nursa, uygulanacak; müeyyideyi belirtiyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu 'Başkanı) — O, me
muriyet vazifesini suiistimal eder veya bir başka suç 
işlerse; burada ise -dikkat 'buyurulursa- «daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde» diye ayrıca açıklık 
getirmiş. 

BAŞKAN — Onun cezası daha ağır. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Açıklan

dı efendim. 
BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde başka söz 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Huzur ve sükûnu bozanlar 
MADDE 30. — Yapılmakta olan toplantı veya 

yürüyüşte huzur ve sükûnu 'bozmak maksadıyla teh
dit veya hakaret veya saldırı veya mukavemette bu
lunanlar veya başka bir suretle huzur ve sükûnun bo
zulmasına sebebiyet verenler, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir yıl 
altı aydan üç yıla kadar hapis ve 'beşbin liradan yir-
mibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?. Yok. 

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

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç iş

lemeye teşvik 
MADDE 31. — Düzenleme kurulu başkanı ve en 

az altı üyesinin ad ve soyadları ile imzalarını taşıma
yan 26 ncı maddede yazılı propaganda vasıtalarını 
hazırlayanlar, yazdıranlar, bastıran, propaganda mak
sadıyla kullananlar veya sair surette 26 ncı maddedeki 
yasak ve şaftlara uymayanlar altı aydan bir yıla ka
dar hapis ve beşbin liradan otuzbin liraya 'kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı suç işlemeye 
teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı veya resim veya 
işaret bulunursa veya bu maksatla başka araçlar kul
lanılmış olursa, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren 
ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde failleri bir yıl 
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altı aydan üç yıla kadar hapis ve oribin liradan elli-
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Teşvik ve tahrik neticesi olarak suç işlenir veya 
suçun icrasına teşebbüs edilirse, fiil daha ağır bir 
cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 
teşvik veya tahrikte bulunanlar üç yıldan beş yıla ka
dar hapis ve yirmi'bin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzeninde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Hükümet emrine karşı gelenler 
MADDE 32. — Kanuna aykırı toplantı veya yü

rüyüşlere silâhsız olarak 'katılanlar ©mir ve ihtardan 
sonra kendiliğinden dağılrnazlar ve hükümet kuvvet
leri tarafından zorla dağıtılırsa, bir yıl altı aydan üç 
yıla kadar hapis ve beşbin liradan otuzbin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Güvenlik amirinin 24 üncü maddenin 1 inci fık
rası uyarınca yaptığı dağılma isteğini yerine getirme
yen düzenleme kurulu üyeleri hakkında da yukarıda 
belirtilen cezalar uygulanır. 

Dağıtma sırasında cebir veya şiddet veya tehdit 
veya saldırı veya mukavemette bulunanlar fiil daha 
ağır bir cezayı gerektiren ayrı 'bir suç teşkil etmediği 
takdirde, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. 

23 üncü maddede yazılı hallerden biri gerçekleş
meden veya 24 üncü madde hükmü yerine getirtilme
den, yetki sınırı aşılarak, toplantı veya yürüyüşlerin 
dağıtılması halinde, yukarıdaki fıkrada yazılı fiilleri İş
leyenlere verilecek cezalar dörtte bire kadar indirile
rek uygulanabileceği gibi, icabına göre 'büsbütün de 
kaldırılabilir. 

BAŞKAN — Birinci fıkradaki fail kim?. 
«Kanuna aykın toplantı veya yürüyüşe silahsız 

olarak katılanlar» derken toplum kastediliyor. Devam 
ediyorum, «katılanlar emir ve ihtardan sonra kendi
liğinden dağılrnazlar ve hükümet kuvvetleri tarafından 
zorla dağıtılırsa, bir yıl altı aydan üç yıla kadar 
hapis» diyerek devam ediyor. 

Yakalatanlar bu cezaları alacaklar. Zorla dağıtım 
esnasında 5-10 kişi yakalandı; bunlar cezayı alacak
lar, kaçanlar kaçmış olacak, değil mi?, 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Başkası 
yoktur. 

ıBAŞKAN — Evet. 

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

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

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Toplantı ve yürüyüşe silâhlı katılanlar 
MADDE 33. —a) Toplantı ve yürüyüşlere, 23 

üncü maddenin (b) bendinde sayılan silah veya araç
ları (bunlar ruhsatlı taşıma bile) taşıyarak katılan
lar, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

b) (a) bendinde yazılı olanlardan 24 üncü mad
dedeki emir ve ihtarı müteakip kendiliğinden dağılma
yanların, dağıtılmaları için zor kullanıldığı takdirde, 
bunlar üç yüdan altı yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

c) Dağılma sırasında 23 üncü maddenin (b) ben
dinde yazılı silah veya araçlarla mukavemet edenler 
beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

BAŞKAN — Ruhsatlı tabanca taşıma hakkına haiz 
olan da aynı cezayı alacak, ruhsatsız tabanca ile ka
tılan da aynı cezayı alacak; ancak ruhsatsız taban
ca ile katılan 6136 sayılı Kanuna göre ayrıca ceza 
alacak. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu ıBaşkanı) — İkisinden 
birden ceza alacak. 

Onun iki fiili var : Birincisi, silahlı olarak toplan
tıya katılma suçu; ikincisi, ruhsatsız silah bulundur
ma suçu. Cezası ayrı ayrı. 

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

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

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tahrikçiler ve suç ortakları 
MADDE 34. — 27 nci maddedeki yasağa aykırı 

hareket edenler toplantı veya yürüyüş vukubulmamış 
veya vukubulmuş olup da ilk emir ve ihtar üzerine 
dağıtılmış ise, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ay
rı bir suç teşkil etmediği takdirde 'bir yıl altı aydan 
dört yıla, toplantı ve yürüyüş zorla dağıtılmış ise üç 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 27 nci madde hangi fiili kapsıyordu.? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko

misyonu Üyesi) — Kışkırtma yasağıdır efendim. Dü
zenleme kurulu olmadan, izin istemeden, gayri ka
nunî toplantı yapılması için halkı kışkırtmanın ya-
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sak olduğunu belirten bir madde olup, 34 üncü mad
de ile, bunu yapanlara verilecek ceza miktarları hük
me bağlanıyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kışkırt
mayı yapan kişiler kışkırtmayı yapmışlar ve toplan
tı yapılamamışsa yine ceza görecekler, toplantı yapıl
mışsa yine var, zorla dağıtılmışsa daha da ağır olmak 
üzere yine ceza görecekler. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı?. Yok. 
34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Guçüstü hükümlerinin uygulanması 
MADDE 35. — Bu Kanunda belirtilen suçları iş

leyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuştur
malar, yer ve zaman kayıtlarına bakılmaksızın, 3005 
sayılı 'Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa 
göre yapılır. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Hükümet komiserine verilecek ücret 
MADDE 36. — Hükümet komiserine ve yar

dımcılarına verilecek ücret miktarı İçişleri ve Maliye 
Bakanlıklarınca her yıl ortaklaşa tespit edilir ve bu 
ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten 
karşılanır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik düzenlenmesi 
MADDE 37. — Düzenleme kurulunun, hükümet 

komiseri ve yardımcılarının, güvenlik kuvvetlerinin 
ve görevli askerî birliklerin görev, yetki ve sorum
luluklarının uygulanış biçimi ile bu Kanunun 10 ve 
18 inci maddelerinde belirtilen hususlar ve kanunun 
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet, Millî 
Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca bu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak ve 
Resmî Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

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

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

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Saklı hükümler 
MADDE 38. — İl idaresi Kanunu ile diğer ka

nunlardaki bu Kanun kapsamına giren konularla il
gili yetkiler saklıdır. 

BAŞKAN — 'Bu madde, valilerin diğer bazı yetki
leri filan vardır, onları kastediyor, değil mi?. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, Bölge Valilikleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnameyi de madde 
kapsamı içine almak lazım. 

BAŞKAN — «İl İdaresi Kanunu ile diğer ka
nunlardaki» demek suretiyle diğer kanunların hepsi
ni kapsamış oluyor. iBu nedenle Bölge Valilikleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnameyi de kapsamış 
oluyor. Hepsini tek tek saymıyoruz; esas olan İl İda
resi Kanunudur. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Evet efendim. 

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

38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 39. — 10.2.1963 tarih ve 171 sayılı Top

lantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

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

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Kanunun 6 ve 26 ncı mad

delerine göre yapılacak tespit ve ilan bu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapılır. 

BAŞKAN — Bu maddenin maksadı nedir? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, gösteri 
yürüyüşlerinin hangi yollarda yapılacağını, şehir ve 
kasabalarda açık yer .toplantılarının hangi yerlerde 
yapılacağını, ilanların nerelerde basılacağını belir
tiyor. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Sekreterimizin, metne geçici madde 2 ola
rak ilavesini istediği bir önergesi var, okutuyorum. 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte (olan kar.un tasarısının 16 ncı mad

desinde ibölge valilerine yetki verilmiş bulunmakta
dır. Ancak Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin geçici 1 inci maddesinde bölıge va
liliklerinin kuruluşunun bir yıl içinde tamamlanaca
ğı 'belirtildiğinden, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te bölge valilikleri kurulmamış olduğu takdirde uy
gulamada boşluk kalmaması için aşağıdaki geçici 
maddenin Kanuna eklenmesini ve geçici maddelerin 
numaralandırılmasını arz ve teklif ederim. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

GEÇİOÎ MADDE 2. — Bölge valilikleri kuru
luncaya kadar geçecek süre içinde bu Kanun gere
ğince 'bölge valilerine tanınmış bulunan erteleme yet
kisi İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılır. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen var mı? 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız er
telemeyi ve yasaklamayı. 

BAŞKAN — Hayır, yalnız ertelemeyi. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Erteleme ve yasaklamayı, efendim. 
BAŞKAN — «Yasaklama» ibaresi konulmamış 

önergeye. 
Talbiî bu eskiden öyleydi bunu da şimdi koyduk. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bunda 
bir tereddüdümüz oldu da Sayın Cumhurbaşkanım, 
o bakımdan konuyu huzurunuza getirmek istedik. 

BAŞKAN — O, 17 nci madde değil miydi? Za
ten içişleri Bakanlığının erteleme yetkisi var; ama 
kuvvet kaydıramazsa var. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, içişleri Bakanlığı 16 ncı maddede
ki hakkını kullanacak. 

Şimdi biz yasaklamayı ibölge valilerine getirdik; 
orada 'bir tereddüdümüz oldu, acaba içişleri Bakanı
na yasaklamayı da bölge valüikleri kuruluncaya ka
dar verelim mi diye. 

BAŞKAN — işte o zaman böyle kalsın. Bu, 17 nci 
maddeye göreydi; «fBölge valisi, vali veya kaymakam, 

kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çık
ması veya millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi 
veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok etmek ama
cını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel 
bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez 'bütünlüğünün, genel ahlakın ve genel sağ
lığın korunması amacı ile belirli bir toplantıyı yasak
layabilir veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir.» 

Burada yalnız «iki ayı aşmamak üzere erteleyebi
lir» yetkisini şimdi biz içişleri Bakanlığına verebili
yoruz, yasaklama yetkisini değil. 

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

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — 16 ncı madde sade ertelenmesini 
belirtiyor efendim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bir noktayı, tutanağa geçmesi ba
kımından arz etmek istiyorum. 

Vali ve kaymakamların yasaklama yetkileri za
ten var. Bölge valilikleri kuruluncaya kadar vali ve 
kaymakamlar bu yetkiyi kullanacaklar. Yasaklama 
yetkisini de içişleri Bakanına verdiğimiz zaman böl
ge valiliklerinin ne zaman kurulacağı bilinmediği 
için, siyasî 'bir makam olduğu için, ileride bir sakın
ca doğurabilir, diye vermedik. 

BAŞKAN — Evet, yasaklama yetkisini verme
dik. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, bu yetkiyi prensip olarak kendisine ver
medik; ama kanun üç ay içinde yürürlüğe gireceği
ne göre, üç ay içinde belki de... 

BAŞKAN — Belki lüzumsuz olabilir; ama lü
zumlu da olabilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkam) — Bu yet
kiyi, ana ilkede prensip olarak vermemiştik efen
dim. 

'BAŞKAN — Önerge üzerinde 'başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Bundan evvel okunan geçici madde (1) olarak 
numaralanmış, bu önerge de «geçici madde 2» ola
rak tasarıya ilave edilmiştir. 
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40 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 40). — Bu Kanun yayımı tarihinden üç 

ay sonra yürürlüğe girer. 

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

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

41 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür, 

6 10 ı 1983 O : 2 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kafbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
ıBugün için gündemimizde görüşülecek başka bir 

konu 'bulunmadığından bilalhara tespit edilecek gün 
ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanıma SaaÜ : 16.50 

...<*.. 

283 — 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

|168 İNCİ BİRLEŞİM 

6 Ekim 1983 Perşembe 

Saat : 14.00) 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

.1. — Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine 
Dair 3ı614 Sayılı Kanuna Ek 21.6.1943 Tarih ve 4442 
Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Son Fıkrasının 
Yürürlükten. Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin 
Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu, (D. Mec
lisi : 2/79; M. G. Konseyi : 2/137) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 403; M. G. Konseyi S. Sayısı : 681) 

2 . - 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maa
rif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişik
lik Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 
1982 Tarih ve 2768 Sayılı Kanunların Başlıklarında 
ve .Metinlerinde Geçen Bazı Deyimlerin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni Ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/627; 
M. G. Konseyi : 1/584) (D. Meclisi S. Sayısı : 356; 
M. G. Konseyi S, Sayısı : 677) 

3. — 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve 
İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının Danışma Meclisince KaJbul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/625; M. G. Kon
seyi : 1/6017) (D. Meclisi S. Sayısı : 444; M. G. Kon
seyi S. Sayısı: 684) 

4. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
13İ1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/649; M. G. Kon
seyi : 1/605) (D. Meclisi S. Sayısı : 468; M. G. Kon
seyi S. Sayısı: 68C0 

5. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kalbul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/654; M. G. Konseyi : 1/572) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 450; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 682) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 681 

Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Ka* 
nuna Ek 21 . 6 . 1943 Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü 
Maddesinin Son Fıkrasının Yürülükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2 /79 ; 

M. G. Konseyi : 2 /137) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 403) ı 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 24 Ağustos 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 

06-3026 (2/79) 3292 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışına Meclisi Genel Kurulunun 23 Ağustos 19 83 tarihli 150 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
reddedilen, Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine D »ir 3614 Sayılı Kanuna Ek 21.6.1943 Tarih ve 4442 Sa
yılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifii ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

16 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3614 sayılı Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine dair Kanuna Ek 21.6.1943 tarih ve 4442 sayılı Kanu
nun 3 üncü maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun teklifimiz, genel gerekçesi 
ve madde geerkçeleri ile birlikte, iki nüsha olarak takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Teklif Sahipleri Adına İbrahim GÖKTEPE Özer GÜRBÜZ 
Bahtiyar UZUNOĞLU 
Danışma Meclisi Üyesi 

A. Ali GİRMEN Ayhan FIRAT Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Serajettin YARKIN Türe TUNÇBAY Cemil ÇAKMAKLI 

Tandoğan TOKGÖZ 



GEREKÇE 

Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair 36 14 sayılı Kanuna Ek 4442 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desinde, yurt dışına müşavir, ataşe ve muavinliğine atanabilmek için aranan şartlar arasında, «bu memurla
rın yabancı ile evli olmamaları» şartı yer almaktadır. 

Ancak, bu hükmün, adı geçen Teşkilat Kanununa, o tarihte yürürlükte bulunan Devlet Memurin Kanu-
, nunun devlet memurlarının yabancı ile evli olmalarını yasaklayan hükmü paralelinde alınmış olduğu izahtan 
varestedir. 

Anayasa Mahkemesi 1963 yılında aldığı bir karar ile devlet memurlarının yabancı ile evlenemeyecekleri 
yolundaki o tarihte yürürlükte olan Memurin Kanunun da yer alan hükmü iptal etmiş, bilahara bu hüküm 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa da alınmamıştır. 

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 237/b maddesinde, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürürlüğe gi
ren Teşkilat Kanunlarında, bu Kanuna aykırı hü kümlerin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığı mensuplarından, halen yurt dışı görevde bulunan Büyükelçi seviyesi de 
dahil olmak üzere, her kademedeki bir çok diplomatın yabancı ile evli oldukları da bilinmektedir. 

Hal böyle iken, dış göreve tayin edilecek Ticaret Mü şavir, Ataşe veya muavinlerinin yabancı ile evli olma
maları şartının aranması Kanunlarımızın getirdiği genel prensiplere ters düşmekte ve eşitsizliğe sebep olmak
tadır. 

