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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Sivas Milletvekilli Ekrem Kangal'ın, müfet
tiş ve benzeri denetleme elemanları konusunda 
gündem dışı demecine Devlet Bakanı Doğtân 
Kitaplı cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke, İstanbul' 
da meydana geleni akaryakıt sıkıntısı; 

Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet, Dev
let yardımı ve ilgisi ile fındık yetiştirilmesi ve, 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, Devlet 
istihdamı politikası hakkımda gürmdem dışı de
meçte bulundular. 

Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakam Nuri Ko-
damanoğlu, İstanbul'da meydana gelen akarya* 
kıt sıkıntısı konusunda İstanbul Milletvekili 
Kâzım özeke'nin ve, 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, Devlet istih
dam politikası konusunda Muğlla Milletvekili 
Ahmet Bulldaniı'nın gündem dışı demecine ce-
vjap verdi. 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar, Sinop Hm 
Gerze ilçesine bağlı ulaşımlardan ycksnn 4 kö
yü ve, 

Adana Milletvekilli Şevket Yılmaz, Tekstil 
Sanayii ve Tekirdağ Çerkeş köyünde kurulmak
ta olan fabrika hakkında gündem dışı demeçte 
bulundular. 

İdare Mahkemeleri kanun tasarısının havale 
edilmiş bulunduğu komisyonlardan dörder üye 
alınmak suretiyle kurulacak 'geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair Devlet Bakanı İsmail 
Anar'm ömtergesi ile, 

C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap 
Ege ve 9 arkadaşımın, Antalya ve Ege bölgesin
deki pamuk üreticilerinin T. O. Ziraat Bankası, 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî 
Donatım Kurumuma olan çiftçi borçlarının tak-
sitllemdirilmesi hakkında kanun teklifinim, daha 
•evvel kurulmuş bulunan 95 No. ki Geçici Ko
misyona havale 'edilmesinle dair Tarım Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

6831 sayılı Orman Kanunfuuun bâzı maddele
rinim değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya Mil
letvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6881 sa
yılı Orman Ka'Miuuna geçici bir madde eklenı-
mesine dair kanun teklifiyle, Cumhuriyet Sena
tosu Gaziantep Üyesi Salih 'Tanyeri ve 74 arka
daşımın, 6831 sayılı Orman Kannınunrai! bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde! 
ile bir geçici madde ilâvesine, 6237, 5422, 6969, 
7336 ve 756 sayılı (kanunlarla konu gelirlerin' 
kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma 
Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalkındırma 
Kooperatifleri kurulması hakkında kanım tekli
fi (1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 mei: ek) riin maddeleri üzerinde bir süre 
•görüşüldü. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Kökeır ve 3 arkadaşının, İnhisar beyiyeleri üçl'e 
birlerinin harp imal fillerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine djair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/368) (S. Sayı
sı : 245 ve 245'e 1 nıci ek) ile, 

7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanım tasarısı (1/543) (S. Sayısı: 
684 ve 684'e 1 imci ek) kabul edildi. 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl!ma
sına dair kanun tasarısı (1/520) (S. Sayısı : 694 
ve 694'e 1 nci ek) ııııı tümü üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

5 Ocak 1973 Cuma günü saat 10,00Via top
lanmak üzere Birleşime saat 1.9,,30'dla som veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkamvekili Kayseri 

Fikret Turhangil T. Doğan Avşargil 
Kâtip 

Amasya 
Vehbi Meşkur 

»>»•« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ssaati: 10,00 

BAŞKAN : BaşkanvekiÜ Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 34 ncü Birle

şimini açıyorum. 

Yeterli sayı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden evvel gündem dışı söz 

isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim efendim. 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Vehbi Sınmaz'ın, 
GÎMA mn bugünkü durumu konusunda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — GÎMA mn bugünkü durumu 
üzerinde Sayın Vehbi Sınmaz söz istemiştir, bu
yurunuz efendim. 

VEHBÎ SINMAZ (Manisa) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri'; 

1956 yılında kurulmuş olan GÎMA Anonim 
Şirketinin son yıllardaki durumunu ve 440 sa
yılı Kanuna göre vaziyetini izaha çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri; GÎMA, Gıda ve 
İhtiyaç Maddeleri Türk Anonim Şirketi 1956 
yılında 32 adet İktisadî Devlet Teşekkülü ve 
özel teşebbüsün iştirakiyle Ankara'da 16 milyon 
lira sermaye ile kurulmuştur. Bu sermaye, 
29 . 3 . 1958 tarihinde Umumî Heyet kararıyle 
48 milyon liraya çıkarılmıştır. Bu sermayenin 
% 25'ine tekabül eden 12 milyon lira civarında
ki iştirak payı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına; % 25'i de Sümerbank, Et ve Balık Ku
rumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Devlet Üretme 
Çiftlikleri, Türkiye Şeker Fabrikaları gibi İkti
sadî Devlet Teşekküllerine; % 50'si de bâzı ban^ 
kalarla pamuk, incir, üzüm, zeytinyağı, zeytin, 
narenciye, fındık, tarım' satış kooperatifleri gibi 
özel teşekküllere aittir. 

1966 yılından önce, şirkette iştiraki bulunan 
özel teşekküllerden bâzılarının sermaye hissesi 
GÎMA ya döndüğünden % 50lik bu denge bo
zulmuş, iktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye 
iştiraki % 50'nin üstüne çıkmıştır. Hal böyle 
olunca, GÎMA 1966 yılı başından itibaren 1969 
yılı başına kadar 3 yıllık sürede eski dengeyi 
kuramadığı gibi, aradan 4 yıl daha geçmesine 
rağmen, bu denge sağlanamamıştır, 

440 sayılı Kanuna göre, GÎMA 7 senedir İk
tisadî Devlet Teşekkülü adayıdır. Ayrıca GÎMA 
bu şartlar muvacehesinde, 1969 yılı başından iti
baren 468 sayılı Kanuna göre, Yüksek Denetle
me Kurulunun denetimine tabi olması gerekir
ken, bu denetim de maalesef yapılmamıştır. 

Muhterem milletvekilleri; GÎMA nm gayesi, 
mukavelesinin 4 ncü maddesine göre; gıda ve di
ğer ihtiyaç maddelerini, istihsal ve imal mahal
lerinden mubayaa ve tedarik ederek, bu madde
lerin müstehlike müsait fiyatla satışını teminden 
ibarettir. Gaye bu olduğuna göre, GÎMA bu 
fonksiyonunu ifa edebilmekte midir? 

Muhterem arkadaşlarım; kuruluşundan bir 
müddet sonra gayesinden uzaklaşan GİMA, ken
disine zarar, tüccara kâr temin eden bir mües
sese haline geçmiştir. 

«Nasıl» mı diyeceksiniz? GÎMA bugün muba
yaalarının % 90'mı ikinci ve üçüncü ellerden 
tedarik etmektedir. Halbuki GİMA, iştiraki bu
lunan Tarım Satış Kooperatifleri ile Devletin 
kontrol ve himayesinde olan müstahsil köy koo
peratifleri istihsalinin neden pazarlamasını yap
mamaktadır? 

792 sayılı Koordinasyon Heyeti kararma gö
re, «Resmî daire ve müesseselerden iş temininde 
hiçbir şahıs aracı yapılamaz.» Halbuki 1966 yı
lında, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası mü
fettişleri tarafından GİMA da yapılan bir tahki
katın raporuna göre, 1963 - 1966 yılları arasın
da GİMA nm aracı yaptığı bir şahıs, GİMA dan 
çektiği paralardan 4 200 000 lirayı hâlâ ödeme
miştir. 1966 yılı başında Kızılay, Kıbrıs Türkle
rine göndermek üzere GİMA dan satmaldığı 

— 501 — 
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16 kalem giyecek ve yiyecek maddesi meyanm-
daki 205 ton konserve balığı, yukarıda zikre
dilen aracı şahıs vasıt.asıyle konserve firmaların
dan alarak GİMA ya fatura etmiştir Bu kon
servelerin tutarı 2 630 000 lira civarındadır. Ba-
hklar bozuk olduğu gerekçesiyle Kıbrıs'tan 
iade ediliyor. Kızılay, bu kokmuş konserve ba
lıklar için GİMA aleyhine dava açmış ve bu mev
zuda yaptığı ödemelerle bilcümle masraf ve 
parasını, geçmiş yıllar faizi ile birlikte tahsil et
miştir. Böylece GİMA mn aracı yaptığı şahıs, 
GİMA yi zarara soktuğu gibi; ayrıca Kıbrıslı 
soydaşlarımızın da bilerek veya bilmeyerek ha
yatına kasdetmiş olacaktı. 

Bu 205 ton balık konservesi bozuk çıkınca, 
acaba GİMA neden aracı şahsa veya satıcı fir
malara malı iade etmemiş ve GİMA milyonlarca 
lira zarara sokulmuştur? 

'Muhterem arkadaşlarım; 1972 yılında GİMA 
mn durumu çok karışık bir hal almış, basında 
ve halk arasında bâzı söylentiler dolaşmaya baş
lamıştır. GİMA nın elindeki 365 ton fındık, 
evvelki yıllarda 11 ilâ 12 liradan kıymetlendi
rilerek, mevcutlar arasında gösterildiği halde; 
1972 yılında bu fındığın kilosuna bir firma, te
lefonla, 7,5 lira teklif verdiği ve telgrafla da 
teyit ettiği halde, fındığın kilosu 6,5 liradan 
satılarak 365 000 lira zarara sebebiyet verilmiş
tir. Fındığın 12 lira üzerinden değerlendirilmiş 
olduğunu dikkate alarak hesap edersek, bu za
rarın 2 milyon liranın üzerinde olduğu görü
lür. 