Bu nedenle, Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair 3614 sayılı Kanuna Ek 21.6.1943 tarih ve 4442 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasının yü rürlükten kaldırılması teklif edilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede ayrıntıları ile belirtildiği üzere, 3 üncü maddesinin aynen (Bu memurların 
yabancı ile evli olmamaları şarttır.) şeklindeki son fık rasının yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 

Madde 2, — 3. — Yürürlük ve yürütme hükümlerini göstermektedir. 

TEKLİF 

Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair 3614 Sayıh Kanuna Ek 21.6.1943 Tarih ve 4442 Sayüı Kanunun 
3 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair 3614 sayüı Kanuna Ek 21.6.1943 tarih ve 
4442 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 681) 
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İhtisas Komisyonu Rapora 

T.C, 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 3 Ekim 1983 
Esas No. : 2/137 
Karar No. : 155 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23 Ağustos 1983 tarihli 150 nci birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile reddedilen «Ticaret Vekaleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna Ek 21.6.1943 Tarih ve 
4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Kanun Tek
lifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Söz konusu Kanun Teklifi; ticaret müşaviri ataşe veya muavinlerinin dış göreve atanabilmeleri için ya
bancı ile evli olmamalarını hükme bağlayan 4442 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasını, yürür
lükten kaldırmaktadır. 

Malumları olduğu üzere «Kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi» çalışmaları uyarınca bakanlıkların 
teşkilat ve görevleri, kanun hükmünde kararnamelerle yeniden belirlenecek ve halen uygulanmakta olan ku
ruluş kanunları da yürürlükten kaldırılacaktır. 

Bahse konu kanun teklifinin yukarıda arz edilen çalışmalar muvacehesinde işlerlik kazanamayacağı ve çok 
kısa bir süre sonra yürürlükten kalkacağı düşüncesi ile şimdiden görüşülerek üzerinde çalışma yapılmasının 
uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır. 

Yukarıda arz edilen sebeplerle Danışma Meclisi Gen el Kurulunca da reddedilen teklifin reddi hususu ten
siplerine sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Başkan ' Üye Üye 
Yurdakul GÜNÇER Taner UZUN AY Alton ATEŞ 

Tuğamiral Dz. Kur. Alb. Mu. Alb. 

Üye 
Dinçer ASENA 
Ticaret Bakanlığı 

Anlaşmalar Genel Müdürü 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 681) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 677 

3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maarif Vekâletine Bağlı 
Ertik Okulları Mütedavil Serm\yesi Hakkında Kanun ile Bu 
Kanunda Değişiklik Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 
Aralık 1982 Tarihli ve 2768 Sayılı Kanunlarda Geçen Deyim 
îerin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D. Meclis : 1/627; M. G. Konseyi : 1/584) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 356) 

T. C. 
Danışma Meclîsi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3354 (11527) (3837) 7 Eylül 1983 
Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 5 Eylül 1983 tarihli 156 nçı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul 
edilen, 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 sayılı Maarif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
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 Hakkında Kanun Ta
sarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 10 Şubat 1983 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1437101404 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.2.1983 tarihinde karar
laştırılan «3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 sayılı Maarif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
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 Hakkında Kanun Ta
sarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GEREKÇE 

3423 sayılı Kanun gereğince Meslekî ve Teknik öğretim Okulları bünyesinde döner sermaye işletmeleri 
kurulmakta ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyetini sürdürmektedir. 

Bu Kanunun şümulünde yer alan bazı terimler ifade ve dil bakımından bugün kullanılmadığından değiştiril
mesi düşünülmektedir. 

Kanun teklifi bu amaçla hazırlanmış bulunmaktadır. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 30 Eylül 198* 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. i. 1/584 
Karar No. : 154 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen, «3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 sayılı Maa
rif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 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 Hakkında Kanun Ta sarısı» ilgili Bakanlıkların temsilcilerinin de katıldığı ko
misyonumuzda incelenerek görüşülmüştür. 

Anılan Kanun Tasarısı genellikle uygun bulunmuş olup, 3423 sayılı Kanunda yer alan ve bugün kullanıl
mayan «Maliye Vekâleti» ve «Divanı Muhasebat» gibi deyimlerin de günümüzde kullanılan karşılıklarının Ta
sarıda yer alması Komisyonumuzca benimsenmiş ve bu deyimler de ilave edilerek, Tasarının 1 inci çerçeve 
maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 

Üye 
Alton ATEŞ 

Mu. Alb. 

Üye 
Abdullah ÇELİK 
AİilU Eğitim Bak, 

Er. (Tek. Eğ. Gn. Md. 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur. Yb. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 677) 
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HÜKÜMETIN T E K L M 

3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maarif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkın
da Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 Tarihli ve 2768 
Sayılı Kanunların Başlıklannda ve Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

~j 

MADDE 1. — 3.6.1938 Tarihli ve 3423, 6.7.1962 Tarihli ve 69, 28.12.1982 Tarihli ve 2768 Sayılı Kanunlarda 
geçen; «Maarif Vekâleti» deyimi, «Millî Eğitim Bakanlığı», «Ertik Okulları» deyimi, «Meslekî ve Teknik 
Öğretim Okulları» ve «Mütedavil Sermaye» deyimi «Döner Sermaye» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

1.2.1983 
Başbakan 
£?., Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kar a 

Devlet iBakanı V. 
A. B. Kafaoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/.. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mervteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

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

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Imaır ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr., A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Af. Turgut 

Köy îş. ve Koop. Bakanı 
Af. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakamı 
5. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Af. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. Af. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F, İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 677) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maarif 
Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermaye
si Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik Ya
pan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 Sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak-

da Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 3.6.1938 Tarihli ve 3423, 6.7.1962 
Tarihli ve 69, 28.12.1982 Tarihli ve 2768 Sayılı Ka
nunlarda geçen; «Maarif Vekâleti» deyimi, «Millî 
Eğitim Bakanlığı», «Ertik Okullarj» deyimi, «Meslekî 
ve Teknik Öğretim Okulları» ve «Mütedavil Sermaye* 
deyimi «Döner Sermaye» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

••>• •e»>* 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maarif Vekâ
letine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hak
kında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik Yapan 6 
TEMMUZ 1962 Tarihli ve 69, 28 ARALIK 1982 Ta
rih ve 2768 Sayılı Kanunların Başlıklarında ve Metin
lerinde Geçen Bazı Deyimlerin Değiştirilmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 3.6.1938 Tarihli ve 3423, 6.7.1962 
Tarihli ve 69, 28.12.1982 Tarihli ve 2768 sayılı kanun
larda geçen; «Maarif Vekâleti deyimi, «Millî Eğitim 
Bakanlığı», «Ertik Okulları» deyimi, «Meslekî ve Tek
nik Öğretim Okulları» ve «Mütedavil Sermaye» de
yimi «Döner Sermaye», «'Maliye Vekâleti» deyimi 
«Maliye Bakanlığı», «Divanı Muhasebat» deyimi «Sa
yıştay» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 677) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 684 

9 . 5 . 1 9 5 8 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Ku
ruluş ve Vazifeleri Hakkmda Kanunun Ek 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis

yonu Raporu. (D. Meclisi : 1/625; M. G. Konseyi : 1/607) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 444) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü 15 Eylül 1983 
06-3327(1/625)3803 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14 Eylül 1983 tarihli 162 nci birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 9.5.1958 tarihli ve 7116 sayılı İmar ve tskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkmda Kanu
nun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 4 §ubat 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1433/01514 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İmar ve tskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.1.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «9.5.1958 tarihli ve 7116 sayılı tmar ve tskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkmda Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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9 5.1958 TARİHLİ VE 7116 SAYILI İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI KURULUŞ VE VAZİFELERİ 
HAKKINDA KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 

TASARISININ GEREKÇESİ 

711ı6 sayılı Kanuna 710 sayılı Kanunla Eklenen Ek 3 üncü maddeye göre hazırlanan Tüzüğün 1 inci mad
desi ile «Belediyelerin Fen ve İmar işleriyle ilgili dairelerinde veya müstakil İmar Müdürlüklerinde çalıştı
rılacak Müdür ve Amirlerle Y. Mühendis, Y. Mimar, Mühendis, Mimar, Tekniker, Fen Memuru, Yapı Kal
fa Okulu mezunu, Yapı Kalfası ve lise veya Muadili okullar mezunu olup da İmar ve İskân Bakanlığınca 
açılan en az 9 ay süreli kurslar mezunu Teknik personelin; tayin, terfii ve sicil işlemlerinin» İmar ve tskân 
Bakanlığınca yürütülmesi hükme 'bağlanmış bulunmaktadır. 

Belediyelerin kadro durumları sıhhatli bir şekilde İmar ve İskân Bakanlığına intikal etmediği gibi, Bele
diyelerin de bu kadrolara İmar ve İskân Bakanlığının bilgisi dışında atamalar yapmaları nedeniyle işlemler 
büyük ölçüde aksamaktadır. 

Özellikle bazı belediyelerin yasaları gereği gibi uygulayamamaları nedeniyle bir mühendisi durumuna uy
gun kadro olmaması sebebiyle o tarihte münhal bulunan düşük dereceli fen memuru kadrosuna isteği üze
rine atadıkları ve daha sonra da tayinin tasdiki için İmar ve İskân Bakanlığına teklifte bulundukları göz
lenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanacak personelin durumuna uygun kad
ro olmaması halinde daha alt derecelere istek üzerine atama yapılması mümkün bulunmakta ise de; her iki 
kadro arasındaki derece farkının 3 dereceden fazla olmaması da hüküm altına alındığından bu durumda söz 
konusu personelin atandığı tarihte başka münhal kadro bulunmaması nedeniyle de konuya, çözüm getirileme
mektedir. Bu durumdaki personelin atanmasının İmar ve İskân Bakanlığınca onaylanması mümkün olma
dığı gibi, kişinin görevine son vermek de haksızlığa fieden olacağından 'konuya bir çözüm bulunamamaktadır. 

Ayrıca, Belediye İmar Müdürü, Fen İşleri Müdürü, Fen Memuru, Teknisyen, İnşaat Kalfası, Sürveyan 
kadrolarına hangi tahsili haiz kişilerin atamalarının yapılabileceğine dair de 710 sayılı Kanun ve Tüzükte ke
sin bir hüküm bulunamadığından yapılacak işlemlerde tereddüte düşülmektedir. 

Belediyelere atanacak olan Teknik Müdür ve Amirlerle Y. Mühendis, Y. Mimar, Mühendis, Mimar, Y. 
Tekniker ve Meslek Yüksek Okulu mezunu elemanların atama yetkisinin İmar ve İskân Bakanlığına veril
mesi, diğer personelin ise atama yetkisinin Belediyelere bırakılması yerinde olacaktır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle bu tasarı hazırlanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 684) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İskân Ba
kanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun Ek 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakan
lığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanuna 710 sa
yılı Kanunla eklenen Ek Madde 1 aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 1. — Belediyelerin fen ve imar işleri 
ile ilgili dairelerinde veya müstakil imar müdürlükle
rinde çalıştırılacak müdür, amir ve tüzükte belirtilen 
diğer teknik personelin tayinleri, belediyelerin inhası 
üzerine tmar ve İskân Bakanlığınca yapılır. 

Ancak 3 ay veya daha fazla bir süreden beri açık 
ve bütçede karşılığı bulunan bu kadrolara doğrudan 
doğruya İmar ve Is'kân Bakanlığınca tayin ve nakiller 
yapılabilir. 

İmar ve İskân Bakanlığı atama işlemlerini yapma
ya yetkili bulunduğu belediye personelinden yer değiş
tirmesinde zaruret bulunduğu yapılan inceleme ve 
soruşturma sonucu anlaşılanları diğer belediyelere nak
len atayabilir.» 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

«9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı tmar ve İskân Ba
kanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 
Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı» 

MADDE 1. — «9.5.1958 Tarihli ve 7116 sayılı 
İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hak
kında Kanuna» 710 sayılı Kanunla eklenen ek mad
de 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 1. — Belediyelerin fen ve imar işleri 
ile ilgili dairelerine veya bağımsız imar müdürlük
lerine atanacak müdür, amir ve diğer teknik perso
nelin atamaları belediye başkanlarının inhası ve İmar 
ve İskân Bakanının onayı ile yapılır. 

Belediyeler, bütçelerinde yer alan onaylı kadrola
rına en geç üç ay içinde inhada bulunmak zorunda
dır. Süresi içinde inhada bulunmayan kadrolara, İmar 
ve İskân Bakanlığınca doğrudan doğruya atama ve
ya nakil yapılabilir. 

Belediyeler, bütçelerinde yer alan onaylı fen ve 
imar ile ilgili müdür, amir ve diğer teknik personel 
kadrolarını en geç her yılın Nisan ayında İmar ve 
İskân Bakanlığına bildirirler. Bu bildirimde boş olan 
kadrolar belirtilir. 

İımar ve İskân Bakanlığı, atama ve nakil işlemle
rini yapmaya yetkili olduğu belediye teknik perso
nelinden, yer değiştirmesinde zaruret bulunanları, be
lediye başkanının teklifi ile veya inceleme veya so
ruşturma sonucunda, diğer belediyelere naklen ataya
bilir. 

İmar ve İskân 'Bakanlığı gerekli gördüğü haller
de, müdür ve amirler dışında kalan diğer teknik 
personelden uygun gördüklerinin atama ve özlük hak
ları ile diğer yetkilerini belediyelere bırakabilir. 

Atama veya nakil yetkisi İmar ve İskân Bakanlı
ğına ait olan, belediyelerin fen ve imar işleriyle il
gili dairelerinin veya bağımsız imar müdürlüklerinin 
müdür, amir ve diğer teknik personelinin kadroları, 
unvan ve nitelikleri ve diğer özlük haklarıyla ilgili 
işlemler, İmar ve İskân Bakanlığı tarafından, altı ay 
içinde hazırlanacak tüzükle belirlenir. 

Millî Güvenlik Konseyi (Ş. Sayısı : 684) 
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(Hükümetlin Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Küftılu yürütür. 

20.1.1983 
»Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
5. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. Halûk Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. & Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Baıkanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bak. V. 
M. Turgut \K. Cantürk 

imar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M, R. Güney V. Özgül 

'Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayış* : 684) 



İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 

Esas No. : 1/607 
Karar No. : 157 

4 Ekim 1983 

MILLI GÜVENLIK KONSEYI BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14 Eylül 1983 tarihli 162 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen 
«9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı imar ve iskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakında Kanunun Bk 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Tasarı ile; Belediyelerin fen ve imar işleri ile ilgili dairelerinde veya müstakil imar müdürlüklerinde çalış
tırılacak müdür, amir veya diğer teknik personelin tayin veya yer değiştirilmelerinde İmar ve İskân Bakanlığı
nın yetkileri yeniden düzenlenmektedir. 

Malûmları olduğu üzere «Kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi» çalışmaları uyarınca Bakanlıkların teş
kilat ve görevleri, Kanun Hükmünde Kararnamelerle yeniden belirlenecek ve halen uygulanmakta olan kuru
luş kanunları da yürürlükten kaldırılacaktır. 

Tasarı ile düzenlenen konuya hazırlanmakta olan Kanun Hükmünde Kararnamede yer verileceği göz 
önünde bulundurularak, anılan Tasarının red edilmesi uygun mütalâa edilmektedir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 
Ihti. Kom. D. Bşk. 

Üye 
Altan ATEŞ 

Mu. Alb. 
D. Bşk. Yrd. 

Üye 
Yaşar EMRE 

Kur. Bnb. 
Proje Sb. 

Üye 
İsa KALKAN 

imar ve İskân Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 

—» 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 680 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/649; M. G. Konseyi : 1/605) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 468) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 15 Eylül 1983 
Kanunlar Müdürlüğü: 06-3509(1/649)4076 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14 Eylül 1983 tarihli 162 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 131 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 Mart 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1438103503 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11 . 3 . 1983 tarihinde kararlaştırılan «657 Saydı Devlet Me
murları Kanununun 131 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkuıda Kanun Tasarısı» He gerekçesi ekti 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GEREKÇE 

Devlet memurlarının görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları nedeniyle 
haklarında disiplin ve görevden uzaklaştırma yönünden gereğinin yapılabilmesi için bağlı oldukları kurum, 
kuruluş ve Bakanlıkların, bu kişiler aleyhine yapılan soruşturma ve kovuşturmadan haberdar olması ge
rekir. 

Uygulamada, işledikleri suçlar nedeniyle adliye veya askerî mahkemelerce yargılanan veya haklarında 
soruşturma yapılan Devlet memurları hakkında verilen kararlar, bağlı oldukları kurum ve kuruluşlara genel
likle bildirilmemektedir. Bu durum, yasal bir zorunluluk bulunmamasından kaynaklanmakta ve ilgili ma
kamlarca suç işleyen memurlar hakkında disiplin ve görevden uzaklaştırma yönünden gereken işlemlere 
başvurulamaması gibi bir sakınca yaratmaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci maddesinde, aynı olaydan dolayı memur hakkında ce
za mahkemesinde kovuşiturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmeyeceği gibi memurun 
Ceza Kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel 
^olmaz, hükmü ve ayrıca, 137 nci maddede de, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kal
masında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında uygulanacak görevden uzaklaştırma işleminin ye
rine getirilmesini temin için bir hüküm de yer almaktadır. Bu hükümler karşısında, suç işleyen memurların 
durumunun, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ilgili makamlarca bilinmesine mutlak zaruret bulun
maktadır. 

Tasarı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci maddesine bir fıkra eklenmekte ve tüm Dev
let memurlarının görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçlan nedeniyle haklarında 
yapılan soruşturma ve kovuşturma sonuçlarının bağlı oldukları Kurum, kuruluş ve Bakanlıklara gönderil
mesi sağlanmakta, işlenen suçun disiplin yönünden cezasız kalması önlenmekte ve sayılan sakıncalar berta
raf edilmektedir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 680) 



_ 3 — 

Milli Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu 

T.C. 
Milli Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 3 Ekim 1983 
Esas No. : 1/605 
Karar No. : 120 

MİLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı
nın bugün aşağıdaki kurum personelinin iştirakiyle ya pılan toplantı sonunda eklenen fıkranın; 

«160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü Maddesinde Sayılan Kuruluşlar
da çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle 
Cumhuriyet savcıları veya askerî savcılar veya sorgu hâkimliklerince veya Memurin Muhakematı Hakkın
da Kanun uyarınca yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddia
name, talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suret
leri bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir. 

Şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Komisyon : 

1. Fıkrada geçen personel deyiminin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde sözü 
edilen memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici personeli kapsadığını, 

2. Cumhuriyet savcıları deyiminin, Devlet Güvenlik Mahkemeleri savcılığını da kapsadığını keza askerî 
savcılık deyiminin Sıkıyönetim savcılığını da kapsadığını, 

3. İşin mahkemeye intikalinden sonra kararın kesinleşmesinin beklenmesinin daha yerinde olacağını, 

4. Fıkraya ayrıca talepname ile sorgu hâkimliğine dava açılmasından sonra, burada açılan davanın meni 
mutha'keme kararı ile sonuçlanabileceğini de düşünerek fıkraya sorgu hâkimliğinin de ilavesinin gerektiği so
nucuna varmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyine arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Kemalettin ALİKÂŞİFOĞLU Ahmet Cemal GÖĞÜS Namık BENLt 

Adalet B. T. C. Başc. Yrd. 

Üye Üye Üye 
Yahya GÜR Timuçin ERÇAĞ E. Sabri GÜRSOY 

İç. B. T. Danıştay Üyesi M. S. B. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 680) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlar

da çalışan personel ile subay ve astsubaylar hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suç
larla kişisel suçları nedeniyle Cumhuriyet savcılıkları veya askerî savcılıklar veya Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanun uyarınca yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen, takipsizlik, meni mu
hakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme kararı suretleri ile adliye veya askerî mahkemelerince 
verilen kesinleşmiş karar suretleri, bu kişilerin bağlı oldukları kurum, kuruluş ve bakanlıklara, kararı düzen
leyen merci veya kararı veren mahkeme tarafından gönderilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 

11.3.1983 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

'Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk , Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
İ. Evliyaoğlu 

Imaır ve İskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 680) X 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 131 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ku
rumlarda çalışan personel ile subay ve astsubaylar 
hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında iş
ledikleri suçlarla kişisel suçları nedeniyle Cumhuriyet 
savcılıkları veya askerî savcılıklar veya Memurin 
Muhakematı Hakkında Kanun uyarınca yetkili ku
rullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen, ta
kipsizlik, meni muhakeme, lüzumu muhakeme kara
rı, iddianame, talepname suretleriyle, mahkemelerce 
verilen karar suretleri ilgili makamlarca bu kişilerin 
bağlı oldukları bakanlık, kurum ve kuruluşlara gön
derilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(M. G. K.) 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 131 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ku
ruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan 
veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları 
sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askerî savcılar 
veya sorgu hâkimlikleri veya Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanun uyarınca yetkili kurullarca yapılan 
soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni mu
hakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muha
keme karar suretleri ile ilgili mahkemelerce verilen 
kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu 
bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir.» 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 680) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 682 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçiş
leri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/654; M. G. Konseyi : 1/572) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 450) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 24 Ağustos 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3533 (1/654) 4116 
Konu : Kanun Tasarısı. 

MlLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23 Ağustos 1983 tarihli 150 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 18, 22, 23 Ağustos 1983 tarihli 148, 149 ve 150 nci Birleşimlerin
de görüşülmüştür.. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 22 Mart 1983 

Sayı : K.K.T.D. 
18/101 • 750/03131 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.3.1983 tarihinde kararlaştırılan 
«Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU GEREKÇESİ 

I. — GENEL GEREKÇE 

Belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu be
nimsetmek için toplantılar ve yürüyüşler düzenlemek hakkı insanların temel hak ve hürriyetleri arasında yer 
almaktadır. Bu hak ve hürriyet Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinde güvence altına alınmış ve hemen hemen bütün demokratik anayasalarda benimsenmiştir. 
Gene, bütün anayasalar toplantı ve yürüyüşün silahsız saldırısız yapılması şartını bu hakkın ayrılmaz bir ilkesi 
olarak vurgulamışlardır. 

Bu bakımdan toplantı ve gösteri'yürüyüşü hak ve hürriyetini kamu düzenini sarsmadan kullanılmasını sağ
lamak için bu hakkın ancak kanunla düzenleneceği ve sınırlanabileceği gene modern anayasalarca benimsen
miş temel ilkelerden birisi olmuştur. 

Türk Anayasa düzeni de ikinci meşrutiyetten beri toplantı ve gösteri yürüyüşü hak ve hürriyetini benimsemiş 
ve bu, çeşitli kanunlarla düzenlenmiştir. İkinci meşrutivet döneminde kabul edilen Tecemmuat Kanunu ile Iç-
timaatı Umumiye Kanunu 40 yıl kadar yürürlükte kalmış olup yerini 1950'den sonra çıkarılan 6761 sayılı 
(Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu)na bırakmıştır. Bu kanunda on yıl kadar uygulandıktan sonra de
mokratik gelişmeye paralel olarak ve 1961 Anayasasının 28 inci maddesine uyularak kabul edilen 1963 tarihli ve 
171 sayılı (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanun)a yerini bırakarak yürürlükten kalkmıştır. 

Bu (171 Sayılı) Kanun da on yıl kadar uygulandıktan sonra birçok boşluklarından yararlanılarak bazen kötü
ye kullanıldığı ve böylece kamu düzeninin bozulmasına yol açtığı görülerek 1973 yılında 1742 sayılı Kanunla 
(8) maddesi değiştirilerek yeniden düzenlenmişse de bu değişiklikler Anayasa Mahkemesince şekil yönünden 
iptal edilmiştir. Bunun üzerine 1976 yılında 1932 sayılı Kanunla yeniden bazı maddeleri değiştirilmiş ve fakat 
bu değişiklikler de Anayasa Mahkemesince kısmen iptal edilmiştir. 

Böylece 171 sayılı Kanunun uygulanmasında görülen aksaklıklar, boşluklar ve kötüye kullanmalar kamu dü
zenini geniş ölçüde ihlal etmiş ve günlük hayatı felce uğratmak suretiyle idareyi ve zabıtayı çok meşgul ey
lemiş ve yıpratmıştır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 7.11.1982 günü halk oylaması ile kabul edilen 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34 üncü maddesi ile yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu düzenlemelerde : 
Düşünceyi açıklama hürriyetinin icrası niteliğindeki diğer bir hak da kişilerin bir araya gelerek toplantı ve

ya gösteri yürüyüşü düzenleyebilmeleri hakkıdır. Bu hürriyetin de mevcudiyeti, toplantı yahut gösteri yürü
yüşünün izin şartına bağlanmamasını gerektirmektedir. Toplantı veya gösteri yürüyüşünün silahsız ve saldırısız 
olması bu hakkın kullanılabilmesinin ilk şartı olduğu gerekçesiyle : 

«Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sa
hiptir.» 

Şeklinde maddenin 1 inci fıkrası ile hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına özel sınırlama getirilerek maddenin 2 nci fıkrası : 

«Şehir düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla yetkili idarî merci, gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve 
güzergâhı tespit edebilir.» 

Şeklinde düzenlenmiştir. 
Maddenin .3 üncü fıkrası 
«Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ka

nunda gösterilir.» 
Hükmünü taşımaktadır. Yani hakkın kullanılması bir kanunî düzenlemeye bağlanacaktır. 
Maddenin 4 üncü fıkrası : 
«Kanunun gösterdiği yetküi merci, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî gü

venlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok etme amacını güden fiillerin işlenmesi
nin kuvvetle muhtemel bulunması halinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir veya iki. ayı 
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aşmamak üzere erteleyebilir. Kanunun, aynı sebeplere dayalı olarak bir il'e bağlı ilçelerde bütün toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasını öngördüğü hallerde bu süre üç ayı geçemez.» 

Hükmünü ihtiva etmektedir. Fıkra ile belirtilen durumlarda belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün ya
saklanabileceği; aynı sebeplere dayalı olarak bir il'e bağlı ilçelerde kanunun öngördüğü hallerde ve yine kanunun 
üç ayı geçmemek şartıyla tespit edeceği sürede bütün toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanabileceği be
lirtilmiş; Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına özel sınırlama sebepleri getirilmiştir. 

Maddenin 5 inci fıkrası 
«Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi konu ve amaçlan dı

şında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler.» 
Şeklindedir. Bu fıkra ile dernekler, vakıflar, senlikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

söz konusu hakları kullanmaları kendi amaçlarıyla sınırlı tutulmuştur. Böylece dernekler, vakıflar, sendikalar ve 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi konu ve amaçları dışında, toplantı veya gösteri yürüyü
şü düzenlemeyecekler yahut kendi konu ve amaçları dışında bir toplantı veya gösteri yürüyüşüne katılamayacak
lardır. IBu fıkra mezkûr kuruluşların faaliyetlerinin seçilen amaç sınırlan içinde tutma arzusunun başka bir ifa
desini teşkil etmektedir. 

Bir taraftan yukarıda belirtilen sakıncaları gidermek ve diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
13 ve 34 üncü maddesinin öngördüğü ilkeler doğrultusunda düzenleme yapabilmek için yeni bir «Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu» Tasarısı hazırlanmıştır. 

II. — MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddeyle Kanunun amacı belirlenmiştir,: 
Madde 2. — Kanunun kapsamı bu maddeyle açıklanmıştır. 
Madde 3. — Bu maddeyle Kanunda geçen deyimlerden toplantı, gösteri yürüyüşü, Mahallin en büyük 

mülkî amiri, Mahallin en büyük güvenlik amirinin tanımları yapılmışta*. 
Madde 4. — Maddede kanunların suç saymadığı konularda silâhsız ve saldırısız olarak toplantı ve gös

teri yürüyüşü yapmanın bu kanun hükümleri dairesinde serbest olduğu, yabancıların karşılıklılık esaslarına 
göre hükümetin izniyle bu haktan yararlanabilecekleri hükme bağlanmaktadır. 

Madde 5. — Madde ile bu kanun kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşü mahiyetinde ve niteli
ğinde olmayan bazı haller istisna edilerek çıkabilecek anlaşmazlıklar önlenmek istenmiştir. Ancak zaman 
zaman ideolojik istismar konusu yapıldığı görülmüş olan cenaze törenleriyle büzerlerinin kötüye kullanılmasını 
önlemek için maddenin (b) fıkrasında bu istisnaların yalnız kendi kural ve sınırları içerisinde kalmaları esası 
getirilmiştir. 

Madde 6. — Maddede seçimlerin başlangıç tarihinden itibaren yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerin 
seçim mevzuatıyla düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 7. — Maddede açık toplantı ve yürüyüş yerlerini belirterek buralarda toplantı ve yürüyüş yapa
bilme hakkını objektif esaslara bağlayarak keyfî veya tarafgirce engellemeleri önlemek amacı güdülmüştür. 

Madde 8. — Madde ile toplantı ve yürüyüşlerin günün hangi saatlerinde yapılabileceği belirtilmiştir. 
Toplantı veya yürüyüşün düzenini sağlamak ve bu yüzden başkalarının ve kamunun rahatsız edilmemesi 

için böyle bir zaman sınırlamasına lüzum görülmüştür. 
Madde 9. — Maddede toplantıların hükümet ve herkes tarafından izlenebilmesi için toplantı yerinin umu

ma açık yerlerden olduğu belirtilmiştir. 
Madde 10. — Maddede toplantının düzen içinde geçmesini ve çıkabilecek olaylarda sorumluların ve so

rumluluğun tespitini sağlamak için düzenleme kurulunun en az 7 kişiden oluşması ve medenî hakları kul
lanma yetkisine ilaveten seçme yeterliliğinin bulunması ve daimî ikâmetgâhlarının o yerde olması öngörül
müştür. 

Ayrıca suç işlenmesi halinde toplantı veya yürüyüş sorumlularının takipsiz kalmaması, kamu düzeninin bu 
sebeple bozulmaması ve suç üstü hükümlerinin uygulanabilmesi için yasama ve diplomatik dokunulmazlık
ları bulunanlarla haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi izne bağlı olan kimselerin düzenleme 
kuruluna katılmaları uygun görülmemiştir* 
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Madde 11. — Mahallî mülkiye amirliğine bildirim verilmesi süresinin, bildirimin alınması üzerine idarece 
yerine getirilmesi zorunlu işlerin eksiksiz yapılabilmesi için 72 saat olarak tespiti uygun görülmüştür. 

Bildirimin ne suretle verileceği ve neleri kapsayacağı madde metninde açıklanmıştır. 
Madde 12. — Düzenleme kurulunun toplantının yapıldığı yerde bulunmaları yükümlülüğünü getirmiştir. 
Madde 13. — Toplantı ve gösteri yürüyüşünün bütün sorumluluğunun düzenleme kuruluna yüklenmesi 

esası getirilmiştir. Böylece muvazaalı veya karışıklık çıkartmaya matuf toplantıların tertiplenmesi önlenmek 
istenmiş, toplantının huzur ve sükun içinde yapılması ve sorumluların daha iyi belirlenmesi amacı güdül-
müştür. 

Madde 14. — Maddede hükümet komiserinin toplantının önemine göre 1-3 kişiden oluşturulması ve bunla
rın belirli düzeyde ve yetenekli kamu görevlileri arasından seçilmesi uygun görülmüş, görevin dikkat ve cid
diyet ile ifası için bir taraftan haklı ve geçerli engel olmadıkça görevi yapması zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 15. — Hükümet komiserine toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin genellikle resmî tatil günlerinde ya
pılması göz önüne alınarak, belirli bir ücretin ödenmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 16, — Maddede toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenleme kurulunun başvurusu üzerine bir kez ge
ri bırakılabileceği ve bunun süresi düzenlenmiştir. 

Madde 17. — Bir il sınırı içinde, aynı günde birden çok toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak isten
mesi halinde valinin güvenliği sağlama amacıyla bunlardan bir kısmım erteleyebileceği, bu ertelemede mü
racaat önceliğinin göz önünde tutulacağı ve ertelemenin azamî süresi düzenlenmiştir. 

Madde 18. — Bazı hallerde güvenliği sağlama amacıyla İçişleri Bakanlığının da Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşlerini erteleyebilecekleri esası kabul edilmiştir. ErÜemede azamî süre ve müracaat önceliği dikkate alı
nacaktır. 

Madde 19. — Anayasanın 13 ncü maddesindeki genel sınırlamalarda göz önünde bulundurularak, Anaya
sanın 34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına göre belirli bir toplantı veya gösteri yürüyüşünün yasaklanması 
veya ertelenmesi halleri düzenlenmiş; bu yasaklama veya ertelemede vali veya kaymakamın yetkili olduğu 
belirtilmiştir. 

Madde 20. — 17, 18 ve 19 uncu maddelere göre alınan erteleme veya 19 uncu maddeye göre alınan ya
saklama kararlarının tebliği ve şekli hükme bağlanmıştır. 

Ertelenen toplantı veya gösteri yürüyüşünün tekrar yapılabilmesi esası kabul edilmiştir. 
Madde 21. — Anayasanın 13 ve 34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına göre toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkına maddede sayılan sebepler dolayısıyla sınırlama getirilmiş, valiye ilinin tamamında veya bir 
kısmında bu sebeplere dayalı olarak tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerini üç ayı geçmemek üzere yasaklayabil
irle yetkisi verilmiştir. 