Muhterem milletvekilleri; GİMA idarecileri 
1972 Ağustos ayında, ucuzluk olsun diye bâzı 
firmalardan külliyetli miktarda kalitesiz ve la
desiz giyim eşyası temin etmiştir. Halk, pa
halı olan bu tapon mallara rağbet etmediğinden 
bu eşya satılamamış, GİMA nın. depolarında kal
inistir. 

GİMA 1972 yılında firmalardan aldığı fa
tura dışı gizli iskontoyu fiyat etiketleri maliye
tinde dikkate almadığı için alış ve satış fiyat
ları arasındaki fahiş kârı gizlemek suretiyle 
müstehliki yanıltmaktadır. 792 sayılı Koordi
nasyon Kararına göre resmî dairelerin talep et
tikleri mallar GİMA mağazalarında mevcut de
ğilse GİMA piyasadan en az 3 teklif almak su
retiyle kaliteli ve en uygun fiyatla bu malları 
resmî dairelere tedarik etmesi gerekirken Ma

latya, Diyarbakır ve Elâzığ gibi şehirlerde bâzı 
tüccarların aracı olarak ve resmî dairelere mal 
sattıkları söylenmektedir. Mezkûr Koordinas
yon Kararma göre o alış - verişte bir tüccarı 
aracı yapan GİMA idarecileri bu yetkiyi neden 
kötüye kullanmaktadırlar? 

Muhterem milletvekilleri; GİMA, Tuna cad
desinde Tuna İlanda kiraladığı yere yakıt mas
rafı dahil yıllık 250 bin lira ödemekte idi. Ey
lül 1972 ayında GİMA idarecileri Kavaklıdere 
Bestekâr sokakta yeniden, ısıtma masrafları ha
riç, 280 bin liraya bir bina kiralamıştır. Bu bi
naya nakil masrafı 125 bin lira, telefon tesisi 
masrafı 22 bin lira ödendiği söylenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; İktisadî Devlet Te
şekküllerinin sermaye iştiraklerine rağmen, mi
sal olarak Sümcrbankın hiçbir malı GİMA da 
satılmamaktadır. Halbuki Sümerbank mamulü 
satıp zengin olan Ankara'da firmalar' mevcut
tur. 

GİMA da ödenen aylıklara gelince : 

Eski umum müdürün aylığı 5 bin lira olup 
ayrılmazdan bir sene evvel 7 bin liraya çıkarıl
mıştı. Yeni umum müdür Ekim 1972 ayında 
tayin edildikten sonra Kasım 1972 ayında ma
aşı 7 bin liradan 10 bin liraya yükseltilmiş ve 
GİMA dan çıkarıldığı takdirde 120 bin lira taz
minat ödenmesi hususunda mukavele yapılmış
tır. Kuruluşundan bu yana GİMA da hiçbir 
umum müdür tazminatlı bir mukavele ile ça
lışmamıştır. Ayrıca GİMA nın iştiraki bulu
nan müesseselerin idare meclislerine daima mü
dürlerden birisi vazifelen diril irken bu umum 
müdür iştiraklerde bizzat kendisi vazife alınış
tır. Böylece yan ödemeler ve ilâve ücretlerle 
umum müdürün aylığı 20'bin lirayı bulmak
tadır. 

Umum müdür muavinlerinin evvelce 3 500 
lira olan aylığını 6 000 liraya çıkartırmıştır. 
Emekli memur oldukları halde bu işe tayin edi
len 2 umum müdür muavininin, 2 - 3 bin lira 
aylık teklif edilmesi halinde GİMA da çalışa
cakları muhakkaktı. 

Ticaret Müdürünün kadrosu 3 500 ıMra iken 
5 000 liraya, muhasebe müdürünün 2 500 'lira 
olan aylığı 4 000 liraya, emekli ollan hukuk mü-
^afvıninin 2 500 lira olan aylığı 4 000 (Liraya, yinıe 
emekli olan ve evvelce Sümerbank Beykoz derii 
ve ikundıurıa mağazası ticaret şefi bulunduğu sı-
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raıla bir taıhkikata isini karışan GlMA Kızılay 
mağazası Müdürünün 2 500 lira olan aylığı 4 000 
liraya çıkartılmıştır. Daha bunun gibi pek çok 
emekli ımemura yüksek ücretler vererek ve yeni 
kadrolar ihdas ederek tayinler yapılmıştır. Bu 
ücretlere pilim, tazminat ve fazla amelelilerin 
'% 80'e varan bir ilâvesi de yapılırsa GnlMA'nm 
zayıf bünyesinin nasıl kemirildiği meydana çı
kar. Halbuki bu idarecilerin İçinde hizmet aşkı 
bulunanlar eski alman aylıklarla çakışarak Gl
MA'yi halka en iyi bir şekilde hizmet eden kârlı 
bir müessese haline soktuktan sonra hiç değil
se böyle bir aylığa kendilerini müstahak görür
ler. Buna -mukabil GtMA'da hizmet yüklenen 
personelin % 80'i 600 - 650 lira igdbi <bir ücret 
almakta iken Kasım 1970'te asgari ücret ka
rarnamesinle istinaden 705 liraya 'Çıkarılmıştır. 
Haziran 1972 ayı başında yapılması lâzımgelen 
toplu sözleşme 1972 senesinin bitmesine rağmen 
yapılmamıştır. Çünkü toplu sözleşme tahmil ede
ceği 3 - 4 milyon liralık malî külfetin 1972 bi
lançosunda kârı azaltmaması ve GİMA'yı kârlı 
göstermek ve bankalardan, Devletten malî yön
de tâvizler koparmak gibi basit düşünceleri hâ
kim olduğu içindir. Bugün GlMA bir taraftan 
çalışanın ücretinden tasarruf etmek suretiyle 
1972 senesini kârlı kapatmaya çalışırken, bir 
yandan da T. C. Ziraat Bankası gibi bâzı ban
kaların borçlu cari hesaplarından. istifade ede
rek durumumu iyi göstermek için yeni yeni ma
ğazalar açmaktadır. Bu mağazalardan biri de, 
İstanbul ve lamın* gibi büyük istihlâk merkezleri 
dururken Eskişehir'de açılmıştır. 

Ankara içinde personel problemlerini, mağa
zaların ikmal işlerini tam mânasıyle yapamaz 
ve .mal mubayaalarının % 90'ım 2 nci ve 3 ncü 
ellerden temin ederken bu bal gösteriş değil de 
inedir ? 

Bu cümleden olarak İzmir'de bir irtibat bü
rosu tesis -eden idarecilerin, Efes Otelinde kok
teyl vererek 30 bin liranın üzerinde masraf 
yaptıkları söylenmektedir. 

Ayrıca yemek, içmek gibi bilcümle masraf
lar hariç 150 bin lira verilerek Amerika'dan ge
tirtilen uzman raporunun acaba bugün 'GlMA 
üzerinde ne gibi müspet tesirleri olmuştur? 

Muhterem ^milletvekilleri; bütün bu olup bi-
tenjlieri sizlere şunun içıin arz etmek istiyorum: 
Devlet bir yandan istihsali artırmak, bir ta--
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raftan köy müstahsil kooperatiflerinin sayıla
rının çoğaltmaya çalışırken, öte taraftan bü
yük tüketim merkezlerindeki belediyeler müs
tehlike ucuz gıda maddeleri tedarik etmek üze
re ihtisasları olmadığı halde tanzim satışları 
yapmak cabası içindedirler. Halbuki bugün 
Devletin elinde müstahsilden tüketiciye ucuz 
ve kaliteli mal arz edecek GlMA gibi bir İkti
sadî Devlet Teşekkülü adayı mevcuttur. Fakat 
bu millî servet onun bunun elinde çarçur edil
mekte, ne Devlete ve ne de millete faydalı bir 
hizmet vermektedir. Sermayesinin % 51'den 
fazlası Devlete aidolan bu teşekkülü millete 
en iyi şekilde hizmet edecek bir işletme haline 
getirelim temennisiyle hepinizi hürmetle selâm
larım. 

2. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, 
Çorum ve Çankırı illerinde önümüzdeki beş yıl 
içinde uygulanacak kalkınma projesi konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Çorum ve Çankırı illerinde 
önümüzdeki 5 yıl içinde uygulanacak kalkınma 
projesi hakkında gündem dışı Sayın Cahit An
gın söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Angın. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

önümüzdeki 5 yıl içinde Çorum ve Çankırı 
illerinde bölgesel nitelikte kırsal kalkınma pro
jesi uygulanacaktır. Bu bölgede hayvancılığın ve 
hayvansal üretimin geliştirilmesi konusuna ehem
miyet verilecektir. Uygulama alanı olarak uz
manların bu iki il üzerinde durmalarının isabeti 
başarılı uygulama ortaya çıkacaktır. Fert. başı
na gelir ortalaması düşük olan Çorum ve Çan
kırı köysel yöresinde sosyal ve ekonomik alanda 
sağlıklı bir kalkınmayı sağlayacağı gibi bu iki 
il dışında kalan iller ve bölgeler kalkınmasında 
uygulama olanağı yüksek, uygulamadaki hata 
ve yanlışlardan arınmış bir kalkınma model ve 
sistemini de oluşturmuş olacağız. Bu nedenle Hü
kümetin konuya bu önem ve bu açıdan da yak
laşmasının gereğine inanıyorum. 

Dünya Bankasından alınacak kredinin şart
larının görüşülmesi ve uygulama hazırlıklarının 
yapıldığı şu günlerde amaca ulaşmak ve amaç 
saptırmalarının önlenmesi için şimdiden alınma
sı gerekli tedbirler, izlenecek Hükümet politika-
siyle ilgili görüşlerimizi belirtmek isterim. 
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İ. önemi nedeniyle en başta gelen konu 
projenin uygulanması için Dünya Bankasından 
5 yıl süre için alınacak 600 milyon TL.'nm Mart 
ve Nisan aylarında yapılacak görüşmelerde kre
dinin düşük faizle sağlanması, aynı düşüklük 
içinde köylüye intikal ettirilmesidir. 