Madde 22. — Maddede gösteri yürüyüşlerinde de bu Kanunun üç ve dördüncü bölümlerindeki hükümle
rin uygulanacağı kabul edilmiştir. 

Şehir ve kasaba içinde ve dışındaki genel yollarda yapılan veya birden fazla illerden geçen gösteri yürü
yüşleri için uyulacak esaslar belirtilmiştir.; 

Madde 23. — Anayasanın 33, 52, 135 inci maddeleri göz önünde tutularak, Anayasanın 34 üncü madde
sinin son fıkrasına göre Dernekler, Vakıflar, Sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
nın kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemeyecekleri veya katılamayacakla
rı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 24. — Maddede toplantı ve yürüyüş yapılması yasak olan yerler açıklanmış, ayrıca trafik düze
ninin aksamaması hususu göz önünde bulundurulmuştur. 

Madde 25. — Madde ile kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşler birer birer sayılmak suretiyle gerek da
ğıtma ve gerekse cezaî kovuşturma aşamalarında tereddütlere düşülmemesi sağlanmak istenmiştir. 

Madde 26. — Maddede kanunsuz olan veya sonradan kanuna aykırı hale dönüşen toplantıların dağıtıl
ması usul ve şartları açıklanmaktadır. Mahallin en büyük mülkiye amirinin, kanunsuz toplantı ve gösteri yü
rüyüşünü dağıtmak üzere güvenlik amirini yazılı olarak görevlendirmesi öngörülmekte, ancak acele ve ani ha-
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diselerde sonradan yazı ile teyit edilmek şartıyla sözlü emirle de görevlendirebilmesi imkânı sağlanmaktadır. 
Zor kullanma yönteminin güvenlik kuvvetlerinin kendi mevzuatındaki usul ve esaslara tâbi olması uygun gö
rüldüğünden maddeye bu konuda ayrıca bir hüküm konmamıştır. 

Madde 27. — Madde suçluların yakalanmasının 26 ncı madde hükümlerine tâbi olmadığını vurgulamak
tadır. 

Madde 28. — Maddede toplantı ve gösteri yürüyüşü için yapılacak davet ve propaganda alet ve araçlarının 
tâbi olacağı şartlar ile yasaklamalar belirtilmektedir. 

Madde 29. — Madde ile halkı kanunsuz bir yürüyüş veya toplantıya katılmak veya suç işlemeye teşvik 
ve tahrik etmek yasaklanmıştır. 

CEZA HÜKÜMLERİ 

Bu bölümde 171 sayılı Kanundaki ifadeler aynen muhafaza edilmiş, 2261 sayılı Kanunla 1980 yılında 
ceza miktarlarında yapılan yükseltmeler bu maddeye ayrı ayrı işlenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 30. — Madde ile kanunsuz toplantı ve yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunlara bilerek 
katılanların ve kanuna aykırı davranan düzenleme kurulu üyelerinin cezalandırılması öngörülmüştür. Ayrıca 
resmî görevlilerin görevlerine mani olunması da cezaî müeyyideye bağlanmıştır. 

Madde 31. — Maddede kanuna uygun toplantı ve yürüyüşleri engellemek, ihlâl etmek isteyenlerin ceza
landırılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 32. — Madde ile kanuna uygun olarak yapılmakta olan toplantı ve yürüyüşlerde huzur ve sükû
nu her ne suretle olursa olsun bozanların cezalandırılması amaçlanmıştır. 

Madde 33. — Maddede kanuna aykırı propaganda vasıtalarının hazırlanıp kullanmasını ve suç işlemeye 
teşvik ve tahrik fiillerinin cezalandırılması hükmü getirilmektedir. 

Madde 34. — Maddede kanunsuz başlayan veya sonradan kanuna aykırı hale dönüşen toplantı ve yürüyüş
lere silahsız olarak katılıp yapılan ihtar ve ikazlara uymayarak zorla dağıtılanların cezalandırılması amacı gü-
dülmüştür. Bu arada cebir, şiddet, tehdit ve saldırı veya mukavemet gösterenlerin cezalarının artırılması ve 
görevlilerin de yetki hudutlarını aşarak veya kanun hükümlerine uymayan hareketleri halinde cezaların hafif
letilmesi veya kaldırılması ilkesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 35. — Madde ile toplantı ve yürüyüşe silahlı olarak katılanlara, silâhları ruhsatlı olsa bile ağır 
cezaî müeyyideler konmuştur. Çünkü toplantı ve gösteri yürüyüşünde silah büyük huzursuzluk aracıdır. 

Silahlı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ve hürriyeti hiç bir hukuk düzeninde kabul edilmemiştir. 
Madde 36. — Madde ile 29 uncu maddede yasaklara aykırı olarak halkı kanunsuz toplantı ve yürüyüş

lere tahrik ve teşvik edenlerle suç ortaklarının cezalandırılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 37. — Madde bu Kanuna göre işlenen suçlar hakkında süratli bir soruşturma ve kovuşturma usu
lü benimsemiş ve gerek yer, gerek zaman kayıtlarına bakılmaksızın bu suçların 3005 sayıü suçüstü kanunu 
hükümlerine tâbi olması uygun görülmüştür. 

Madde 38. — Madde ile bu Kanun kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında il İdaresi 
Kanunu ile diğer kanunlarda idareye yetki ve görev veren hükümlerin saklı olduğu belirtilmektedir. 

Madde 39. — Maddede düzenleme kurulları ile hükümet komiserlerinin kuruluş, görev ve yetkilerinin, 
sorumluluklarının, başkan seçme ve saptama yöntemlerinin, birbirleriyle ve diğer resmî görevlilerle irtibat ve 
ilişkilerinin ve kanunun uygulanmasında faydalı ve zorunlu görülecek diğer hususların Adalet, Millî Savun
ma ve içişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 40. — Maddede 10.2.1963 tarih ve 171 sayılı Kanunun ek ve tadilleriyle yürürlükten kaldırıldığı 
açıklanmaktadır. 

Geçici Madde — Geçici madde ile Kanunun 7 ve 28 inci maddelerine göre belirlenecek yer, meydan ve 
sokakların iki ay içinde tespit ve ilân edileceği hükmü getirilmektedir. 

Madde 41. — Madde yürürlük tarihini belirtmektedir. 
Madde 42. — Madde Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceğini açıklamaktadır. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/572 3 Ekim 1983 
Karar No. : 34 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23 Ağustos 1983 tarihli 150 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuy
la kabul edilen «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı» ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de işti
rakiyle Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarının tümü Danışma Meclisinden geçen şekliyle benimsenmiş. Ancak, komisyon çalışmaları Millî Gü
venlik Konseyi Yasama İçtüzüğü hükümlerine uygun olarak sürdürülmüş, özelliği ve önemi nedeniyle Millî 
Güvenlik Konseyinin görüş, düşünce ve ilkeleri göz önünde tutulmuş ve yapılan ön takdimde maddeler üze
rindeki görüş ve direktifler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak linetin, Millî Güvenlik Konseyinin ka
bulüne hazır hale getirilmiştir. 

1. Kanun Tasarısının amaç ve kapsama ilişkin 1 ve 2 nci maddeleri birleştirilmek suretiyle 1 inci madde 
olarak düzenlenmiştir. 

2. Tanımlara ilişkin 3 üncü madde Hükümet tarafından hazırlanmış bulunan Kanun Tasarısının ilgili 
maddesi göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. lBu düzenlemede Ankara, İstanbul gibi il belediye sınırları 
içinde birden fazla ilçenin bulunduğu yerlerde bu ilçelerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 
yetkili mülkî amirin İl Valisi olduğunu vurgulamak için maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. Kuşkusuz anılan 
ilçelerin o ilin Belediye sınırları dışında kalan kasaba ve köy gibi yerleşim merkezlerinde ve diğer yerlerde 
ilçe kaymakamlarının yetkileri Kaymakamlar tarafından kullanılacaktır. 

3. Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi 23 üncü maddenin (b) bendi de göz önünde bulundurularak afiş, pan
kart ve benzeri deyimlerde maddeler arasında benzerlik sağlanacak şekilde düzenlenmiştir. 

4. Kanun Tasarısının 5 nci maddesi 4 üncü madde olarak düzenlenmiştir bu düzenlemede maddenin (b) 
bendindeki boşluklar giderilmeye çalışılmıştır. Gerçekten 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesinin <b) bendinde «Kanun, örf ve âdete göre yapılacak toplantı, merasim, 'şenlik, kar
şılama ve uğurlamalar.» hükmü yer aldığı halde Kanun Tasarısında «Kanun ve şenlik» deyimlerine yer veril
mediği tespit edilerek bu bent yeniden düzenlenmiştir. 

5. Danışma Meclisi metninin 6 nci maddesi 5 inci madde olarak ancak hükümet tasarısında olduğu şe
kilde düzenlenmiştir. 

6. Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesinde, açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak 
bu maddenin değiştirildiği anlaşılmış, maddenin bu haliyle kapalı yer toplantılarını kapsamına almadığı an
laşılmakla maddenin 1 inci fıkrası Hükümet Tasarısına uygun olarak bütün toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 
kapsamına alacak şekilde düzenlenmiştir. Maddenin 2 nci fıkrası redaksiyona tabi tutulmak suretiyle benim
senmiştir. 

7.: Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesi 7 nci madde olarak benimsenmiştir. 
8. Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesi 8 nci madde olarak benimsenmiştir. 
9. Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak düzenlenmiş ancak «seçme yeterliği» 

ibaresi yerine uygulama kolaylığını getirmek için «medenî hakları kulanma ehliyetine sahip ve 21 yaşını dol
durmuş» ibaresi getirilmiştir. 

10. Danışma Meclisi Metninin 11 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak 10 uncu madde olarak benim
senmiştir. 

11. Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 11 inci madde olarak 
benimsenmiştir. 

12. Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesi 12 nci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzen
lemede, düzenleme kurulunun sorumluluğu Hükümet Tasarısına uygun hale getirilmiştir. 
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13. Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesi 13 üncü madde olarak düzenlenmiştir. Ancak kabul edi
len metinde Hükümet Komiserinin 1 veya 3 kişiden ibaret olacağının belirtildiği görüldüğünden 3 kişinin Hü
kümet Komiseri olarak görevlendirilmesinde görev ve yetkilerin kullanılmasında çelişkili durumların meyda
na gelmemesi için Hükümet Komiserinin 1 kişi olarak görevlendirileceği, gerektiğinde kendisine 2 de yardım
cı verileceği vurgulanmıştır. 

14. Danışma Meclisi Metninin 15 inci maddesi, madde kenar başlığı maddenin içeriğine uygun hale ge
tirilmek suretiyle benimsenmiştir, 

15. Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesi 15 nci madde olarak benimsenmiştir. 
16. Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzen

lemede maddeyle öngörülen erteleme müessesesiyle ilgili bulunmayan «güvenlik önlemleri alınmayan» ibare
leri madde metninden çıkartılmıştır. Gerçekten de madde Valiler tarafından içişleri Bakanlığından takviye 
istenmesi halinde İçişleri Bakanlığının bu isteklerin karşılanamayacağı kanısına varması halinde yapılacak işle
mi göstermekte olup, çıkarılan ibarenin maddenin içeriğiyle ilgisi olmadığından madde buna göre düzenlen
miştir. 

17. Danışma Meclisi metninin 18 nci maddesi 17 nci madde olarak benimsenmiştir. 
18. Danışma Meclisi tarafından kabul edilen 19 uncu madde 18 inci madde olarak yeniden düzenlenmiş

tir. Bu düzenlemede 2 nci fıkra olarak maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. iBu fıkra eklenirken 1 inci fıkra
da öngörülen en az 24 saat önce toplantının yasaklandığı veya ertelendiğinin ilgililere bildirilmesine ilişkin 
1 inci fıkradaki hükmün uygulamada maddenin içeriği bakımından bazı tereddütlere neden olacağı dikkate 
alınarak mevcut boşluğun giderilmesi amaçlanmıştır. Gerçekten de örneğin 17 nci madde kapsamına giren bir 
erteleme ve yasaklama durumunun geç öğrenilmesi halinde toplantının yapılmasına 24 saatten az bir zaman 
kaldığı anda, öğrenilen bu durumun yasaklama ve ertelemeye imkân vermediği görülmüştür. 17 nci madde
deki kesin yasaklamayı gerektiren belirtilerin sonradan anlaşılması 'halinde ne yolda işlem yapılacağının objek
tif esaslara göre düzenlenecek yönetmelikte belirtilmesi uygun bulunmuştur. 

Maddenin son fıkrasında yeralan, toplantının ertelenmesi halinde yeniden bildirim verilmesine ilişkin hük
mün ertelenen toplantının erteleme değil de iptal edildiği veya yasaklandığı sonucunu doğurduğundan ertele
nen günde toplantının yapılabilmesi için yeni bir bildirim verilmesine gerek olmadığı şeklinde madde düzen
lenmiştir. Kuşkusuz düzenleme kurulu ertelenen günde toplantı yapmadığı takdirde bu konuda yetkili makam
lara önceden bilgi verilmesinin gerekip gerekmediği hususu yönetmelik düzenlenmesinde göz önünde bulundu
rulması gereken bir husus olarak düşünülmüştür. 

19. Danışma Meclisi metninin 20 inci maddesi 19 uncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

20. Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesi 20 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzen
leme yapılırken maddenin ayrı bir bölümde yer almasının gereği dikkate alınarak 5 inci bölüm olarak bu 
maddeye geri verilmiş ve tasarının bölümleri buna göre teselsül ettirilmiştir. 

21. Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi 21 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
22. Danışma Meclisince ka'bul edilen metnin 23 üncü maddesi 22 nci madde olarak yeniden düzen

lenmiştir. Bu düzenlemede tasarı metninde yeralan «gar, iskele ve hava meydanlarında yapılacak karşıla
ma ve uğurlamalarda» deyimleri madde metninden çıkarılmıştır. Gerçekten Kanun tasarısının 4 üncü mad
desine göre karşılama ve uğurlamalar Kanun kapsamı dışında olup toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamına 
girmeyecek nitelikteki bu gibi karşılama ve uğurlamalarda halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağ
lamak ilgili kanun hükümlerinin yetki verdiği makamlara aıi't olup genel hükümlere göre bu işlemler esasen 
yürütülmekte olduğundan kanunun amaç ve kapsamıyla ilgili olmayan bu husus yalnızca bu yönden mad
de metninden çıkarılmıştır. 

23. Danışıma Meclisi tarafından kabul edilen metnin 24 üncü maddesi redaksiyona taibi tutulmak sure
tiyle 23 üncü madde olarak kaibul edilmiştir. 

24. Danışma Meclisi tarafından kabul edilen 25 inci madde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 24 
üncü maıdde olarak ka'bul edilmiştir. 

25. Danışma Meclisi tarafından kabul edilen 26 ncı madde metne açıklık getirilerek 25 inci madde 
olarak düzenlenmiştir. 
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26. Danışma Meclisi tarafından kabul edilen 27 nci madde metnine açıklık getirilmiş ve bu arada mad
de metninde yeralan davetiye, levha ve ilanlarda düzenleme kurulu üyelerinin tamamının ad ve soyadlarıyla 
imzalarının bulunmasına ilişkin, hüküm, düzenleme kurulu sayısının en az 7 olup 7 den fazla örneğin 20 
kişinin toplantı düzenlemesi halinde hepsinin davetiye ve benzerlerinde ad ve soyadlarıyla imzalarının bu-
lunmasındaki güçlük dikkate alınarak, ilanlarda ve benzerlerinde düzenleme kurulu başkanıyla en az 6 
üyesinin adları ve soyadlarıyla imzalarının bulunacağı şekilde değiş'tirilmiştür. 

27. Danışma Meclisi tarafından kabul edilen 28 inci madde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 27 
nci madde olarak kalbul edilmiştir. 

28. - 34. Danışma Meclisi tarafından kabul edilen 29-35 inci maddeler 28-34 üncü maddeler olarak yeni
den düzenileramiştir. Bu düzenlemede ceza miktarları yönünden hükümet tasarlısı göz Önünde bulundurulmuş 
yalnızca 31 inci maddenin 1 inci fıkrasında yeralan cezanın asıgarî sınırı Danışma Medl'isince kabul edilen 
metne uygun olaraik düzenlenmiştir. 

35. - 36. Danışma Meclisi tarafından kabul edilen 36 ve 38 inci maddeler 35 Ve 36 nci madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

37. Danışma Meclisi tarafından kabul edilen 39 uncu madde metne açıklık getirilerek ve yönetmelik 
düzenlenmesi için öngörülen 6 aylık süre 3 aya indirilmek suretiyle madde 37 nci madde olaraik düzenlen
miştir. 