Orta - Anadolu'nun gelir dağılımı ortalama
sı düşük, az gelişmiş bu bölgesinde sağlanacak 
kalkınmanın millî ekonomimize ilâve edeceği de
ğerli katkı, Hazine yararı gibi kısır bir görüşle 
faize yapılacak ilâveden daha büyük Hazine ya
rarı sağlayacak nitelikte olacaktır. 

Maliye Bakanlığı bu konuda böyle bir eğilim
den uzak kalmalıdır. Çorum ve Çankırı'da Zi
raat Bankası kontrollü krediyi hâlen uygula
maktadır. Elinde yeteri tapusu olan, % 7 faiz
le istediği krediyi almaktadır. Dünya Bankasın
dan sağlanacak kredinin faizi Ziraat Bankası
nın kredisinden düşük olmalıdır ki, kalkınma 
•amaçlı bir kredi olsun ve bölgede kullanılsın. 

2. Az gelişmiş bölgede, kalkınmanın sağlan
masında faiz nispetinin önemi kadar kredi dağı
tımındaki usul de önemlidir. Hattâ, projenin 
amacı yönünden daha da büyük bir önem taşı
maktadır. Dünya Bankasının 1972 yılı Nisan 
ayında yayınladığı raporda «Az gelişmiş ülke
lerde anormal şehirleşmeyi önlemek, sağlıklı bir 
kalkınmanın sağlanması için yeteri kadar top
rağı olmayan küçük çiftçinin direkt finansmanı
nın sağlanması» gereği önerilmektedir. Dünya 
Bankası, beynelmilel tecrübesiyle bu noktaya 
gelmiştir, sağlıklı bir öneridir. 

Yıeteri kadar toprağı bulunmayan küçülk 
çiftçiyi hayvancılıkla kendine yeter bir ekono
mi içine sokabilmemiz için düşük faizli kredi
den deriket yararlanma tedbir ve çarelerini 
aramamız gerekmektedir. Küçük çiftçiyi koo
peratiflerde toplamak, önde gelen çarelerden 
biridir. 

3. Bölgede birçok köyler kendiliğinden 
(kooperatifler 'kurmuştur. Yatırıma geçenler, 
üretime geçenler vardır. Birçok köyler de etüt 
ve projelendirilmelerini beklemektedir. Devlet, 
köyde uyanan bu eğilimin gerisinde kalmıştır. 
Kalkınana projesi uygulamasiyle kooperatif
leşme arasında paralellik sağlamak için bu iki 
ilde kurulacak kooperatiflerin kuruluş işlem
lerinde, etüt ve projelendirmede öncelik sağ
lanmalıdır. Köy işleri Bakanlığı bu bölgede 

öncelikle kooperatifler üzerinde müessir bir 
denetimi süratle sağlamalıdır. İlgili genel mü
dürlük bu iki ili kooperatifleştirime, köy araş
tırma ve geliştirme yönümden pilot bölge ola
rak ele almalıdır, kooperatiflerin anaçalışma 
alanı hayvancılık olmalıdır. 

Kooperatifler, beş yıllık dönemin sonunda 
bu bölgenin hayvancılıkla geçinen bir bölge ni
teliğini sağlamada çok değerli bir araç olacak
tır. Hayvansal üretimin değerlendirilmesi, pa
zarlama, ucuz yem problemi ancak kooperatif 
ve kooperatif birlikleriyle sağlanabilir. Bu yö
ne gidilmediği takdirde beş yıllık sürenin so
nunda bölgede dengeli sağlıklı kalkınma hayal. 
olur, geride sadece ticarî amaçla besicilik ya
panlarla, bir miktar et üretimi, ette kalite 
sağlanmış olur ve bu takdirde bölgesel nite
likte bir kalkınmadan hiçbir zaman badsedile-
mez. 

Bu önerimle, önce kooperatifler kurulsun 
sonra proje uygulanmasına geçilsin gibi bir 
öneride bulunduğum anlaşılmasın. Zorla kurul
muş kooperatifler başarılı olamazlar. Bölgede 
kooperatifleşme yolunda mevcut eğilim; önce
liklerle, yakın ilgi ile, uzman yardımıyle, dü
şük faizli kredilerle teşvik olunmalıdır ve böy
lece kooperatifleşme kendiliğinden artacak
tır. 

4. Çorum ve Çankırı illerinin, Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda öngörülmüş çeşitli bakanlıklar ta
rafından yıllık programlarla gerçekleştirilecek 
yatırımlardan hayvancılıkla ilgili olanların Beş 
Yıllık Kalkınma projesi uygulaması arasında 
paralellik sağlamak maksadıyle tasnifi yapılarak 
etüt ve projeleri tamamlanmış olanların 1973 
programına alınarak süratle gerçekleştirilmesi'ne 
geçilmelidir. Hazır olmayan etüt ve projeler ise, 
1973 yılı içinde bitirilip, 1974 yılında gerçekleş
tirilmelidir. Ezcümle, bölgede su kaynaklarının 
geliştirilmesi', orman kaynaklarının geliştirilmesi, 
köy altyapı hizmetlerinin, yol - su - elektrik gibi 
ilgili projelerin gerçekleştirilmeleri, örneğin; 
fizibilite raporu hazır. Corum Barajı ve Osman
cık - Kumbaba projelerinin ihale isleri bitirile
rek kredi anlaşmasının bitimiyle 1973 inşaat 
mevsiminde gerçekleştirilmeye başlanmalıdır. Fi
zibilite etüdü 1973'te tamamlanmak üzere, Çan
kırı'da Aksana ve Orta, Çorum'd'a Hatap, Koç-
hisar projelerine hız verilmeli, 1973 yılı içinde 
bu projelerin gerçekleştirilmeleri sağlanmalıdır. 
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Çorum ve "Çankırı illerinde beş yılık dönem için
de yapılacak köy elektriklendirmesi çalışmaları 
1973 - 1974 yıllarında bitirilecek biçimde düzen
lenmelidir. 

5. Çorum ve Çankırı illeri, ülkemizin orman 
bölgesiyle, Anadolu bozkırına geçiş kuşağı üze
rindedir. Kargı, Osmancık, Ortaköy, ilçelerimi
zin tamamı, İskilip, Bayat, Mecitözü, merkez il
çelerimizin köylerinin % 50'si orman içi veya 
orman kenarı köyleridir. Bu nedenle, uygulama
da bu bölge orman içi, orman kenarı köylerde 
kalkınma modelinin oluşturulmasında tanı bir 
lâboratuvar teşkil edecek niteliktedir. Orman 
köylerinde kalkınmayı sağlamak, Türk politika
cısının çok geç kalmış bir borcu olsa gerek. Or
manı tahrip çaresizliği içerisinde bırakılan or-
masn köylüsünün çilesini dindirmenin zamanını 
çoktan geçirdik. Bu proje borcun ödenmesinde 
güzel bir başlangıç teşkil etmelidir. 

1930'larda bâzı orman köylerinde gıda olarak 
ahlat unu yenilmesi, o zamanın Meclisinde çok 
heyecanlı görüşmelere sebebolmuş, o zamanki ba
sında geniş ölçüde yer almıştır. Aradan 40 yıl
dan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen 
1973 Türkiye'sinde orman köylerimizin bâzıla
rında hâlâ ahlat ununun başlıca gıda maddesi 
olması acı gerçeğinin taşıdığı ağırlık ölçüsünde 
bu konuya eğilip, İkinci Beş Yıllık Plânda ön̂ -
görülen ve bir türlü tahakkuk etmeyen orman 
köylerinde mera ıslahı, hayvan ırkının ıslahı, ile
ri bir hayvancılık tekniğinin yerleştirilmesi yo-
lııyle orman köylüsü insan gibi yaşama düzeyine 
kavuşturulmalı ve orman köylerinde kalkınma 
sağlanmalıdır. 

Her iki ilde de orman tahribi sonucu büyük 
toprak kaybı olmaktadır. Her yıl, yağışlar dola-
yısıyle bölgede can kaybına sebebolan sel su bas
ması neticesinde tarımsal taban arazilerde büyük 
zararlar açan âfetlerle karşılaşılmaktadır. Proje 
uygulaması içinde orman dışı ve içi köylerde ya
pılacak mera ve otlakiye tesisi çalışmaları yanın
da, bölgeye büyük zararlar açan âfetlerden ko
runmak için yapılacak ağaçlandırma çalışmaları
na Orman Bakanlığı cevap verebilecek hazırlık
larını şimdiden yapmalıdır. Ezcümle, Çorum'da 
ihtiyacı karşılayacak ölçüde bir orman fidanlığı 
tesisi yolunda bugünden çalışma başlamalıdır. 
Görüldüğü gibi konu çeşitli bakanlıkları ilgilen
dirmektedir. Uygulamada başarıyı sağlamanın 
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ilk şartı, bakanlıklar arasında bütünlük arz eden 
bir koordinasyonun kurulmasıdır. Tarım Bakan
lığının değerli uzmanları projeyi başarı ile uy
gulama gayreti içindedirler. Uzmanların taşıdığı 
büyük sorumluluğa yeter ölçüde bakanlıMararası 
koordinasyonun sağlanmasında yetki verilmesi
nin gereğine inanıyorum. 

Bu yaz Çorum ve Çankırı'nın mâruz kaldığı 
büyük âfet nedeniyle Tarım Bakanı Sayın Ka-
raöz'le yaptığımız seyahatte Sayın Bakanın pro
jeye yakın ilgisini gördüm, önemli gördüğüm bu 
konuları Sajnn Bakana ayrıca arz edeceğim. Hü
kümetin konuya arz ettiğim ölçüde eğilmesini din
lemekteyim. 

Saygılar sunarım. 

3. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'-
m, EGO İşletmesi ile TES • İŞ Sendikası ara
sında akdedilen toplu iş sözleşmesi konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN— EGO İşletmesi ile TES - İŞ Sen
dikası arasında akdedilen toplu iş sözleşmesi üze
rinde kısa bir görüş arz etmek üzere İzmir Mil
letvekili Sayın Burhanettin Asutay söz istemiş
tir. 

Buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

EGO Genel Müdürlüğü ile grev hakkından 
mahrum TES - İŞ Federasyonuna bağlı EGO -
TES - İŞ Sendikası arasında dokuz uzun ay sü
ren toplu iş sözleşmesi sonuçlanmamıştır. Bu 
sendika grev dışı bulunduğu için meseleye Yülk-
sek Hakem Kurulu el atmış, tarafların malî 
güçleri, hayat santiarı dikkate alınarak uzun 
müzakere sonucu 1972 yılında tatbik edilmek 
üzere bir toplu iş sözleşmesi aktedilmişti; Yük
sek Hakem Kurulunun akdettiği toplu sözleş
meye tarafların riayet mecburiyeti vardı, çün
kü sendika grve hakkından mahrumdu. 

Yüksek Hakem Kurulunun tespit etltiğıi esas
lar dairesindeki toplu sözleşmenin! geçici birin
ci maddesi gereğince «toplu sözleşme tarihinden 
geriye doğru dokuz aylık birikmiş olan zammın' 
en geç 31 . 12 . 1972 tarihinde hak sahipleri
ne ödenmesi» hükmü de vardır. Aradan geçen 
zamam içinde taraflar iyiniyet çevresi içinde 
toplu iş sözleşmesinin bu hükmünün yerine ge
tirilmesini isteımişler, idarenin direnmesi sonu-
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cu sendika, noter kanalıyle vecibelerin'in yeri-
ine getirilmesini bir kere daha hatırlatmış, so
nunda kazaî mercilere gideceğini de işaret et
miştir. Çok garip bir meseledir İki, idareciler, 
muhtelif- Devlet sektörlerinden, kamu işletimde-
rinden alacaklı lolduğunu ve bu alacakları tah
sil 'edemediği için parayı ödemediği 'gibi bir id
dia ile işçinin karşısına çıkmıştır. Sendika (tah
sildar değildir, eğer idarenin muayyetn müessie-
selerinden alacakları varsa kendi yoilları ile bu 
parayı tahsil ^etmelidir ve işçiye bu parayı öde
melidir. 

Sayın milletvekilleri, meselenin1 garip tarafı 
bir ikincıi yöndıeidir. Nitekim: Karayolları Geneli 
Müdürlüğü ile taraflar arasında aktıedilmiş olan 
toplu iş sözleşmesi sonucu müterakim parayı da 
bugüne kadar işçilere ödememiştir. Taraflar 
(mahkemeye müracaat ederlerse idare asgiarî *ola-
rak 500 bin liranın üzerinde vekâlet ücretti ödet-

. yecektir. Gerek Karayollarının, gerekse lrTES •* 
iş Sendikasının kanunî hakkı olan toplu iş söz
leşmesi sonucu muhakkak ödenmesi gerekli otlan 
bu ücretlerin ilgili olan bakanlıklar tarafından 
ele alınması, 9 - 10 aydır müşkül durumda bulu
nanı bu işçi arkadaşlarımızla bayramdan evvel 
bu ücretlerinin verilmesi için hüküımeıtm mu
hakkak gerekli faaliyete ve harekete geçmesini 
ve ilgilileri uyarmasını arz ve rica le'derim. 

Teşekkür ederim. 

4. — Ankara Milletvekili Orhan Birgifin, ba
sın özgürlüğüne vâki olan müdahalelerin artmak
ta olduğu hakkında gündem dışı demeci: 

BAŞKAN — Basnı- özgürlüğüne vâki olan 
müdahalelerin artmakta olduğu üzerinde sayın 
Ankara Milletvekili Orhan Birgit söz istemiştir, 
buyurun efendim. 

ORHAN BtRGİT (Ankara) — Sayım Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Geride bıraktığımız 1972 yılı için dünya ba
sın kuruluşlarının en büyüğü olan Uluslararası 
Basın Enstitüsü (IPI) bir rapor yayınlamıştır. 
Basın özgürlüğünü haber allma ve yayma araç
larını sınırlandırdıkları için eleştirilen ülkeler 
-.arasında Türkiye'nin yeıri önemlidir. Enstitü 
Direktörü Ernest Meyer'in hazırladığı rapora 
göre Türkiye uyguladığı basın rejimi bakımın
dan İspanya, Yunanistan ve Portekiz gibi oto
riter ülkelerle aynı sırada gösterilmektedir. 

Bu, 1971 rejminin bir özelliğidir ve İ9Î1 reji
minin içerisinde Türkiye hangi koşullarla kar
şı karşıya ise, basını ve haber alma., haber yay
ma araçları da aynı koşullarla karşı karşıya 
bulunmaktadır. Gazeteler kapatılmaktadır, gaze
teler toplatılmaktadır. Dolaylı baskı, yani san
sür dile haberlere yasaklar 'konulmaktadır ve ga
zeteciler tutuklanmaktadır. Bunun en son örne
ğini önceki gün Milliyet Gazetesinin birinci 
sayfasında yayınlanan bir foıtoğrafta göndünüz. 
Bizim Anadolu Gazetesinin yazı işleri önüdürü 
bir hakaret suçundan dolayı mahkûm 'edilmiş
tir. Kesinleşen cezası için kendisinin cezaevine 
davet edilmesi gerekiyor. Bir kahvede polisler 
yakalamış ve eline kelepçeleri geçirmişlerdir. 
Bilekleri kelepçeli bir fotoğraf, Türkiye'de ba
sın ımensuplarının hali budur der -gibi meslefc-
daşımız elini uzatarak fotoğrafçılara poz ver
miş ve bütün dünya kamuoyu önünde bir fikir 
suçlusunun Türkiye'deki akıbeti böylece teşhir 
ediliyor. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Davete icabet 
etmiş mi? Kanuna saygı meselesidir. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Vallahi ga. 
zete Adalet Partisi tandanslı, kendisine sorun, 
yazı işleri müdürüne. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ben Adalet 
Partisine değil size soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün müdahale 
buyurmayınız. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Denilebilir 
k i Türkiye... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ben sizi ob
jektif bir arkadaş olarak biliyorum, onun için 
sondum. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın sayın 
Aygün. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, mahkeme hüküm verir, bu gazete
ci herşeyden önce fikir suçlusudur. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Suç suçtur. 

BAŞKAN — Sayın Aygün rica ederim efen
dim. Sayın Aygün müsaade edin, rica ederimi. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Fikir suçu 
sadece Türkiye'de görülen bir suçtur. Mademki 
Türkiye'de böyle bir suç vardir, saym arkada
şımızın dediği gibi suç suçsa bile bir gazeteciye 
kelepçe vurulmak olmaz. Türkiye çok partili 
hayata 1946 larda geçti değerli arkadaşım. Sa-
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ftnet Ağaoğlu^ıa aynı şekilde kelepçe vuruldu
ğu zaman o zamanki Demokrat Parti kamuoyu
nun haklı olarak nasıl ayağa kalktığını hatır
layınız. 

Değerli arkadaşlarım denilebilir iki, Türki
ye önemli günler geçiriyor. Nitekim Türkiye' 
nin önemli günler geçindiği için önemli koşul
lar alltmıda 1971 rejiminin yürüdüğünü ve bu
nun mazur 'görülmesi gerektiğini de böyle savu
nuyor sayın Feyzioğlu Avrupa Konseyimde, An
cak böyle savunuyor ve Türkiye'yi böyle savuna
bildiğim zannediyor. Doğrudur. Türkiye önem
li günler geçiriyor. Anarşizmin kurutulması 
için devletçe, milletçe eiele çalışıyoruz. Bunun 
sıon örneği bir kaç gün önce güney sınırlarımız
da görüldü. İki anarşist, iki bedbaht, üki vatan 
haini, 1971 rejiminin yaratılmasının başlıca so
rumlularından ilki kalıntı güney sınırlarımızdan 
Türkiye'ye girmek istediler. Bu olayı televizyon
da izliyoruz, güvenlik kuvvetleri iki anarşisti 
yakalamak için uğraşıyorlar. Bu, 'güvenlik kuv
vetlerimizin başlıca görevidir. Bence aslında 
devlet olarak, hükümet olarak, millet olarak 
asıl iftihar edilecek husus, halkımızın güvenlik 
kuvvetlerimize yardımcılık etmesi, hattâ öncü
lük etmesidir. Silâhını ıkapan, sopasını kapan, 
anarşistleri aramak için güvenlik kuvvetlerimi-