38. - 41. Danışma Meclisi tarafından kabul edilen 37, 40 ve 42 nci maddeler sırasıyla 38, 39, 40 ve 41 inci 
madde olarak düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisli tarafından kalbul edilen geçici maddede yeralan tespitin 2 ay içinde yapılacağına 
ilişkin hüküm 3 ay içinde yapılacaktır şekl'inde değiş tirilmek suretiyle kabul edilmiştir. Kanunun yürürlük 
maddesi olan 40 nci maddede de yayımından 3 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Kuşkusuz yö
netmelik hazırlanmasına ilişkin 37 nci maddede yönetmeliğin kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay için
de hazırlanacağı vurgulandığından bu hükme göre yönetmeliğe ilişkin bu madde Kanunun Yayımı tarihin
de yürürlüğe girmiş olacak ve bu maddenin açık hükmüne göre Yönetmeliğin hazırlanmasına başlanacak
tır. 

Kanun tasarısı, gerekçesi ve raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan ' Üye üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâk. Tümgeneral Hâk. Kd. Albay Hâk Albay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasana 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uy
gulanacak şekil, şart ve usulleri belirlemektedir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; gerçek ve tüzelkişilerin belirtilen istisnalar dışında düzenleyecekleri toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şartlarını, düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarım, 
> etkili merciin yasaklama ve erteleme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasakları ve ceza 
hükümlerini kapsar., 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Toplantı; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle 

o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen açık ve ka
palı yer toplantılarını, 

b) Gösteri yürüyüşü; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu yaratmak 
suretiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişüer tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen yü
rüyüşleri, 

c) Mahallin en ıbüyük mülkî amiri; illerde vali, ilçelerde kaymakamı, 
d) Mahallin en büyük güvenlik amiri; illerde il jandarma alay komutam ve il emniyet müdürünü, ilçe^ 

lerde ilçe jandarma bölük komutanı ve ilçe emniyet amiri veya komiserini, 
İfade eder. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 

MADDE 4. — Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre, silahsız ve saldırısız ola
rak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek hakkına sahiptir. 

Yabancıların, 5 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenlemeleri ve Türk vatandaşları tarafından düzenlenecek toplantı veya yürüyüşte topluluğa hi
tap etmeleri, pankart, döviz, filama ve benzerlerini taşımaları İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

İstisnalar 

MADDE 5. — Aşağıda belirtilen toplantı ve faaliyetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 
a) Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşların, sendikaların, vakıfların, dernekle

rin, ticarî ortaklıkların ve diğer tüzelkişilerin özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı 
yer toplantıları, 

b) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla gelenek ve göreneklere göre yapı
lacak toplantı, tören, karşılama ve uğurlamalar, 

c) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticarî ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar, 
d) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki toplantı ve konuş

maları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin halkı ile yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler. 
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Seçimle ilgili toplantılar 

MADDE 6. — Seçim zamanlarında yapılacak propaganda toplantıları ile ilgili Kanun hükümleri sak
lıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı 

MADDE 7. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü, tüm il veya ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere 
uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir. 

Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık yerlerde veya yollarda top
lantı veya yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol 
ve yönler vali ve kaymakamlarca karşılaştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur. Bu yerler hakkında 
sonradan yapılacak değişiklikler duyurudan onbeş gün sonra geçerli olur. Toplantı yerlerinin tespitinde gidiş 
gelişi, güvenliği 'bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel olmayacak biçimde, toplantıların genel olarak 
yapıldığı, elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı 

MADDE 8. — Toplantş ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz. 
Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneşin batışından bir saat önceye, kapalı yerlerdeki toplan

tılar saat 23,00'e kadar sürebilir. 

Umuma açık yer sayılma 

MADDE 9. — Toplantının yapıldığı yer, toplantı süresince umuma açık yer sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantı Şekil ve Şartları 

Düzenleme kurulu 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, seçme yeterliğine sahip en az yedi kişiden olu
şan bir düzenleme (kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi aralarından birini başkan seçer. 

Düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin toplantının yapılacağı yerde sürekli ikametgâhlarının bulunması 
ve bunların belgelendirilmesi zorunludur.; Ayrıca bu kişilerin, haklarında soruşturma ve kovuşturma yapı
labilmesi izne bağlı kimselerden olmaması veya yasama veya diplomatik dokunulmazlıklarının bulunmama
sı gereklidir. 

Bildirim verilmesi 
MADDE 11. — Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından en az yetmişiki saat önce ve çalış

ma saatleri içinde, düzenleme kurulunun tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılacağı 
yerin ıbağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığına verilir. 

Bu bilidirimde; 
a) Toplantının amacı, 
b) Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatleri, 
c) Düzenleme kurulunun başkan ile üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri, ikametgâhları ve varsa çalışma 

yerleri, 
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Belirtilir ve bildirime belgeleri eklenir. 
Bu bilidirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı belgesi verilmesi zorunludur. 
Bu bilidirim, valilik veya kaymakamlıkça kabul edilmez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise, bu 

halde noter vasıtasıyla ihbar yapılır, ihbar saati bildirimi verilme saati sayılır. 
Aynı yerde, aynı gün toplantı yapmak üzere ayrı ayrı düzenleme kurullarınca bildirim verilmişse ilk veri

len bildirim geçerlidir. 

Toplantının yaptlması 

MADDE 12. — Toplantı, 7 nci maddede öngörülen yerlerde yapılır. Düzenleme kurulu kendi üyelerinden 
en az yedi kişiyi toplantının yapıldığı yerde bulundurmakla yükümlüdür. Bu husus, katılanların kimlikleri 
belirtilmek suretiyle hükümet komiserince bir tutanakla tespit edilir. 

Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları 

MADDE 13. — Düzenleme kurulu, toplantının sükûn ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını 
sağlamakla yükümlü ve sorumludur. Kurul bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvet
lerinin yardımını ister. Alınan önlemlere rağmen sükûn ve düzenin sağlanamaması halinde, kurul üyelerinden 
herbiri toplantının sona erdirilmesini hükümet komiserinden isteyebilir. 

Düzenleme kurulunun sorumluluğu, topluluk toplantıyerinden tamamen dağılıncaya kadar sürer. 

Hükümet komiseri ve yetkileri 

MADDE 14. — Valilik ve kaymakamlıkça; hâkim ve savcılar ve bu sınıftan sayılanlar ile silahlı kuvvetler, 
adalet, genel: Ve özel kolluk kuvvetleri mensupları hariç olmak üzere, il veya ilçelerdeki kurum ve kuruluşların 
mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil memurları ile diğer kamu görevlilerinden müdür, amir veya bun
ların yardımcıları arasından bir veya üç kişi hükümet komiseri olarak görevlendirilir. 

Hükümet komiseri, toplantı yerinde uygun göreceği bir yerde bulunur ve toplantıyı teknik ses alma cihaz
ları, fotoğraf ve film makineleri gibi araçlara tespit ettirebilir. 

Hükümet komiseri, 13 üncü maddede öngörülen durumlarda düzenleme kurulu üyelerinin isteği veya toplan
tının sürmesini imkânsız kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak sözle veya eylemle saldırılı bir biçim al
ması halinde toplantıyı sona erdirmeye yetkilidir. 

Hükümet komiserine verilecek ücret 

MADDE 15. — Hükümet komiserlerine verilecek ücretin miktarı İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca her yıl 
ortaklaşa tespit edilir ve bu ücret içişleri Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantının Ertelenmesi veya Yasaklanması 

Düzenleme kurulunun erteleme isteği 

MADDE 16. — Toplantı, toplantının yapılacağı saatten en az yirmidört saat önce düzenleme kurulunun ço
ğunluğu tarafından, bildirimin verildiği valilik veya kaymakamlığa yazı ile bildirilmek şartıyla kırksekiz saati 
geçmemek üzere yalnız bir kez geri bırakılabilir. 

I Birden fazla toplantıları erteleme 

MADDE 17. — Bir il sınırı içinde aynı günde birden çok toplantı yapılmak istenmesi halinde, vali, emrindeki 
güvenlik kuvvetleri ve gerektiğinde yararlanabileceği güçlerin bu toplantıların güvenlik içinde yapılmasını sağ-
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lamaya yeterli olmadığı kanısına varırsa, bu toplantılardan bir kısmını otuz günü aşmamak üzere bir kez ertele
yebilir. Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur. 

Toplantının İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi 

MADDE 18. — Aynı günde birden çok ilde toplantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, toplantı güven
liğini sağlamak amacıyla ilgili valilerce İçişleri Bakanlığından takviye istenmesi halinde, İçişleri Bakanlığınca bu 
isteklerinin karşılanamayacağı kanısına varılırsa, güvenlik önlemleri alınamayan veya takviye gönderilemeyen 
illerdeki toplantılar otuz günü aşmamak üzere İçişleri Bakanlığınca bir kez ertelenebilir. 

Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur., 

Toplantının yasaklanması veya ertelenmesi 

MADDE 19. — Vali veya kaymakam, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî güven
lik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ananiteliklerint yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin 
kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, genel ahlakın 
ve genel sağlığın korunması amacı ile belirli bir toplantıyı yasaklayabilir veya İki ayı aşmamak üzere erteleye
bilir. 

Yasaklama veya erteleme kararının tebliği 

MADDE 20. — Vali veya kaymakamlarca, yasaklanan veya ertelenen veya İçişleri Bakanlığı tarafından er
telenen toplantılara ilişkin gerekçeli yasaklama veya erte'eme kararı, toplantının başlama saatinden en az yirmi-
dört saat önce bir yazı ile düzenleme kurulu başkanlığına veya bulunmadığı takdirde üyelerden birine tebliğ edi
lir. Vali veya kaymakamlarca yasaklanan veya ertelenen toplantılar hakkında İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

Toplantının ertelenen veya sonraki bir günde yapılabilmesi, düzenleme kurulunun 11 inci maddeye gö
re yeni bildirimde bulunmasına bağlıdır. 

İl veya ilçelerde bütün toplantıların yasaklanması 

MADDE 21. ı— Vali, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî güvenlik gerek
lerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin 
kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, genel ah
lâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile ilin tamamında veya il'e bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında 
bütün toplantıları üç ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. 

Yasaklama kararı gerekçeli olarak verilir. (Kararın özeti mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilir. Ayrıca 
İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

Gösteri yürüyüşlerinde uygulanacak hükümler 

MADDE 22. — Gösteri yürüyüşlerinde de bu Kanunun üç ve dördüncü bölümlerindeki hükümler uygu
lanır. 

Şehir ve kasaba içindeki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşlere ait bildirimlerde, 7 nci madde gere
ğince ilan olunan yol ve yönlere uyulmak şartıyla, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ile izlene
cek yol ve dağılma yerinin belirtilmesi zorunludur. 

Şehir ve kasaba dışındaki genel yollarda yapılacak yürüyüşlerde ulaşımın aksamaması için valilik ve kay-
makamlıklarca alınacak önlemlere uyulur. Yürüyüşe ait bildirimlerde; yürüyüşe geçmek için seçilecek toplan
ma yeri, izlenecek yol ve dağılma yerinin de gösterilmesi zorunludur. 
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Yürüyüş yapılacak yol birden fazla ilden geçiyorsa, bildirim yürüyüş gününden en az on gün önce yürüyü
şün başlayacağı il valiliğine verilir. Bildirimi alan valilik, yürüyüş yapılacak yolların geçtiği il valilikleri 
ile ilişki kurarak, yürüyüş yolunu, yönünü, dağılma yerini, trafik düzenini yürüyüşün başlayacağı saatten 
en geç yetmişiki saat önce yazı ile düzenleme kuruluna duyurur. Aynı bilgi ilgili valiliklere de kırksekiz saat 
önce iletilir. 

Birden çok ili kapsayan yürüyüşlerde il valiliklerince seçilen hükümet komiseri kendi il sınırları içerisinde 
görevli ve yetkilidirler. 

BESİNCİ BÖLÜM 
Yasaklar ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Amaç dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü 

(MADDE 23. — Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi 
konu ve amaçları dışında; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler. 

Yasak yerler 

(MADDE 24. — Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bun
ların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapıla
maz. 

Genel meydanl ardaki toplantılarda, gar, iskele ve hava meydanlarında yapılacak karşılama ve uğurla
malarda halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak 
düzenlemelere uyulması zorunludur. 

Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri 

IMADDE 25. — Aşağıdaki hallerde yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna aykırı sayılır. 
a) 10 ve 11 inci madde hükümlerine uygun biçimde bildirim verilmeden veya toplantı veya yürüyüş için 

saptanan gün ve saatten önce veya sonra; 
b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici, aletler veya taş, sopa, demir ve 

lastik çubuklar, boğma teli veya zinciri gibi bereleyici ve boğucu araçlar. veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı 
eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler ile kanunların suç saydığı 
nitelik ve anlam taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşınarak veya bu nitelikte slo
ganlar söylenerek, 

c) 8 inci madde hükümleri gözetilmeksizin, 
d) 7, 11 ve 22 nci maddeler gereğince belirtilen yerler dışında, 
e) 22 nci maddedeki yöntem ve şartlara ve 24 üncü maddedeki yasak ve önlemlere uyulmaksızın, 
f) 5 inci madde ile (Kanun kapsamı dışmda bırakılan konularda kendi amaç, kural ve sınırları dışına çı

karılarak, 
g) Kanunların suç saydığı amaçlarla, 
Ih) Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak, 
i) Toplantı ve yürüyüşün VS, 17, 18, 19 ve 21 inci maddelere dayanılarak valilik ve kaymakamlıklarca 

yasaklanması veya ertelenmesi veya İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi halinde tespit edilen erteleme veya yasak
lama süresi sona ermeden, 

k) '14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre hükümet komiserince toplantının sona erdirildiği ilan edil
diği halde, 

1) 23 üncü madde hükmüne aykırı olarak, 
m) 4 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükmüne uyulmadan. 
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Toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılması 

MADDE 26. — (Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra 25 inci 
maddede belirtilen kanuna aykırı duurmiardan bir veya bir kaçının vuku bulması sebebiyle, kanunsuz toplan
tı haline dönüşürse : 

a) Hükümet komiseri toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini bizzat veya düzenleme kurulu 
aracılığı ile topluluğa ilan eder ve durumu en seri vasıta ile mahallin en büyük mülkî amirine bildirir. 

b) Mahallin en büyük mülkî amiri, yazılı veya acele hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyla 
sözlü emirle, mahallin en büyük güvenlik amirini veya güvenlik amirlerinden birini görevlendirerek olay ye
rine gönderir. 

Bu amir, topluluğa Kanuna uyarak dağılmalarını, dağıtmazlarsa zor kullanılacağını, ihtar eder. Topluluk 
dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Bu gelişmeler hükümet komiserince tutanaklarla tespit edilerek en kısa 
zamanda mahallin en büyük mülkî amirine tevdi edilir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün Kanuna aykırı olarak başlaması durumun da olayı öğrenen güvenlik 
kuvveti mensupları en yakın amirine haber vermekle birlikte mevcut imkânlarla gerekli önlemleri alır. 

Olaya müdahale eden güvenlik amiri topluluğa dağılmaları, aksi halde zor kullanılarak dağıtılacakları 
ihtarında bulunur ve topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Durumdan en seri vasıta ile mahallin en 
büyük mülkî amirine haber verilir. 

(a) ve (b) bentlerindeki durumlarda güvenlik kuvvetlerine, korudukları yerlere ve kişilere karşı eylemli 
saldırı veya direnme hali mevcutsa, başkaca ihtara gerek olmaksızın zor kullanılır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne 25 inci madde (b) bendinde yazılı silah, araç veya sloganlarla katılanların 
bulunması halinde, bunlar güvenlik kuvvetlerince uzaklaştırılarak toplantı ve gösteri yürüyüşüne devam edi
lir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne silah, araç veya sloganlarla katılanların tanınması ve uzaklaştırılmasında 
düzenleme kurulu güvenlik kuvvetlerine yardım etmekle yükümlüdürler. 

Suç isleyenlerin yakalanması 

MADDE 27. — Topluluk içinde suç işleyenleri yakalamak için 26 inci maddede belirtilen emir ve ihtar
ların yapılmasına gerek yoktur. 

Çağrı ve propaganda araçları 

MADDE 28. — Toplantı veya yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılan basılı veya 
çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlarda düzenleme kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile 
imzalarının bulunması ve bunlardan azalması gerekenlerin ancak kanunun 7 inci maddesinde belirtilen yön
teme uyulmak şartıyla valilik veya kaymakamlıklarca önceden tespit edilmiş yerlere asılması zorunludur. 