, zin yanında yer almıştır. Türkiye'nin sağlamlı
ğı, Türkiye'de anarşizmin, Türkiye'de 'aşırı uç
ların yerleş etmeyeceğinin en büyük güvencesi 
de budur. Bu uğurda görevli olanların yanında 
görevli olmayan çocukların da şehit olduğunu 
görmek hem iftihar edilecek, hem de 'acı ile 
karşılanacak bir sonuçtur gayet tabiî. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayla ilgili ola
rak kamuoyuna haber verme görevini yerine ge
tirmek isteyen gazetelerden bir tanesi, Hürri
yet Gazetesi Sıkıyönetim Komutanlığınca Ada
na ve Hatay illerinde kapatılmıştır. Bu bölge
ye gazetenin girmesi yasaklanmıştır. Gazetenin 
bu bölgedeki basımevinin gazeteyi basması 
yasaklanmıştır. Gerekçe mübalâğalı ve' asılsız 
haber yayma iddiasıdır. Bir haber aracının' bü
yüklüğü, küçüklüğü olmaz denilebilir. Ama 
Hürriyet Türkiye'nin en büyük tirajlı 'gazete
sidir. Hürriyet bu nitelikleriyle ve başka nite
likleriyle sadece Türk kamuoyu önünde değil, 
dünya kamuoyunda da tanınan başlıca Türk 
gazetelerinden birisidir. Nitekim Hürriyet Ga

zetesi ile ilgili işlem, hükümet tasarrufu, B.B.C 
bültenlerinde yeralmış; dünyanın büyük ajans
ları, Agenee Franee Presse, Deutsche Presse, 
Reuter gibi ajanslar da Hürriyet Gazetesinin ka
patıldığını bütün dünyaya bildirine görevini 
yüklenmişleridir. Çünkü haberdir bu, bir basın 
tesanüdünün sonucu olarak değil, başlı başına 
bir haber olduğu için iiki günden beri ajans te
leksleri, radyo mikrofonları bu habere de yer 
vermişlerdir. Bir gazeteye: «Yayınladığın ha
berde mübalâğa var, asılsız haberdir bu» diye
bilmek için, bunu diyecek rejimin, kapalı olma
ması gerekir arkadaşlarım. Kapalı rejimlerde 
haber kaynakları kapalıdır, o zaman haber araç
ları o haberi sökebilmek için sadece kendi kay
naklarına ihtiyaç duymaktadırlar. 

Gidiniz, herhangi bir yere sorunuz, haber 
şöyle midir, diye. O haberi almak için çeşitli 
örtüler varsa, o zaman gazeteci elbette kendi 
kaynaklarından başka kaynakları işletemeye-
c ektir. 

O halde çare, bir an önce açık rejime döne-. 
bilmek ve herkesin gördüğünü, bildiğini söyle
yecek hale gelebilmesidir. 

Bu konuda sayın Başbakana çağrıda bulun
mak istiyorum: Sayın Melen acaba tarihe nıasıl 
bir imaj bırakarak geçmeyi düşünmektedir? Av
rupa Konseyinde Türkiye'nin sanık sandalyesi
ne oturtulmak üzere olduğu, geçenlerde Dışiş
leri Bütçesinde Adalet Partili değerli arkadaşım 
Aydın Yalçın tarafından da bütün gerekceleriy
le ifade edildi. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Türki
ye vesayet altında değildir. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Türkiye' 
nin vesayet altında olmadığı muhakkak değer
li arkadaşım. Siz Avrupa Konseyine girerseniz, 
oyunu o konseyin kaideleriyle oynayacaksınız. 
Sizi kimse Avrupa Konseyinde zorla tutmak is
temiyor, siz kalmak için çabalıyorsunuz. Hür 
millet olarak, haysiyetli millet olarak, deimokrat 
millet olarak. 

Özgürlükleri koruyacağım diye onları tahrip 
(etmeye yeltenmek, gazete kapatarak basın öz
gürlüğünden bahsetmek her babayiğidin! kârı 
olmasa 'gerek, sayın Melen'den başka. 

Mübalâğalı haber, asıflsız haber yayınladı 
diye gazete kapatılan ülke olursak, Türkiye'de 
basın özgürdür, demokrasi vardır, iddiasına da 
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Batı Avrupa 'kamuoyu, işte asılsız ve işte müba
lâğalı hıaber budur, diyebilir ve artık yavaş ya
vaş hür dünya kamuoyunda Türkiye içim bu 
s öyleinm'ekt edir. 

Türlkiye'yi, Batı dünyasında anlaışılması im
kânsız usullerin uygulandığı bir ülke lolmaktan 
çılkartması için sayın Başbakana çağrıda bulu
nuyorum, Avrupa Konseyinin şerefli bir ortağı 
olma hakkını ülkemizin elinden almaması için 
sayın Başbakana çağrıda bulunuyorum, 

Değerli arkadaşlarım çağrıda bulunuyorum 
ama, <gu sabah üzülerek öğrendim ki sayın Baş
bakan soğuk algınlığından rahatsızdır. Doktor
lar kendisine kesin istirahat vermiştir. Bir ımil-
letvekili ve bir arkadaşı olarak burada (kendisi
ne bu konuda da âcil şifalar diliyorum ve di
yorum ki, bence yapacakları en doğru iş, bu ra
hatsızlığı bir an önce atlattıktan hemen sonra 
Başbakanlıktan ayrılıp politikacı olarak kesin 
ve mutlak bir istirahate girmesi ve Türkiye'yi de 
bâzı rahatsızlıklardan masun bıralkmasıdır. 

Hepinizi saygıylc selâmlıyorum. (CHP sıra
larından alkışlar) 

5. — Adalet Partisi Grubu adına İzmir Mil
letvekili Ali Naili Erdem'in, basın özgürlüğü ko
nusunda gündem dışı demeci. 

dünya kamuoyuna duyurulmuş bir haberin Hür
riyet Gazetesinde neşri münasebetiyle bir böl
gede l)iı gazetenin neşir hayatına devam etmesi 
keyfiyeti durdurulmuş. Kısaca; Adana ve Ha
tay bölgesinde Hürriyet Gazetesinin basımı ya
saklanmış. 

Yasaklanma gerekçesine bakıldığı zaman gö
rebildiğimiz kadar durum şu: «Halkı heyecana, 
halkı korkuya tahrik etmek.» Konuyu tetkik 
ediyorsunuz, nedir? Konu, Devletin varlığına 
yönelmiş olan anarşizm ve bunun içerisinde gö
rev almış bâzı militanlarla ilgili. 

Burada derhal bir şeyi belirtmeye mecburuz 
ki, dünyanın her yerinde olduğu gibi, evlevi-
yetle kamuoyunda Devletin varlığına milletin 
bütünlüğüne yönelmiş kanun dışı eylemlerde en 
büyük hassasiyeti gösterecek, tedirginliğe düş
meyecek, korkuya kapılmayacak bir millet var
sa, o da Türk Milletidir. Türk Milleti, anar
şizmle mücadelede bir haberin verilmesi müna
sebetiyle değil korkuya düşmek, aksine onu açık 
ve büyük yürekle kabul eder ve bu kavganın 
içine girer. 

Burada bu hususu belirttikten sonra bir 
ikinci noktaya gelmek istiyorum. Sıkıyönetim 
uygulamasının başlangıcından bugüne kadar 
Parlâmentoda grubu bulunan, her grup adına 
konuşmada bulunan arkadaş tarafından ifade 
edildiği gibi, şahısları adına konuşmalarda bu
lunan arkadaşlarımız tarafından da belirtildiği 
üzere, bir hukuki müessesedir ve bu müessese
nin işleyişi, kanunun çizmiş olduğu hudutlar 
içerisinde olmaktadır. 

Aynı haber Ankara baskısında yer alıyor, 
aynı haber İstanbul baskısında yer alıyor, İzmir 
baskısında yer alıyor ve sıkıyönetim bu bahset
tiğim illerde uygulanmakta devam ediyor, ama 
bir yerdeki sıkıyönetim uygulamasında görevli 
olan; «Hayır, burada bu basın hayatına devam 
edemezsiniz.» diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetim
de üzerinde fevkalâde önemle durduğumuz bir 
konu, vahdetin, birliğin sağlanması keyfiyetidir. 
Farklı uygulamalar zannediyorum ki sıkıyöneti
mi fevkalâde ters bir noktaya getirir. 

Bir önemli noktaya daha temas edeceğim: 
Sıkıyönetim uygulanmasında, sıkıyönetim gö
revlilerinin, bir hassasiyet içersinde meselelere 
baktıklarını burada defaatle ifade ettik ki, tak-

BAŞKAN — Basın özgürlüğü üzerinde Ada
let Partisi Grubu adına Sayın Ali Naili Erdem 
söz istemişlerdir, buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA ALİ NAİI.İ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden evvel aynrskonuya temas eden bir 
arkadaşımız fevkalâde önemli noktalara işaret 
buyurdular. 

Evvelâ belirtmeye mecburuz ki, özgürlük he
men kolayca iktisap edilen, bir çırpıda, bir anda 
elde edilen bir konu değildir. Özgürlük, beşer 
tarihinin kanlı mücadeleler sonunda elde etmiş 
olduğu bir husustur. Su gibi, ekmek gibi aziz 
olan özgürlüğün, batının işlemesinde, yaşama
sında halkın gözü, kulağı, dili olan organın ha-
yatiyen arz eden bir çalışmanın içinde bulunma
sında hepimizin aynı hassasiyeti göstermekliği-
miz ve Devletin yönetiminde görev almış olanla
rın bu hassasiyeti görev haline getirmesi hepi
mizin haklı isteğidir. 

Bir haber, değerli arkadaşımın ifade ettiği 
gibi, basma açık tutulmuş, gazetelerde yerini 
almış. Sonra, Türkiye radyolarında, Türk ve 
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dirle -karşılıyoruz. Ancak, bu takdirlerimizi de
vam ettirebilmekliğimiz için burada bir hususu 
da sıkıyönetim görevlilerinin gözden uzak tut
mamaları gerekir. O da, sıkıyönetim uygulaması 
vatandaşta tedirginlik yaratacak bir noktaya 
gelmemeli. Eğer sıkıyönetim uygulaması tedir
ginlik yaratacak bir noktaya gelirse, bu, istih
sal etmek istediğimiz maksadın dışında aksine 
yarar değil zarar teviideden bir mekanizma 
olur. 