Bu propaganda ve çağrı alet ve araçlarında halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya resim 
bulunması yasaktır. 

Toplantı veya gösteri yürüyüşünün başlama saatinden yirmidört saat önce, güneşin doğuşundan batışına 
kadarki zaman içinde olmak şartıyla, ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile çağrı yapıla
bilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen alet veya araçlar kullanılamaz. 

Kapalı yer toplantılarında ses yükseltici alet veya araçlarla dışarıya yayın yapılamaz. 

Kışkırtma yasağı 

MADDE 29. — Halka karşı, doğrudan doğruya veya ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya 
araç ile söz söyleyerek veya seslenerek yahut basılmış veya çoğaltılmış veya elle yazılmış veya çizilmiş kâ
ğıtların duvarlara veya diğer yerlere yapıştırarak veya dağıtarak veya benzeri araç ve yollarla halkı kanuna 
aykırı toplantı veya yürüyüşe özendirmek veya kışkırtmak yasaktır. 

Bu hareketler güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Yasaklara aykırı hareket 

MADDE 30. — Kanuna aykırı veya kanunsuz toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yöne
tenlerle bunların hareketlerine bilerek katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil et
mediği takdirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan yirmi'beş bin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

11 inci madde gereğince verilecek bildirimde düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 10 uncu 
maddede belli edilen nitelikleri taşımayanlar toplantı veya yürüyüşün yapılması halin'de, bir aydan dokuz 
aya kadar hapis ve beş bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

12 ve 13 üncü maddelerde yazılı görevleri yerine getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri hakkında dokuz 
aydan bir yıl altı aya kadar hapis ve on bin liradan otuz bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Güvenlik Kuvvetlerine veya hükümet komiserine veya hükümet komiseri tarafından toplantı veya yü
rüyüş safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti için görevlendirilenlere bu görevlerini yaptıkları sırada ce
bir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf etmek suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdimde bir yıl altı aydan beş yıla katiar hapis ve on bin liradan otuz 
bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Toplantı veya yürüyüşü engelleyenler 

MADDE 31. — Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olan veya devamına imkân vermeyecek ter
tipler ile toplantı veya yürüyüşü ihlâl eden kimse,' fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil 
etmediği takdirde, dokuz aydan bir yıl altı aya kadar hapis ve beş bin liradan on bin liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

Huzur ve sükûnu bozanlar 

MADDE 32. — Yapılmakta olan toplantı veya yürüyüşte huzur ve sükûnu bozmak maksadıyla tehdit 
veya hakaret veya saldırı veya mukavemette bulunanlar veya başka bir suretle huzur veya sükûnun bozul
masına sebebiyet verenler, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil eitmediği takdirde, bir yıl 
altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin liradan yirmi bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç islemeye teşvik 

MADDE 33. — Düzenleme kurulu başkanı ve üyilerinin ad ve soyadları ile imzalarım taşımayan 28 inci 
maddede yazılı propaganda vasıtalarım hazırlayanlar, yazdıranlar, bastıranlar, propaganda maksadıyla kulla
nanlar veya sair surette 28 inci maddedeki yasak ve şartlara uymayanlar, bir aydan üç aya kadar hapis ve iki-
binbeş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı veya restim bulunur
sa, veya bu maksatta başka araçlar kullanılmış olursa, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil 
etmediği takdirde, failleri bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis on bin liradan yirmi beş bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Teşvik ve tahrik neticesi olarak yapılması istenilen suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse, fiil 
daha ağır b'ir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde teşvik veya tahrikte bulunanlar üç yıl
dan beş yıla kadar hapis oribin liradan kırkbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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Hükümet emrine karşı gelenler 

MADDE 34. — Kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşlere silahsız olarak katılanlar emir ve ihtardan son
ra çekilip gitmezler ve hükümet kuvvetleri tarafından zorla dağıtılırsa, bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis 
ve beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Güvenlik amirinin 26 ncı maddenin 1 inci fıkrası uyarınca yaptığı dağılma isteğini yerine getirmeyen dü
zenleme kurulu üyeleri hakkında da yukarıda belirtilen cezalar yarısına indirilerek uygulanır. 

Dağıtma sırasında cebir veya şiddet veya tehdit veya saldırı veya mukavemette bulunanlar fiil daha ağır 
bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

25 inci maddede yazılı hallerden biri gerçekleşmeden veya 26 ncı madde hükmü yerine getirilmeden, yetki 
sınırı aşılarak, toplantı veya yürüyüşlerin dağıtılması halinde, yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri işleyenlere 
verilecek cezalar dörtte bire kadar indirilerek uygulanacağı gibi, icabına göre büsbütün de kaldırılabilir. 

Toplantı ve yürüyüşe silahlı katılanlar 

MADDE 35. — a) Toplantı veya yürüyüşlere, yirmibeşinci maddenin (b) bendinde sayılan silah veya araç
ları (Bunlar ruhsatlı taşınsa bile) taşıyarak katılanlar bir yıl altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

b) ı(a) bendinde yazılı olanlardan 26 ncı maddedeki emir ve ihtarı müteakip çekilip gitmeyenlerin dağıtıl
maları için zor kullanıldığı takdirde, bunlar üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

c) Dağıtılma sırasında 25 inci maddenin (b) fıkrasında yazılı silah veya araçlarla mukavemet edenler 
beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Tahrikçiler ve suç ortakları 

MADDE 36. — 29 uncu maddedeki yasağa aykırı hareket edenler toplantı veya yürüyüş vuku bulmamış ve
ya buknuşda ilk emir ve ihtar üzerine dağılmış ise, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil et
mediği takdirde bir yıl altı aydan dört yıla, toplantı ve yürüyüş zorla dağıtılmış ise, üç yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Usul Hükümleri 

Suç üstü hükümlerinin uygulanması 

MADDE 37. — Bu Kanunda belirtilen suçlan işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuştur
malar yer ve zaman kayıtlarına bakılmaksızın, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre 
yapılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Saklı hükümler 

MADDE 38. — İl İdaresi Kanunu ile diğer kanunlarciaki bu kanun kapsamına giren konularla ilgili yetkiler 
saklıdır. 
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Yönetmelik düzenlenmesi 

MADDE 39. — Düzenleme kurulunun, hükümet komiserinin, güvenlik kuvvetlerinin ve görevli askerî bir
liklerin görev, yetki ve sorumluluklanmn uygıilamş biçimi ile bu Kanunun uygulanmasında gözönünde bulun
durulacak diğer hususlar Adalet, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden iti
baren altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 40. — 10.2.1963 tarih ve 171 sayılı Kanunla ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE — Kanunun 7 ve 28 inci maddelerine göre yapılacak tespit ve ilan bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

11.3.1983 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakam 
-R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H< Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
#., Sağlam 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Ça'lışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam imar ve iskân Bakam Köy iş. ve Koop. Bakara Gençlik ve Spor Bakam 
L Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — 'Bu Kanunun amacı; toplantı ve posteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasındı uy
gulanacak şekil, şart ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; gerjek ve tüzelkişilerin belirtilen istisnalar dışında düzenleyecekleri toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zam/ınm, usul ve şartlarını, düzenleme kurulunun görev ve s «rumluluklarmı, 
yetkili merciin yasaklama ve erteleme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasakları ve ı.e/a 
hükümlerini ıkapsar. 

Tanım 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen, «topUııU ve gösteri yürüyüşü» deyimleri; belirli konular üzeı'inde 
halkı aydınlatmak, etkilemek ve bir kamuoyu ya/dimak sureti ile o konuyu benimsetmek için gerçek ve tü
zelkişiler tarafından, bu Kanun hükümlerine göre düzenlenen açık ve kapalı yer toplantıları ile gösteri yürü
yüşlerini, ifade eder. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 

MADDE 4. — Herkes, önceden dzin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre, silahsız ve saldırısız ola
rak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek hakkına sahiptir. 

Yabancıların, 5 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenlemeleri ve Türk vatandaşları tarafından düzenlenecek toplantı veya yürüyüşte topluluğa 
hitap etmeleri, pankart, döviz, flama ve benzerlerini taşımaları İçişleri Bakanlığının (iznine bağlıdır. 

İstisnalar 

MADDE 5. — Aşağıda belirtilen toplantı ve faaliyetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 
a) Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşların, sendikaların, vakıfların, dernekle

rin, ticarî ortaklıkların ve diğer tüzelkişilerin özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı 
yer toplantıları, 
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(M.G.K.) 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı 

BtRlNCt BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak 
şekil, şart ve usuller ile gerçek ve tüzelkişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, za
manını, usul ve şartlarını, düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarını, yetkili merciin yasaklama ve erte
leme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasakları ve ceza hükümlerini düzenler. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Toplantı; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak, ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu be

nimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen açık ve kapalı yer toplan
tılarını, 

b) Gösteri yürüyüşü; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak, ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o 
konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen yürüyüşleri, 

c) Mahallin en büyük mülkî amiri; illerde vali, ilçelerde kaymakamı, 
d) Mahallin güvenlik amirleri; illerde il emniyet müdürü ve il jandarma alay komutanını, ilçelerde ilçe 

emniyet amiri veya komiseri ve ilçe jandarma bölük komutanını, 
ifade eder. 
Bir il'e bağlı ilçelerin, o ilin belediye sınırları içindeki kısımlarına ilişkin olarak bu Kanunun uygulaması 

yönünden mahallin en büyük mülkî amiri, ilin valisidir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 

MADDE 3. — Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre, silahsız ve saldırısız olarak 
kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 

Yabancıların, 4 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenlemeleri ve Türk vatandaşları tarafından düzenlenecek toplantı veya yürüyüşte topluluğa hitap 
etaıeferi, alfliş, pankart, döviz, resim, flama, levha araç ve gereçler taşımaları içişleri Bakanlığının iznine bağ
lıdır. 

İstisnalar 

MADDE 4. — Aşağıda belirtilen toplantı ve faali yetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 
a) Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, derneklerin, 

ticarî ortaklıkların ve diğer tüzelkişilerin özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer 
toplantıları, 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

b) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla gelenek ve göreneklere göre yapı
lacak toplantı, tören, karşılama ve uğurlamalar, 

c) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticarî ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar, 
d) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki toplantı ve konuş

maları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin halkı ile yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler. 

Seçim propaganda toplantıları 

MADDE 6. — Seçim zamanlarında yapılacak, seçim propaganda toplantılarında, 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

ÎKÎNCt BÖLÜM 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri 

Açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşü yerleri ile izlenecek yollar 

MADDE 7. — Açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri, tüm il veya ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki 
hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir. 

Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık yerlerde veya yollarda top
lantı veya yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek 
yol ve yönler vali veya kaymakamlarca kararlaştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur. Bu yerler 
hakkında sonradan yapılacak değişiklikler duyurudan onbeş gün sonra geçerli olur. Toplantı yerlerinin tes
pitinde gidiş gelişi, güvenliği bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel olmayacak biçimde, toplantıların 
genel olarak yapıldığı, elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı 

MADDE 8. — Toplantılara, yürüyüş toplanmalarına ve yürüyüşlere güneş doğmadan bağlanamaz. 
Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneşin batışından bir saat önceye, kapalı yerlerdeki toplantılar 

saat 23.00'e kadar sürebilir. 

Umuma açık yer sayılma 

MADDE 9. — Toplantının yapıldığı yer, toplantı süresince umuma açık yer sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantı Şekil ve Şartları 

Düzenleme kurulu 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, seçme yeterliğine sahip en az yedi kişiden olu
şan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi aralarından birini başkan seçer. 

Düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin toplantının yapılacağı yerde sürekli ikametgâhlarının bulunması 
ve bunların belgelendirilmesi zorunludur. Ayrıca bu kişilerin, haklarında soruşturma ve kovuşturma yapıla
bilmesi izne bağlı kimselerden olmaması veya yasama veya diplomatik dokunulmazlıklarının bulunmaması 
gereklidir < 
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t>) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla Kanun veya gelenek ve göreneklere 
göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar, 

c) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticarî ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar, 
d) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki toplantı ve konuşmaları 

ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin halk ile yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler, 

Seçim zamanına ilişkin hükümler 

MADDE 5. — Seçim zamanlarında yapılacak propaganda toplantıları ile ilgili Kanun hükümleri saklıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerleri 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı 

MADDE 6. — Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il veya ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere 
uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir. 

Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplantı 
veya yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol ve 
yönler vali ve kaymakamlarca kararlaştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur. Bu yerler hakkında son
radan yapılacak değişiklikler duyurudan onbeş gün sonra geçerli olur. Toplantı yerlerinin tespitinde gidiş gelişi, 
güvenliği bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel olamayacak biçimde, toplantıların genel olarak yapıl
dığı, elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı 

MADDE 7. — Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz. 
Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneşin batışından bir saat önceye, kapalı yerlerdeki toplantılar 

saat 23.00'e kadar sürebilir. 

Umuma açık yer sayılma \ 

MADDE 8. — Toplantının yapıldığı yer, toplantı süresince umuma açık yer sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantı Şekil ve Şartları 

Düzenleme kurulu 

MADDE 9. — Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, medenî hakları kullanma ehliyetine sahip ve 21 
yaşını doldurmuş en az yetti kişiden oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi 
aralarından birini başkan seçer. 

Düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin toplantının yapılacağı yerde sürekli ikametgâhlarının bulunması 
ve bunların belgelendirilmesi zorunludur. Ayrıca bu kişilerin, haklarında soruşturma ve kovuşturma yapı
labilmesi izne bağlı kimselerden olmaması veya yasama veya diplomatik dokunulmazlıklarının bulunmama
sı gereklidir. 
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Bildirim verilmesi 

MADDE 11. — Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından en az yetmiş iki saat önce ve çalış-' 
ma saatleri içinde, düzenleme kurulunun tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılacağı yerin 
bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığa 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 çalış

ma yerleri, belirtilir ve bildirime belgeleri eklenir. 
Bu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı belgesi verilmesi zorunludur. 
Bu bildirim, valilik veya kaymakamlıkça kabul edilmez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise, bu 

haller noter vasıtasıyla ihbar yapılır, ihbar saati bildirimin verilme saati sayılır. 
Aynı yerde, aynı gün toplantı yapmak üzere ayrı ayrı düzenleme kurullarınca bildirim verilmişse ilk 

verilen bildirim geçerlidir. Sonra bildirim verenlere durum hemen yazılı olarak bildirilir. 

Toplantının yapılması 

MADDE 12. — Toplantı, 7 nci maddede öngörülen yerlerde yapılır. Düzenleme kurulu kendi üyelerinden 
en az yedi kişiyi toplantının yapıldığı yerde bulundurmakla yükümlüdür. Bu husus, katılanların kimV.kierı 
belirtilmek suretiyle hükümet komiserince bir tutmakla tespit edilir. 

Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları 

MADDE 13. — Düzenleme kurulu, toplantının sükıV' ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılma-
rrssv:" sağlamakla yükümlü ve sorumludur. Kurul bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güven
lik kuvvetlerinin yardımını ister. Alınan önlemime rağmen sükûn ve düzenin sağlanamaması halinde, kurul 
başkanı toplantının sona erdirilmesıini hükümet komiserinden isteyebilir. 

Düzenleme kurulunun sorumluluğu, top'antı sona erinceye kadar devam eder. 

Hükümet komiseri ve yetkileri 

MADDE 14. — Valilik ve kaymakamlıkça; hâkm ve savcılar ve bu sınıftan sayılanlar ile silahlı kuvvet
ler, adalet, genel ve özel kolluk kuvvetleri menj'îplarıhariç olmak üzere, il veya ilçelerdeki mülkî idare amir
liği hizmetleri sınıfına dahil memurlar ile diğer knrra görevlilerinden müdür, amir veya bunların yardım :ı-
ları arasından bir veya üç kişi hükümet komiseri olarak görevlendirilir. 

Hükümet komiseri, toplantı yerinde uygun göreceği t.;r yerde bulunur ve toplantıyı teknik ses alma ci
hazları, fotoğraf ve filim makineleri gibi araçlarla tespit ettirebilir. 