Bu itibarla, Hürriyet Gazetesinin Adana ve 
Hatay bölgesinde baskjsma vaki kapatma kara
rının hiçbir zaman doğru olmadığını ifade eder, 
muhterem Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
6. —Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Savunma Bakanı Mehmet İzmen'e Devlet Bakanı 
İsmail Arar'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/992) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Mehmet İzmen'in dönüşüne ka
dar, Millî Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı 
İsmail Arar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

7. — Balıkesir Milletvekili 31. Niyazi Gü-
rer'in Orman Komisyonu üyeliğinden istifa etti
ğine dair önergesi. (4/359) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Gürer'in bir öner
gesi vardır, okutuyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Orman Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla rica 

ederim. 
Balıkesir 

Niyazi Gürer 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

8. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, Res
mî İlânlar Şirketi ile ilgili Başbakandan sözlü 
sorusunun yazılı soruya çevrilmesine dair öner
gesi. (6/237, 7/1469) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Te
kin Erer'in bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde «Sözlü sorular» bölümünün 

143 ncü sırasında yer almış bulunan 6/237 sa
yılı Resmî İlânlar Şirketiyle ilgili Başbakandan 
sözlü soru önergemin yazılıya çevrilmesini derin 
saygılarımla rica ederim. 

İstanbul 
Tekin Erer 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. Gereği yapılacaktır. 

9. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Meclis çalış
malarının Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
öğleden sonra yapılmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Suna Tural ve Sayın Hil
mi İşgüzar tarafından verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin çalışmalarının daha verimli 

olması, milletvekillerinin her kanun ve teklifler 
üzerine hazırlıklı bir şekilde Meclise devam ede
bilmeleri için, Meclis teamülleri de dikkate alı
narak, çalışmaların yine eskisi gibi Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri saat 15,00'ten 19,30'a 
kadar yapılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — 3 . 1 . 1973 tarihli 32 nci Bir
leşimde siyasî parti grupları tarafından müş
tereken verilen bir önerge Genel Kurula arz 
edilmiş ve çalışma programı tespit edilmiştir. 
Sayın Suna Tural ve Sayın Hilmi İşgüzar'm 
önergeleri Başkanlık Divanında nazarı dikkate 
alınacaktır. Bu sebeple oya arz etmiyorum. 
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III. — aöRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı : 694 ve 694'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN —- 171 sayılı Kanunun müzakere
sine geçiyoruz. 

Komisyon ve Sayın İçişleri Bakanı burada
lar. 

Tümü üzerindeki müzakerelere devam ediyo
ruz. Söz sırasını birleşimin kapanması esnasın
da Genel Kurula arz etmiştim. 

Söz sırası Millî Güven Partisi Grubu adına 
Sayın Hasan Tosyalı'da. Buyurunuz efendim. 

M. a. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım, Anayasamız Türk Milletinin hür de
mokratik düzen içerisinde yükselmesi için fert
lerimize ve kuruluşlarımıza dünyanın hiçbir 
memleketiyle mukayese edilmeyecek kadar ge
niş hürriyetler sağlamıştır. Bu arada Anayasa
mızın 28 nci maddesi de toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri hakkını yine fertlerimize ve kuruluş
larımıza sağlamıştır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları da her 
hürriyet gibi bu haktan istifade eden ferde, ce
miyet ve millet yararına, rejim yararına, umumî 
menfaatlerimiz yararına olması şartıyle veril
miştir. 

Anayasamız bu hürriyetleri fertlerimize, ku
ruluşlarımıza verirken hiçbir zaman bu hakkın 
vatan ve millet bütünlüğümüzü, sosyal, kültürel, 
iktisadî düzenimizi bu hürriyet yoluyla yıkmayı, 
yıktırmayı asla düşünmemiştir. 

Her hürriyet diğer hürriyetin sınırlarında 
durmayı bilmelidir. Maalesef muhterem arkadaş
larım, bu hürriyetin tatbikatı memleketimizde 
çok acı, memleketimiz için ıstırap verici, bütün 
anarşik olayların hazırlandığı bir yer, sokak, mey
dan haline gelmiştir. 

Biz bu hakkın kullanılmasının karşısında deği
liz. Fakat bu hakkın doğru dürüst kullanılmasını 
istiyoruz. Bu hakkın diğer hürriyetlerin tahribi' 

(1) 694 ve 694'e 1 nci ek S. Sayılı oasma-
yazı 4.1. 1973 tarihli 33 ncü Birleşim, tutanağı
nın sonuna eklidir. 

için, vatan ve millet bütünlüğümüzü içten yık
mak için, kurulu düzenimizi, demokratik hür dü
zenimizi yıkmak için bir vasıta olarak kullanıl
mamasını istiyoruz. 

10 Şubat 1963'te getirilmiş olan bu kanun, 
geçmiş olan dokuz yıllık tatbikatı esnasında ve 
bilhassa 12 Marttan evvelki son iki üç yıllık tat
bikatı esnasında getirilmiş iyiniyetinin tama-
miyle aksi! istikametinde kullanılmıştır. Hepimiz 
gözlerimizle şahidolduk. Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanunu, bunu tertibedenin tertip mak
sadına tamamıyle zıt düşmüştür. Tekrar tekrar 
belirtildi, belirtiyoruz, belirteceğim; memleketi
mizin içten yıkılmasını, vatan ve millet bütün
lüğümüzün tahribini, hür demokratik düzenin 
tahribini, eğitim, sosyal, iktisadî düzenimfein 
tahribini için için hedef almıştır bu yürüyüşle
rin, bu gösterilen gayesi. 

Muhterem arkadaşlarım, getirilmiş olan ka
nun, bu gösterilerin, bu yürüyüş hakkının dü
zenli! bir şekilde, kontrollü bir şekilde, maksadı
na uygun bit şekilde yapılmasını öngörmektedir. 
Bu gösteri yürüyüşleri hakkı kanuna, Anayasa
mıza uygun olarak cereyan etmez ise, elbette bun
dan hepimiz ve memleketimiz zarar görür, mü
teessir oluruz. Getirilen kanun bu yürüyüşlerin 
düzenli bir şekilde yapılmasını hedef tutmakta
dır. 

Neler getirmekte? 

Toplantı düzenleme kurulunun kurulmasını 
ve bu kurulun toplantıdan 48 saat evvel beyan
name vermesini. Ne hakkında? Toplantının mak
sadı, yeri, zamanı v. s. hakkında. Verilmesin mi? 
Elbette lâzım. Bundan evvel yapılmış toplantı 
gösterileri tamamıyle bir tertip komitesinin, dü
zenleme komitesinin üstesinden bile gelemeyeceği 
şekilde düzenlendiği için anarşiye sürüklenmiş
tir. 

Daha ne getiriyor? Toplantı idare heyetinin 
vazifelerini, niteliklerini getiriyor. Gayet yerin
de. Sonra, daha ne getiriyor? Bir Hükümet ko
miserliği müessesesi ve vazifesi. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar çok iyi şey
ler, bu hürriyetin dürüst kullanılmasını sağlayıcı 
şeyler. Yine bu kanuna göre düzenleme komitesi 
vazifesini yapmazsa, verdiği beyannameye göre 
hareket edilmezse toplantı idare heyeti vazifesini 
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yapmazsa, maksadına göre toplantının sulh, sü
kûn içinde devamını sağlamazsa, Hükümet komi
seri bıı toplantıyı yapılış maksadına göre başın
dan sonuna kadar izlemez, teknik vasıtalarla tes
pit ettirmezse, nasıl olur da bu işlerin üstesinden 
gelinebilir? ilk kanunda hakikaten büyük bir 
boşluk vardı. Bu boşluklar tamamiyle vatan ve 
milletimizin aleyhine kullanılmıştır. Bu işleri 
yapmayanların para ve hapis cezası ile cezalan
dırılacağına dair yeni hükümler getirmektedir 
bu teklif. Elbette ki, 12 Marttan evvel yapılmış 
olan pek çok toplantının tertip komitesi arandı
ğı zaman bulunamamıştır. İdare heyeti arandığı 
zaman bulunamamıştır, idare heyetleri o toplan
tının yapıldığı yerden değildir. Toplantı, falan 
yerden gelmiş özel maksatlı anarşistlerin tertibet-
tiği toplantılar haline gelmiştir. 

Hükümet aradığı zaman bunu tertibedeni bu
lamamıştır, düzenleme komitesini bulamamıştır, 
iş çığırından çıkmıştır, idarecisini bulamamıştır, 
kaçmışlardır, ceza verilememiştir. Bu hâdiseler, 
birbirinden örnek ve cesaret alarak devamlı su
rette büyümüş, büyümüş, nihayet bizi 12 Marta 
getiren sebeplerden birini teşkil etmiştir. Onun 
için, cezaî hükümler getirilmesi de gayet tabiî
dir. 

Biz Millî Güven Partisi olarak muhterem ar
kadaşlarım, bu tasarıyı, ilk tasarının boşluklarını 
doldurucu, Anayasamızın 28 nci maddesiyle ve
rilmiş olan hürriyetlerin hakikaten dürüst olarak 
kullanılmasını, toplantının, tertibediliş gayesine 
uygun olarak yapılmasını sağlayıcı mahiyette 
görmekteyiz. Urup olarak bunu destekliyoruz, 
müspet oy vereceğiz. 