Hükümet komiseri, 13 üncü maddede öngörüler, durumlarda düzenleme kurulu başkanının isteği veya top 
lantının sürmesini imkânsız kılacak ve genel sükftı ve düzeni bozacak ve suç teşkil edecek nitelikte sözle ve
ya eylemle saldırılı bir biçim alması halinde toplana yi sona erdirmeye yetkilidir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 682) 



— 23 — 

(M. G. K.) 
(İçişleri Komisyonu Metni) 

Bildirim verilmesi 

MADDE 10. — Toplantı yapılabilmesi için toplantının yapılmasından en az yetmişiki saat önce ve ça
lışma saaitleri içinde, düzenleme kurulunun tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılacağı 
yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığına 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

lışıma yerleri, 
Belirtilir ve bildirime yöne'tîmeİiklte gösterilecek belgeler eMen'ir. 
Bu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı 'belgesi verilmesi zorunludur. 
'Bu bildirim, valilik veya kaymakamlıkça kalbul edilmez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise key

fiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu halde noter vasıtasıyla ibJbar yapılır. ihbar saati bldirimin verilme saati 
sayılır. 

Aynı yerde, aynı gün toplantı yapmak üzere ayrı ayrı düzenleme kurullarınca bildirim verilmişse ilk ve
rilen bildirini geçerlidir. Diğerlerine durum hemen yazılı olarak (bildirilir. 

Toplantının yapılması 

MADDE 11. — Toplantı, 6 ncı madde hükümlerine uymak suretiyle bildirimde belirtilen yerlerde ya
pılır. Düzenleme kurulu kendi üyelerinden başkan dahi en az yedi kişiyi toplantının yapıldığı yerde bulun
durmakla yükümlüdür. Bu husus, katılanların kimlikleri belirtilmek suretiyle hükümet komiiserince bir tu
tanakla tespit edilir. 

Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları 

MADDE 12. — Düzenleme kurulu, toplantının sükûn ve düzenlini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılma
masını sağlamakla yükümlü ve sorumludur. Kurul, bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güven
lik kuvvetlerinin yardımını ister. Alınan önlemlere rağmn sükûn ve düzenin sağlanmaması halinde, kurul baş
kanı toplantının sona erdirilmesini hükümet komiserinden isteyebilir. 

Düzenleme kurulunun sorumluluğu, topluluk toplantı yerinden tamamen dağılıncaya kadar sürer. 

Hükümet komiseri ve yetkileri 

MADDE 13. — Valiik ve kaymakamlıkça; hakim ve savcılar ve bu sınıftan sayılanla! ile Silahlı Kuvvet
ler, Adalet, Genel ve Özel Kolluk Kuvvetleri mensupları hariç olmak üzere, il veya ilçelerdeki mülkî idare 
amirliği hizmetleri sınıfına dahil memurlar ile diğer kamu görevlilerinden müdür, amir veya bunların yar
dımcıları arasından bir ki'şi, hükümet komiseri olarak ve gerektiğinde iki kişi de hükümet komiseri yardım
cısı olarak görevlendirilir. 

Hükümet komiseri, toplantı yerinde uygun göreceği bir yerde bulunur ve toplantıyı teknik ses alma ci
hazları, fotoğraf ve filim makineleri gibi araçlarla tespit ettirebilir. 

Hükümet komiseri, 12 nci maddede öngörülen durumlarda düzenleme kurulu başkanının isteği veya 
toplantının sürmesini imkânsız kılacak derecede genel sükûn ve düzeni bozacak ve suç teşkil edecek nitelik
te sözle veya eylemle saldırılı bir biçim alması halin de toplantıyı sona erdirmeye yetkilidir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantının Ertelenmesi veya Yasaklanması 

Düzenleme kurulunun erteleme isteği 

MADDE 15. — Toplantı, toplantının yapılacağı saatten en az yirmidört saat önce düzenleme kurulunun 
çoğunluğu tarafından, bildirimin verildiği valilik veya kaymakamlığa yazı ile bildirilmek şartıyla ıkırksekiz 
saati geçmemek üzere yalnız bir kez geri bırakılabilir. 

Birden fazla toplantıları erteleme 

MADDE 16. — Bir il sınırı içinde aynı günde birden çok toplantı yapılmak istenmesi halinde, vali em
rindeki güvenlik kuvvetlerinin ve gerektiğinde yararlanabileceği diğer güçlerin bu toplantıların güvenlik için
de yapılmasını sağlamaya yeterli olmadığı kanısına varırsa, toplantılardan bir kısmını otuz günü aşmamak 
üzere bir kez erteleyebilir. Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur. 

Toplantının İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi 

MADDE 17. — Aynı günde birden çok ilde toplantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, toplantı 
güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili valilerce İçişleri Bakanlığından takviye istenmesi halinde, içişleri Ba
kanlığı bu isteklerinin karşılanmayacağı kanısına varırsa, güvenlik önlemleri alınamayan veya takviye gönde-
rilemeyen illerdeki toplantılar otuz günü aşmamak üzere İçişleri Bakanlığınca bir kez ertelenebilir. 

Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur. 

Toplantının yasaklanması veya ertelenmesi 

MADDE 18. — Vali veya kaymakam, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî 
güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin iş
lenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, 
genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile belirli bir toplantıyı yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak 
üzere erteleyebilir. 

Yasaklama veya erteleme kararının tebliği 

MADDE 19. — Vali veya kaymakamlarca, yasaklanan veya ertelenen veya İçişleri Bakanlığı tarafından 
ertelenen toplantılara ilişkin gerekçeli yasaklama veya erteleme kararı toplantının başlama saatinden en az 
yirmidört saat önce bir yazı ile düzenleme kurulu başkanına veya bulunamadığı takdirde üyelerden birine 
tebliğ edilir. Vali veya kaymakamlarca yasaklanan veya ertelenen toplantılar hakkında İçişleri Bakanlığına 
bilgi verilir. 

Toplantının ertelenen veya sonraki bir günde yapılabilmesi, düzenleme kurulunun 11 inci maddeye göre 
yeni bildirimde bulunmasına bağlıdır. 

// veya ilçelerde bütün toplantıların yasaklanması 

MADDE 20. — Vali, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî güvenlik gerek
lerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin kuv
vetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, genel ahlâ-
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantının Ertelenmesi veya Yasaklanması 

Düzenleme kurulunun toplantıyı geri bırakması 

MADDE 14. — Toplantı, toplantının yapılacağı saatten en az yirmidört saat önce düzenleme kurulunun 
çoğunluğu tarafından, bildirimin verildiği valilik veya kaymakamlığa yazı ile bildirilmek şartıyla kırksekiz 
saati geçmemek üzere yalnız bir kez geri bırakılabilir. 

Birden fazla toplantıları erteleme 

MADDE 15. — (Bir il sının içinde aynı günde birden çok toplantı yapılmak istenmesi halinde vali, em
rindeki güvenlik kuvvetlerinin ve gerektiğinde yararlanabileceği diğer güçlerin bu toplantıların güvenlik 
içinde yapılmasını sağlamaya yeterli olmadığı kanısına varırsa, toplantılardan bir kısmını otuz günü aşmamak 
üzere bir kez erteleyebilir. Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur. 

Toplantının İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi 

MADDE 16. — Aynı günde birden çok ilde toplantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, toplantı gü
venliğini sağlamak amacıyla ilgili valilerce İçişleri Bakanlığından takviye istenmesi halinde, İçişleri Bakanlığı 
bu isteklerinin karşılanamayacağı kanısına varırsa, tak viye gönderilmeyen illerdeki toplantılar otuz günü aşma
mak üzere İçişleri Bakanlığınca bir kez ertelenebilir. 

Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur, 

Toplantının yasaklanması veya ertelenmesi 

MADDE 17. — Vali veya kaymakam, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî 
güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlen
mesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, genel 
ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile belirli bir toplantıyı yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üze
re erteleyebilir. 

Yasaklama veya erteleme kararının tebliği 

MADDE 18. — Vali veya kaymakamlarca, yasaklanan veya ertelenen veya İçişleri Bakanlığı tarafından 
ertelenen toplantılara ilişkin gerekçeli yasaklama veya erteleme kararı toplantının başlama saatinden en az yir
midört saat önce bir yazı ile düzenleme kurulu başkanı na veya bulunamadığı takdirde üyelerden birine tebliğ 
edilir. Vali veya kaymakamlarca yasaklanan veya ertelenen toplantılar hakkında İçişleri Bakanlığına bilgi ve
rilir. 

17 nci maddede belirtilen durumlarda; toplantının en az yirmidört saat önce tebliğ şartı aranmaksızın va
lilik veya kaymakamlıklarca yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller yönetmelikte gösterilir. 

Toplantının ertelenen günden sonraki bir günde yapılabilmesi, düzenleme kurulunun 10 uncu maddeye 
göre yeni bildirimde bulunmasına bağlıdır. 

// veya ilçelerde bütün toplantıların yasaklanması 

MADDE 19. — Vali, kamu düzenini ciddî şeklinde bozacak olayların çıkması veya millî güvenlik gerek
lerinin i'hlal edilmesi veya Cumhuriyetin ananiteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin kuv
vetle muhtemel bulunması halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, genel ahla-
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kın ve genel sağlığın korunması amacı ile il'in tamamında veya il'e bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında 
bütün toplantıları üç ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. 

Yasaklama kararı gerekçeli olarak verilir, Kararın özeti mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilir. Ayrıca 
İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

Gösteri yürüyüşlerinde uygulanacak hükümler 

MADDE 21. — Gösteri yürüyüşlerinde de bu Kanunun Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerindeki hüküm
ler uygulanır. 

Şehir ve kasaba içindeki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşlere ait bildirimlerde, 7 nci madde gere
ğince ilan olunan yol ve yönlere uyulmak şartıyla, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ile izlene
cek yol ve dağılma yerinin belirtilmesi zorunludur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yasaklar ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Amaç dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü 

MADDE 22. — Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi 
konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler. 

Yasak yerler > 

MADDE 23. — Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bun
ların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapıla
maz ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri de düzenlenemez. 

Genel meydanlardaki toplantılarda, gar, iskele ve hava meydanlarında yapılacak karşılama ve uğurla
malarda halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca yapıla
cak düzenlemelere uyulması zorunludur. 

Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri 

MADDE 24. — Aşağıdaki hallerde yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna aykırı sayılır. 
a) 10 ve 11 inci madde hükümlerine uygun biçimde bildirim verilmeden veya toplantı veya yürüyüş için 

saptanan gün ve saatten önce veya sonra; 
b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici, aletler veya taş, sopa, demir ve 

lastik çubuklar, boğma teli veya zinciri gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı 
eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler ile kanunların suç saydığı 
nitelik ve anlam taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşınarak veya bu nitelikte slogan
lar söylenerek, 

c) 8 inci madde hükümleri gözetilmeksizin, 
d) 7, 11 ve 21 inci maddeler gereğince belirtilen yerler dışında, 
e) 21 inci maddedeki yöntem ve şartlara ve 23 üncü maddedeki yasak ve önlemlere uyulmaksızın, 
f) 5 inci madde ile Kanun kapsamı dışında bırakılan konularda kendi amaç, kural ve sınırları dışına çı

kılarak, 
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kın ve genel sağlığın korunması amacı ile irin tamamın da veya il'e bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında bü
tün toplantıları üç ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. 

Yasaklama kararı gerekçeli olarak verilir. Kararın özeti mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilir. Ayrıca 
İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

BH$İNOt BÖLÜM 
Gösteri Yürüyüşlerinin Şekil ve Şartları ile Ertelenmesi veya Yasaklanması 

Gösteri yürüyüşlerinde uygulanacak hükümler 

MADDE 20. — Gösteri yürüyüşlerinin şekil ve şartları ile ertelenmesi veya yasaklanıması hakkında da 
bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü bölümlerindeki hükümler uygulanır. 

Şehir ve kasaba içindeki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşlere ait bildirimlerde, 6 ncı madde gere
ğince ilan olunan yol ve yönlere uyulmak şartıyla, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ile izlene
cek yol ve dağılma yerinin belirtilmesi zorunludur. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yasaiklar ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Amaç dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü 

MADDE 21, — Dernekler, vakıflar, sendikalar ve (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi 
konu ve amaçları dışında; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler. 

Yasak yerler 

MADDE 22. — Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bun
ların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapıla
maz ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez. 

Genel meydanlardaki toplantılarda, halikın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere valilik 
ve kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur. 

Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri 

MADDE 23. — a) 9 ve 10 uncu madde hükümlerine uygun biçimde bildirim verilmeden veya toplantı 
veya yürüyüş için saptanan gün ve saatten önce veya sonra; 

b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve 
lastik çubuklar, boğma teli veya zinciri gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı 
cezalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler ile kanunların suç saydığı 
nitelik taşıyan, afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşınarak veya bu nitelikte sloganlar söy
lenerek, 

c) 7 nci madde hükümleri gözetilmeksizin, 
d) 6 ve 10 uncu maddeler gereğince belirtilen yerler dışında, 
e) 20 nci maddedeki yöntem ve şartlara ve 22 nci maddedeki yasak ve önlemlere uyulmaksızın, 
f) 4 üncü madde ile Kanun kapsamı dışında bırakılan konularda kendi amaç, kural ve sınırları dışına 

çıkılarak, 
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g) Kanunların suç saydığı amaçlarla, 
h) Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak, 
i) Toplantı ve yürüyüşün 15, 16, 17, 18 ve 20' nci maddelere dayanılarak valilik ve kaymakamlıklarca 

yasaklanması veya ertelenmesi veya İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi halinde tespit edilen erteleme veya ya
saklama süresi sona ermeden, 

k) 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre hükümet komiserince toplantının sona erdirildiği ilan edil
diği halde, 

1) 22 nci madde hükmüne aykırı olarak, 
m) 4 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükmüne uyulmadan. 

Toplantı veya gösteri yürüyüşünün dağıtılması 

MADDE 25. — Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra 24 üncü 
maddede belirtilen kanuna aykırı durumlardan bir wya bir kaçının vuku bulması seıbebiyle, kanuna aykırı 
toplantı veya gösteri yürüyüşü haline dönüşürse : 

a) Hükümet komiseri toplantı veya gösteri yüriyüşünün sona erdiğini İbizzat veya düzenleme kurulu 
aracılığı ile topluluğa ilan eder ve durumu en seri va ita ile mahallin vali veya kaymakamına bildirir;, 

b) Mahallin vali veya kaymakamı, yazılı veya actfe hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyla 
sözlü emirle, mahallin en büyük güvenlik amirini veya güvenlik amirlerinden ıbirini görevlendirerek olay ye
rine gönderir. 

Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılmalarını, dağıtmazlarsa zor kullanılacağını, ihtar eder. Topluluk 
dağılmazsa zor kullanarak dağıtılır. Bu gelişmeler hikümet komiserine tutanaklarla tespit edilerek en kısa 
zamanda mahallin en büyük mülkî amirine tevdi edilir. 

(a) ve ı(b) bentlerindeki durumlarda güvenlik kuvvetlerine, korudukları yerlere ve kişilere karşı eylemli 
saldırı veya direnme hali mevcutsa, başkaca ihtara gvek olmaksızın zor ıkullanılır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne 24 üncü madde (b) bendinde yazılı silah, araç, alet veya maddeler veya 
sloganlarla katılanların bulunması halinde, bunlar güvenlik kuvvetlerince uzaklaştırılarak toplantı ve gös
teri yürüyüşüne devam edilir. , 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü, 24 üncü maddenin l(b) bendinde yazılı silah, araç, alet veya maddeler veya 
sloganlarla katılanların sayıları ve davranışları toplantı veya gösteri yürüyüşünü 'kanuna aykırı addedilerek 
dağıtılmasını gerektirecek derecede ise (a) ve (b) bent eri hükmü uyarınca dağıtılır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne silah, araç, alet ve'a maddeler veya sloganlarla katılanların tanınması 
ve uzaklaştırılmasında düzenleme kurulu güvenlik kuvvetlerine yardım etmekle yükümlüdürler. 

Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin ıkanunsuz olarak ıbaşlaması hallerinde, güvenlik kuvvetleri mensup
ları, olayı en seri şekilde mahallin en büyük mükiye amirine haber vermekle beraber, mevcut imkânlarla 
gerekli tedbirleri alır ve olaya müdahale eden güvenlik kuvvetleri amiri, topluluğa dağılmaları, aksi halde 
zor kullanılarak dağıtılacakları ihtarında bulunur ve topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. 

Suç işleyenlerin yakalanması 

MADDE 26. — Topluluk içinde suç işleyenleri yakalamak için 25 inci maddede belirtilen emir ve ihtar
ların yapılmasına gerek yoktur. 

Çağrı ve propaganda araçları 

MADDE 27. — Toplantı veya yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılan basılı veya 
çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlarda düzenleme kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile 
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g) Kanunların suç saydığı maksatlar için, 
h) Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak, 
i) Toplantı ve yürüyüşün 14, 15, 16, 17 ve 19 uncu maddelere dayanılarak valilik ve kaymakamlıklarca 

yasaklanması veya ertelenmesi veya İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi halinde tespit edilen erteleme veya ya
saklama süresi sona ermeden, 

j) 13 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre hükümet komiserince toplantının sona erdirildiği halde, 
ık) 21 inci madde hükmüne aykırı olarak, 
1) 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükmüne uyulmadan, 
Yapılan toplantılar veya gösteri yürüyüşleri kanuna aykırı sayılır. 