Mulhterıeım, arkadaşlarını, dünyanın -hiçbir ye
rinde toplantı ve 'gösteri yürüyüşü hürriyeti, 
kendi memleketinin tahribi için kullanıl
mamıştır brzde kullanılmıştır arkadaşlar, 
bunu hepimiz kabul ©delim. Bu hürriye
tin, şu teklifle, dürüst olarak kullanıl-
nıasmı sağlamaya hepimiz, elbirliğiyle gayrelt 
edelim. Aksi takdirde, bu hürriyet diğer hür-
riyetlieni boğuyor; başka milletlerin amaline 
hizmet eder duruma getiriyor. Buna biz Mec
lis ^olarak, müsaade edemeyiz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin başvazifesi, memleketimizi 
huzur ve sükûn içerisinde tutmaktır, anarşiye 
sürüklemek değildir. Eline iki tane levha alan, 

Türkiyelinizin kalbi Başkentte, Atatürk Bulva
rını baştan başa katedecek, Talât Başa Bulva
rını, Mustafa Kemal Paşa Bulvarını baştan ba
şa katedeoek, büyük .merkezleri işgal -edecek, 
gösteri yürüyüşünün veya toplantının tamamiy
le aksine, memleketimizin iç hayatını, Başken
tin iç hayatını felç edecek. Aynı şey İstanbul'da 
veya büyük şehirlerimizde de olacak.. 

Muhterem arkadaşlarım, Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanunu vıe Anayasamız, mem
leketimizin sosyal düzenini, stabilitesini, ahen
gini bozsunlar diye hüküm getirmez. Maalesef, 
tamamiyle meımleketimizin iş hayatını, sosyal 
hayatını .bozmak için kuıllanılmıştır bu hak, ka
nundaki boşluklardan faydalanılarak. Şu tasarı 
bunu önleyici mahiyettedir. 

Düşünebilir miyiz iki, 'muhterem arkadaşla
rım, Türkiye'yi içten tahribetmek isteyenler, 
dış düşmanlarımızın amaline hizmet etmekte 
olanlar, özendikleri rejimin mevcudolduğu mem-
kikdtıin (başkentinin anaoaddelerinıde, büyük mey
danlarında bunu yapabilirler mi'? Mümkün de
ğil. Hür dünyada, hür demokratik rejimin bu
lunduğu Londra'nın Picadilly Circus'ünde 
Oxford Caddesinde, Parism Clıamps Elyse'sin
de, Coneord Meydanında Romanın Viadeho-
ma'smda veyahutta New - Yor'k'un 4 ncü bulva
rında, 5 nci bulvarında bizde olduğu gibi umu
mî hayatı felcedici yürüyüşü, onbeş tane sapık. 
fikirli insan, ımemleketi içten yıkma ıgayeli in
sanlar topluluğu, fena maksatla yürüyüş ve 
gösteri yapanlar, bozabilirler mi? Mümkün de
ğil arkadaşlar. 

Mutlak surette, Batı .medeniyetinde hür dü
zen varsa, hür demokrasi varsa, onu kanunla 
'emniyet altına • almışlardır. Bir hürriyetin di
ğer bir 'hürriyeti yemesine mâni olmuşlardır. 
İşte bu tasarı da o nevi tasarılardan biridir. 
Hattâ noksandır. Çünkü muhterem arkadaşla
rım, burada bir madde daha olmasını isterdik 
ki, memleketimizin 'bilhassa büyük şehirlerinde 
sosyal hayatını, ticarî hayatını, günlük haya
tını akamete uğratıcı, caddelerde ve meydanlar
da bu gösteriler yapılmasın. Londra'daki Hyde 
Park giıbi, şehrin münasip bir yerindeki bir 
meydanda, trafiği aksatmayacak şekilde, iş ha
yatını bozmayacak şekilde bir yer ayrılsın, bu 
toplantı ve yürüyüş hürriyeti ile sağlanmak is
tenen gaye, oradaki konuşmalarla ilgilileri 
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uyandırmak suretiyle sağlansın, dertler dile 
getirilsin. 

İlerlemekte olan, ilerlemek ihtiyacında olan 
memleketimizin maalesef dakika kaybetmemesi 
lâzım ıgelirken, üç beş kişiden ibaret olan ve 
'memleketi içten yıkmak isteyenler topluluğu 
ile bütün düzenimizi bozuyoruz. Bu kanun tasa-

. rısı bu boşluğu dolduracaktır. Hepimizin, bu
nun yanında yer almasında fayda görüyorum. 

Sayın Meclisimize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa

yın Hayrettin Naikiboğlu. 
A. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN NA-

KİBOĞLU '(Kayseri) — Muhteremi Başkan, de
ğe r>li millet vekilleri; 

Dün igeç vakit 171 sayılı Toplantı ve Göste
ri Yürüyüşü Hakkındaki Kanunda bâzı deği
şiklikleri öngören Hükümet 'tasarısı, Sayın İçiş
leri Balkanının öncelik ve ivedilik talebi üzeri
ne müzakereye alındı. Tasarının umumu üzerin
de bendeniz de s*öz istedim ve kısa konuşımam-
d:a özetle, getirilen tadilâtın, 1963 yılından beri 
uygulanan 171 sayılı Kanunun tatbikatta görü-
Üıcn lbâzı boşluk ve aksaklıklarını giderdiğini, 
12 Mart'tan önce fazlasıyle isuiisıtimall edilen 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyetine Ana
yasanın hüküm ve esprisine uygun olarak bâzı 
sınırlamalar ıgetirdiğinli ve ayrıca bu kanuna 
oıliumlu rey kullanacağımı arz etmiştim. 

Benden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi 
adına ıSaym İbrahim Öztürk söz aılıdı ve tasarı
nın; 'Anayasanın 11 ve 28 nci maddelerine ay
kırı olduğunu, idareye 'geniş takdir hakkı ta
nıdığını ve bunun suiistimal edileceğini ve bin-
netice hürriyetlerin kısıtlanacağını ve tasarıya 
karşı olduklarını ifade ettiler. Bunlar, tabiatıy-
le normal sayılacak şeyler. 

iSayın 'Sözcü'nün grup adına veya kendi adı
na düşündükleri olabilir. Ama bu söyledikle
rine; ı (şimdi zabıtları aldım, ordan aynen arz 
edeceğim). Bâzı düşünceleri ve tutarsız addet-
tiğiimiz, lüzumsuz addettiğimiz 'bâzı ifadeleri ek-
lemeseydi, bumun üzerinde de hiç durmayacak, 
sadece grubumuzun görüşlerini arz etmekle ik
tifa edecektim. 

Şimdi özetle arz ettiğim kendi görüşlerine 
İSayın 'Öztürk şunları ilâve «'diyor. Diyor ki ; 
ı«12 Mart öncesi olayların suçlusu ve sorumlusu 
ne 1961 Anayasası ve ııe de 171 sayılı Kanun-
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dur. iSonumıluluk, Anayasayı ve 171 sayılı Ka
nunu, gereğince uygulamamak veya politik çı
karlar yönünde uygulamaktır. Bunların, toplan
tı ve yürüyüşlerin kaynağı ve nedeni; Anaya
sanın öngördüğü sosyal adaletçi ve Atatürkçü 
reformları yapmamak, yargı kararlarını infaz 
etmemek, irticaa, aşırı sola tâvizler vermek 
ve maksatlı bir yönetim biçimiyle Devletin bü
tün kesimlerini sokağa dökmek:, Atatürk ilke 
ve devrimlerini korumamak... kaynak bunlardır. 
12 Mart öncesi feryat ve feveranın, ardı arkası 
igelmeyen toplantı ve yürüyüşlerin kaynağında 
bunları aramak lâzımdır. Yoksa ekonomik, sos
yal, kültüreli problemlileri çözümlenen ve çözüm
lenmesi yönünde iyi çabalar gösterilen bir mem
lekette ne öğretmenler, ne yargıçlar, ne de o 
memleketin gencileri sokağa dökülmez, yürüyüş
ler yapılmaz.» Yani... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Doğru. 

HAYRETTİN NAKİPOĞLU (Devamla) — 
Bıiihaissa ben bu noktalar üzerinde duracağım. 
Arkadaşıım. kendine göre buları doğru bula
bilir, kişisel görüşleri olabilir, ama bâzı kavram
lar bâzı terimler var ki, bunları, haklarıdır, ki
şisel olarak tahlil edebilirler, tefsir edebilirler; 
fakat ildim yönünden, hukuk yönünden mutlaka 
bir sınıra hürmet etmeleri, yahut bir sınırda 
durmaları, onu kabul etmeleri gerekir. 

Şimdi ben... 
AHMET ıSAKİP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Kişisel değil, 'arkadaşımız grup adına konuş
muşlardır. 

HAYRETTİN NAKİPOĞLU (Devaımla) — 
Grup adına söyleyebilir, fakat müsaadenizle arz 
edeyim; bu denece düşünülmeden, hu derece 
etrafı ve irtibatı sağlam olmayan fikirleri grup 
adına kabul edemiyorum. Çünkü biliyorum ki, 
grupta bu fikirleri daha önce veyahut da mün-
feridolarak ifade eden arkadaşlarım daha mâ
kul ve daha tutarlı şeyler söylediler. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Ne zamandan beri bizim gruba girip çıkar ol
dunuz ? 

HAYRETTİN NAKİPOĞLU !(Deva(mla) — 
Bu da; tab'iatıyle bir bakıma tartışmayı açma
mak, konuşmayı uzatmamak iiçin, benim şahsî 
görüşüm. 

IBir defa sayın sözcü, «Anayasanın 11 ve 28 
nci maddelerine, getirilen tasarı aykırıdır» di-
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yorlar. Bu tasarıyı, muhterem arkadaşlarım, 
biz hazırlamadık biz getirmedik. Tasarıyı yük
sek huzurlarınıza 'getiren .Nihat Erim Hüküme
tidir. Bilhassa buma işaret etmek istiyorum. 

Ayrıca tasarının Anayasaya aykırı olduğu 
söyleniyor. Ben, müsaade buyurursanız, bu 
konudaki Anayasa maddesini 'kısaca bıırda tek
rar etmek istiyorum : 

«Herkes, önceden izin almaksızın, silâhsız 
ve saldırısız toplanma ve gösteri yürüyüşü yap
ma hakkına sahiptir. 