Toplantı veya gösteri yürüyüşünün dağıtılması 

MADDE 24. — Kanuna uygun olarak 'başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra 23 ün
cü maddede belirtilen kanuna aykırı durumlardan ıbir veya birkaçının vukubulması sebebiyle, kanuna aykırı 
toplantı veya gösteri yürüyüşü haline dönüşürse: 

a) Hükümet komiseri toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini bizzat veya düzenleme kurulu ara
cılığı ile topluluğa ilan eder ve durumun en seri vasıta ile mahallin en büyük mülkî amirine bildirir. 

b) Mahallin en büyük mülkî amiri yazılı veya acele hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyla 
sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlendirerek olay yerine gönderir. 

Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılmalarını, dağıtmazlarsa zor kullanılacağını ihtar eder. Topluluk 
dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Bu gelişmeler hükümet komiserince tutanaklarla tespit edilerek en kısa 
zamanda mahallin en büyük mülkî amirine tevdi edilir. 

(a) ve (b) bentlerindeki durumlarda güvenlik kuvvetlerine karşı fiilî saldırı veya mukavemet veya koru
dukları yerlere ve kişilere karşı fiilî saldırı hali mevcutsa, ihtara gerek olmaksızın zor kullanılır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne 23 üncü madde (b) bendinde yazılı silah, araç, alet veya maddeler veya 
sloganlarla katılanların bulunması halinde bunlar güvenlik kuvvetlerince uzaklaştırılarak toplantı ve gösteri 
yürüyüşüne devam edilir. Ancak, bunların sayıları ve davranışları toplantı veya gösteri yürüyüşünü Kanuna 
aykırı addedilerek dağıtılmasını gerektirecek derecede ise yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne silah, araç, alet veya maddeler veya sloganlarla katılanların tanınması ve 
uzaklaştırılmasında düzenleme kurulu güvenlik kuvvetlerine yardım etmekle yükümlüdür. 

Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin kanuna aykırı olarak başlaması hallerinde; güvenlik kuvvetleri men
supları, olayı en seri şekilde mahallin en büyük mülkî amirine haber vermekle beraber, mevcut imkânlarla 
gerekli tedbirleri alır ve olaya müdahale eden güvenlik kuvvetleri amiri, topluluğa dağılmaları, aksi halde zor 
kullanılarak dağıtılacakları ihtarında bulunur ve topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. 

Suç işleyenlerin yakalanması 

MADDE 25. — Topluluk içinde suç işleyenleri ve suçluları yakalamak için 24 üncü maddede belirtilen 
emir ve ihtarların yapılmasına gerek yoktur. 

Çağrı ve propaganda araçları 

MADDE 26. — Toplantı veya yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılan basılı veya 
çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlarda düzenleme kurulu başkanı ile en az altı üyesinin 
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imzalarının bulunması ve bunlardan asılması gerekerlerin ancak kanunun 7 nci maddesinde belirtilen yön
teme uyulmak şartıyla valilik veya İkaymakarnlıklarea önceden tespit edilmiş, yerlere asılması zorunludur. 

Bu propaganda ve çağrı alet ve araçlarında halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya resim 
bulunması yasaktır. 

Toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılacağı tarihten bir gün önceden, güneşin doğuşundan batışına ka-
darki zaman içinde olmak ıkaydıyla, toplantı veya gösteri yürüyüşünün başlayacağı saate kadar, ses yüksel
ten veya ileten herhangi bir alet veya araç ite çağrı yapılabilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen alet 
veya araçlar kullanılamaz. 

(Kapalı yer toplantılarında ses yükseltici alet veya araçlarla dışarıya yayın yapılamaz. 

Kışkırtma yasağı 

MADDE 28. — Halka karşı, doğrudan doğruya veya ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç 
ile söz söyleyerek veya seslenerek yahut basılmış veya çoğaltılmış veya elle yazılmış veya çizilmiş kâğıtları 
duvarlara veya diğer yerlere yapıştırarak veya dağıtarak veya benzeri araç ve yollarla halkı kanunsuz top
lantı veya yürüyüşe özendirmek veya kışkırtmak yasaktır. 

Bu hareketler güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Yasaklara aykırı hareket 

MADDE 29. — Kanuna aykırı veya kanunsuz toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yöneten
lerle bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

11 inci madde gereğince verilecek bildirimde düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 19 uncu mad
dede belli edilen nitelikleri taşımayanlar toplantı veya yürüyüşün yapılması halinde, üç aydan bir yıla1 kadar 
hapis ve beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

12 ve 13 üncü maddelerde yazılı görevleri yerine getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri hakkında bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Güvenlik kuvvetlerine veya hükümet komiserine veya hükümet komiseri tarafından toplantı veya yürüyüş 
safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti için görevlendirilenlere bu görevlerini yaptıkları sırada cebir ve 
şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarfetmek suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin liradan aşağı olmamk üzere 
ağır para cezası hükmolunur, 

Toplantı veya yürüyüşü engelleyenler 

MADDE 30. — Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olan veya devamına imkân vermeyecek tertip
ler ile toplantı veya yürüyüşü ihlal eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

Huzur ve sükûnu bozanlar 

MADDE 31. — Yapılmakta olan toplantı veya yürüyüşte tehdit veya hakaret veya saldırı veya başka bir 
suretle huzur ve sükûnun bozulmasına sebebiyet verenler, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teş-

Mıillî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 682) 

I 



— 31 — 

(M. G. K.) 
(İçişleri Komisyonu Metni) 

adları, soyadları ve imzalarının bulunması; bunlardan asılması gerekenlerin, Kanunun 6 ncı maddesinde be
lirtilen yönteme de uyulmak şartıyla valilik veya kaymakamlıklarca önceden tespit edilmiş yerlere asılması zo
runludur. 

Bu propaganda ve çağrı alet ve araçlarında, halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya resim 
bulunması yasaktır. 

Toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılacağı tarihten bir önceki günden toplantı veya gösteri yürüyüşü
nün başlayacağı saate kadar, güneşin doğuşundan batışına kadarki zaman içinde olmak kaydıyla, ses yüksel
ten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile çağrı yapılabilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen alet veya 
araçlar kullanılamaz. 

Kapalı yer toplantılarında, ses yükseltici alet veya araçlarla dışarıya yayın yapılamaz. 

Kışkırtma yasağı 

MADDE 27. — Halka karşı, doğrudan doğruya veya ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç 
ile söz söyleyerek veya seslenerek veya basılmış veya çoğaltılmış veya elle yazılmış veya çizilmiş kâğıtları 
duvarlara veya diğer yerlere yapıştırarak veya dağıtarak veya benzeri araç ve yollarla halkı kanuna aykırı top
lantı veya yürüyüşe özendirmek veya kışkırtmak yasaktır. 

Bu hareketler güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Yasaklara aykırı hareket " 

MADDE 28. — Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların 
hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir yıl altı 
aydan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

10 uncu madde gereğince verilecek bildirimde düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 9 uncu 
maddede belli edilen nitelikleri taşımayanlar toplantı veya yürüyüşün yapılması halinde, bir aydan bir yıla ka
dar hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

11 ve 12 nci maddelerde yazılı görevleri yerine getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri hakkında dokuz ay
dan bir yıl altı aya kadar hapis ve onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Güvenlik kuvvetlerine veya hükümet komiserine veya yardımcılarına veya hükümet komiseri tarafından 
toplantı veya yürüyüş safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti için görevlendirilenlere bu görevlerini yap
tıkları sırada cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarfetmek suretiyle mani olanlar hak
kında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıl altı aydan beş yıla kadar hapis ve onbin liradan 
otuzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Toplantı veya yürüyüşü engelleyenler 

MADDE 29. — Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olan veya devamına imkân vermeyecek tertipler 
ile toplantı veya yürüyüşü ihlal eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde, dokuz aydan bir yıl altı aya kadar hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Huzur ve sükûnu bozanlar 

MADDE 30. — Yapılmakta olan toplantı veya yürüyüşte huzur ve sükûnu bozmak maksadıyla tehdit ve
ya hakaret veya saldırı veya mukavemette bulunanlar veya başka bir suretle huzur ve sükûnun bozulmasına 
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kil etmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç işlemeye teşvik 

MADDE 32. — Düzenleme kurulu başkanı ve üyelerinin ad ve soyadları ile imzalarını taşımayan 27 nci 
maddede yazılı propaganda vasıtalarını hazırlayanlar, yazdıranlar, bastıranlar, propaganda maksadıyla kulla
nanlar veya sair surette 27 nci maddedeki yasak ve şartlara uymayanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı veya resim veya işaret 
bulunursa, veya bu maksatla başka araçlar kullanılmış olursa, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde failleri iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Teşvik ve tahrik neticesi olarak suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde teşvik veya tahrikde bulunanlar üç yıldan beş yıla kadar ha
pis ve yirmibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Hükümet emrine karşı gelenler 

MADDE 33. — Kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşlere silahsız olarak katılanlar emir ve ihtardan sonra 
kendiliğinden dağıtmazlar ve hükümet kuvvetleri tarafından zorla dağıtılırsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Güvenlik amirinin 25 inci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca yaptığı dağılma isteğini yerine getirmeyen dü
zenleme kurulu üyeleri hakkında da yukarıda belirtilen cezalar yarısına indirilerek uygulanır. 

Dağıtma sırasında cebir veya şiddet veya tehdit veya saldırı veya mukavemette bulunanlar fiil daha ağır bir 
cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

24 üncü maddede yazılı hallerden biri gerçekleşmeden veya 25 inci madde hükmü yerine getirilmeden, 
yetki sınırı aşılarak, toplantı veya yürüyüşlerin dağıtılması halinde, yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri işle
yenlere verilecek cezalar dörtte bire kadar indirilerek uygulanabileceği gibi, icabına göre büsbütün de kal
dırılabilir. 

Toplantı ve yürüyüşe silahlı katılanlar 

MADDE 34. — a) Toplantı veya yürüyüşlere, 24 üncü maddenin (b) bendinde sayılan silah veya araç
ları (Bunlar ruhsatlı taşınsa bile) taşıyarak katılanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

b) (a) bendinde yazılı olanlardan 25 inci maddedeki emir ve ihtarı müteakip kendiliğinden dağılmayan
ların, dağıtılmaları için zor kullanıldığı takdirde, bunlar üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

c) Dağılma sırasında 24 üncü maddenin (b) fıkrasında yazılı silah veya araçlarla mukavemet edenler beş 
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Tahrikçiler ve suç ortakları 

MADDE 35. — 28 inci maddedeki yasağa aykırı hareket edenler toplantı veya yürüyüş vukubulmamış 
veya vukubulmuş olup da ilk emir ve ihtar üzerine drğıtılmışise, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayn bir 
suç teşkil etmediği takdirde bir yıldan dört yıla, toplantı ve yürüyüş zorla dağıtılmış ise üç yıldan beş yıla ka
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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sebebiyet verenler, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir yıl altı aydan 
üç yıla kadar hapis ve beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para, cezası ile cezalandırılır. 

Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç islemeye teşvik 

MADDE 31. — Düzenleme kurulu başkanı ve en az altı üyesinin ad ve soyadları ile imzalarını taşıma
yan 26 ncı maddede yazılı propaganda vasıtalarını hazırlayanlar, yazdıranlar, bastıranlar, propaganda maksa
dıyla kullananlar veya sair surette 26 ncı maddedeki yasak ve şartlara uymayanlar altı aydan bir yıla ka
dar hapis ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır cezası ile cezalandırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı veya resim veya işaret 
bulunursa, veya bu maksatla başka araçlar kullanılmış olursa fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde failleri bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Teşvik ve tahrik neticesi olarak suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde teşvik veya tahrikte bulunanlar üç yıldan beş yıla kadar 
hapis ve yirmibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Hükümet emrine karşı gelenler 

MADDE 32. — Kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşlere silahsız olarak katılanlar emir ve ihtardan son
ra kendiliğinden dağılmazlar ve hükümet kuvvetleri tarafından zorla dağıtılırsa, bir yıl altı aydan üç yıla kadar 
hapis, ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Güvenlik amirinin 24 üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca yaptığı dağılma isteğini yerine getirmeyen dü
zenleme kurulu üyeleri hakkında da yukarıda belirtilen cezalar uygulanır. 

Dağıtma sırasında cebir veya şiddet veya tehdit veya saldırı veya mukavemette bulunanlar fiil daha ağır 
bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandı
rılır. 

23 üncü maddede yazılı hallerden biri gerçekleşmeden veya 24 üncü madde hükmü yerine getirilmeden, 
yetki sınırı aşılarak, toplantı veya yürüyüşlerin dağıtılması halinde, yukarıdaki fıkrada yazılı fiilleri işleyen
lere verilecek cezalar dörtte bire kadar indirilerek uygulanabileceği gibi, icabına göre büsbütün de kaldırıla
bilir. 

Toplantı ve yürüyüşe silahlı katılanlar 

MADDE 33. — a) Toplantı ve yürüyüşlere, 23 üncü maddenin (b) bendinde sayılan silah veya araçları 
(bunlar ruhsatlı taşınsa bile) taşıyarak katılanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

b) (a) bendinde yazılı olanlardan 24 üncü maddedeki emir ve ihtarı müteakip kendiliğinden dağılmayan
ların, dağıtılmaları için zor kullanıldığı takdirde, bunlar üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

c) Dağılma sırasında 23 üncü maddenin (b) bendinde yazılı silah veya araçlarla mukavemet edenler beş 
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Tahrikçiler ve suç ortakları 

MADDE 34. — 27 nci maddedeki yasağa aykırı hareket edenler toplantı veya yürüyüş vukubulmamış ve
ya vukubulmuş olup da ilk emir ve ihtar üzerine dağıtılmış ise, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde bir yıl altı ayd'an dört yıla, toplantı ve yürüyüş zorla dağıtılmış ise üç yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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YEDINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

Suçüstü hükümlerinin uygulanması 

MADDE 36. — Bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma
lar yer ve zaman kayıtlarına bakılmaksızın, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre ya
pılır. 

Saklı hükümler 

MADDE 37. — 11 İdaresi Kanunu ile diğer kanunlardaki bu kanun kapsamına giren konularla ilgili yet
kiler saklıdır. 

Hükümet komiserine verilecek ücret 

MADDE 38. — Hükümet komiserlerine verilecek ücretin miktarı içişleri ve Maliye bakanlıklarınca her 
yıl ortaklaşa tespit edilir ve bu ücret içişleri Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır. 

Yönetmelik düzenlenmesi 

MADDE 39. — Düzenleme kurulunun, hükümet komiserinin, güvenlik kuvvetlerinin ve görevli askerî bir
liklerin görev, yetki ve sorumluluklarının uygulanış biçimi ile bu Kanunun uygulanmasında göz önünde bu
lundurulacak diğer hususlar Adalet, Millî Savunma ve içişleri Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içinde çıkarılacak ve Resmî Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 40. — 10.2.1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanun
la ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun 7 ve 27 nci maddelerine göre yapılacak tespit ve ilan bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir» 

Yürütme 

MADDE 42. — Tasarının 42 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Suçüstü hükümlerinin uygulanması 

MADDE 35. — Bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma
lar, yer ve zaman kayıtlarına bakılmaksızın, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre ya
pılır. 

Hükümet komiserine verilecek ücret 

MADDE 36. — Hükümet komiserine ve yardımcılarına verilecek ücret miktarı İçişleri ve Maliye Bakan
hklarınca her yıl ortaklaşa tespit edilir ve bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten karşı
lanır. 

Yönetmelik düzenlenmesi 

MADDE 37. — Düzenleme kurulunun, hükümet komiseri ve yardımcılarının, güvenlik kuvvetlerinin ve gö
revli askerî birliklerin görev, yetki ve sorumluluklarının uygulanış biçimi ile bu Kanunun 10 ve 18 inci madde
lerinde belirtilen hususlar ve kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet, Millî Savunma ve İçişleri 
Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak ve Resmî Gazetede yayımla
nacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Saklı hükümler 

MADDE 38. — İl İdaresi Kanunu ile diğer kanunlardaki bu Kanun kapsamına giren konularla ilgili yet
kiler saklıdır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 39. — 10.2.1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun 6 ve 26 ncı maddelerine göre yapılacak tespit ve ilan bu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 40.̂  — Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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