Bu hak, ancak kamu .düzenini korumak için 
kan uıılla sini rllanalbilir.» 

Şu halde Anayasanın maddesi kamu düze
nini .'korumak için bu hakkın kanımla sınırla
nacağını âmirdir. Hükümet de buna uyarak ve 
tatbikatta birtakım .aksaklıkları, boşlukları gö-
.rerek yüksek huzurlarınıza bu tasarıyı getirmiş
tir. 

Şimdi sayın sözcünün sözlerinden de alınmı
yorum. Çünkü arz ettim, tasarıyı biz getirme
dik. Ama şunu ifade <edcyim ki, olan biten ha
diseleri ve Örfi İdare Mahkemelerinde cereyan 
eden ve ayan bıcyaıı ortaya çıkan durulmıları 
gözonünıe getirirsek, biz de aynı şeyi yapardık 
ve nitekim daha evvelice buna benzer hâdise
leri müşaihade ettiğimizde, şimdi Hükümetin 
yaptığı gibi, biz de tasarı hazırladık, aynı dü
şünceleri biz de terennüm ettik. 

İşte bunun için 'geçen kişisel konuşmamda 
tasarıyı oihımlu karşıladığımı ve 'bunun için 
müspet oy kullanacağımı arz etmiştim. 

Bu sözler üzerinde ayrıca duracağım, fakat 
evvelemirde grubumuzun ikamı üzerindeki dü
şüncellerini müsadeniizle arz etmek istiyoruim. 

Buna .geçmeden önce 'bir hususu 'belirtmek
te fayda var. Bâzı kavramları ilimdeki yeri 
ile ve hukuktaki sınırlaması ile aynen ikabul 
'Ötmeyecek olursak, hu tartışmaların sonu gel
mez. Ben, ıbüyük bir hüsnüniyetle, hiçbir par
tili arkadaşımın veya parti grubunun düşün
cesine taan ederek söyleımıiyorum. Elbetteki her
kesin, her partinin ayrı fikri olur, ayrı düşün
cesi olur, onu muhterem (karşılıyoruz, ama şu
nu hiç unutmayalım ski, ıbiz hir çatı altında, 
yahut da klâsik misaliyle bir gemi içinde bera
ber yol -alıyoruz. Bu 'beraberlik içinde bâzı esas
ları mutlaka «asgarî ımüşterek» dediğimiz şey
lerle aynı şekilde mütalâa etim-emiz, aynı şekil

de benimsememiz gerekil-. Nereden çıkıyor bu 
muhtelif fikirler, nereden çıkıyor bu lüzumsuz 
çekişmeler? Hep işte hu asgarî müştereklerde; 
bilhassa söylüyorum, -burada asgarî müşterek de
niyor, -ka.naa.tim.ee doğru tenim asgarî iinüşterek-

. tir, herkesin ibirleştiği noktalardır, onun için 
hangi partiye mensubolursa olsun fikirlerine 
hürmet ediyoruz, ama mutlaka müşte-reken ta-
feiıbedeceğimiz, müştereiken beraber bir kader 
içinde yaşayacağımız hadiselerde, hattâ kavram
larda 'bir anlaşma içline girmeliniz gerekiyor. 
Mesele, toplantı ve gösteri hürriyetinden çıkı
yor. Esasen ikamın da onu tanzim etmek üzere 
hazırlanmış. Bu hürriyet mefhumu, şimdi yük
sek huzurlarınızda tartışılan ibir komi değil, 
bunun çak eski siyasî mücadelelere sahne olan 
bir tarafı var, başka memleketlerde ve bizim 
meml ek etimi z de. 

Hürriyeti herkes istediği gibi anlayamaz. 
Hukuk yönünden hürriyetin bir sınırı, bir anla
mı vardır. İşte benim arz -etmek istediğim şey 
bu; 'burada 'birleşelim. Hürriyeti herkes kendi 
'kafasına, hukuku herkes kendi kafasına göre 
mütalâa, etmesin, .buna da hakkı yok. Eğer, bu
nu objektif olarak ve ilmin tespit ettiği esaslar 
dairesinde ikabul 'edersek, (hangi partiye men
sup oılursaik olalım) o zaman memleket yararı
na olan ve memleketin bekasına aidolan konu
larda zannediyorum ki, ihtilâfımız olmayacak. 

Şimdi, bizim toplantı ve 'gösteri yürüyüşün
den, hunim Anayasadaki yerinden ve ifadesin
den ne anladığımızı arz etmek istiyorum. 

IGösteri, hukukî anlamı ve normali şekliyle 
bir grup insanın 'kanunî hak ve hukukunu söz
le, filâma, amblem, yazılarla veya 'bağırma ve h-a-
reikeltlerle umumî yallar üzerinde açığa vurma
larıdır. Anayasanın, hukukun anladığı mâna
daki şekil bu. Bunun dışında 'başka 'birşey dü
şünülürse, o ne hukuka sığacak, ne de iburada 
onun tartışması yapılalbilecek. 

Ayrıca bu, hareket halinde olduğu zaman 
yüüryüş, hareketten yo.ksun bulunduğu haller
de ise toplantı oluyor. 

Yürüyüş; fceliıme anlamından da anlaşıla
cağı gibi 'bir düzen ve beraberlik içinde bir yer
den bir yere muayyen maksatlarla giden insan 
•topluluklarıdır. Bizim üzeninde durduğumuz, 
tanzimine çalıştığımız şey bu.. Anayasamız bu 
'konuda ne diyor? «Kişinin Hak ve Ödevleri» 
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başlığını taşıyan İkinci Bölümün yedinci ben
dinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri İnak ve 
hürriyetini şöyle tanzim etmiş: Biraz evvel oku
dum madde 28'i, tekrar etmiyorum; işte Ana
yasalınızın işaret ettiği bu sınırlama da 171 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yetleri Kanunu ile yapılmış. 1963 senesinde Ka
mun getirıilimiş, burada Büyük Mecliste tartışıl
mış, en iyi şekline getirilmiş o zamanki şartlar 
içinde ve yürürlüğe konulmuş. Aradan 9 - 10 
sene geçmiş, Hükümet birtakım aksaklıklar, 
boşluklar bulmuş, birtakım hadiseler cereyan 
etmiş, anarşistlerin ve kanunun boşluklarından 
istifade etmek ve bu ıhürriyeti suiistimal etmeik 
isteyenlerin kötü niyetlerine ,dıe mani olmak 
üzere ele bir tasarı 'hazırlanmış ve gelmiş. Şimdi, 
bu böyle olduktan sonra; Anayasamızın 28 nci 
maddesinin de belirttiği üzere, «kamu düzeni 
yönünden İm hak sınırlanabilir» eliyor. Pekli, 
kamu düzeni (bakımından acaba arkadaşlarımız
la veyahut da başka parti (grupları yle bir ihti
lâfımız olur « ? Asla. Çünkü, onu da hukuk 
ve illim tarif ediyor. Burada aslında tasarıda 
da var, bilhassa Hükümet gerekçe olarak onu 
>da getirmiş. Türk hukuk lügatmda kamu dü
zeni, âıiııme nizamı .deyimi; «Bir memlekette 
âmme hizmetlicriniıı iyi yapılmasını, Devletin 
emniyet ve asayişini, fentler arasındaki müna-
sepetlerde huzuru ve ahlâk kaidelerine uygun
luğu telinine yarayan müessese ve kaidelerin hep
si» şeklinde tarif ediliyor. Peki, bumu başka 
türlü anlamak mümkün mü? Hayır. O halde, ni
çin başka alternatifler üzerinde durulur, niçin 
başka tefsirlere gidilir? Bunu da anlamak: güç 
oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bu ıkonu çok ge
niş, üzerinde uzun uzun konuşulur ve tartışılır; 
ama zateın ıgetirilen tasarı birkaç maddeden iba
ret. Burada (gerekçede de ifade edildiği üzene 
âcil bir ihtiyaç doğmuş, Hükümet onu gidermek 
üzere de bu tasarıyı almış getirmiş. Onun için 
fazla tafsilâta ve tartışmaya /girmiyorum. An
cak, (hürriyet kavramının yine arz ettiğim öl
çüler içinde hür nizamın esası olanak, temeli ola
rak yine bir müşterek anlamı olmalı. Bunda 
ümidediyorum ki, değerli sözcü arkadaşını, hat
tâ ayrı düşüncelere sahip arkadaşlarım yine 
müşterek noktaları bulacaklar ve müşterek nok
talar okluğunu inkâr etmeyecekler. Çünkü, Ana

yasamız demokratik hür nizamın prensiplerini 
vazetmiş. 'Demokratik hür nizamın yaşayabil
mesi ve aynı zamanda toplum düzeninin var 
olabilmesi, mutlaka hürriyetlerin sınırlanma-
sıyle mümkün. iSınırsız hürriyet ve sınırsız hür
riyetleri •kullanıma, anladığımız mânada ne hu
kuka sığar, ne de Devlet ve millet hayatına im
kân verir. O, anarşiden başka birşey değildir. 
Anarşiyi önlemek istiyorsak; ki, Devlet, millet 
hayatı için, Türk Milletinin bekası için bu şart, 
o halde, tedbirleri yine burada, tartışalım, her
kes ayrı fikirlerini söylesin; ama arz ettiğim 
gibi bâzı noktalarda da çeşitli tefsire, çeşitli 
görüşlere değil de, bâzı noktalara aynı zaman
da bakalım ve orada birleşelim. 

171 sayılı Kanun, birtakım aksaklıkları or
taya çıktıktan sonra bu hürriyeti sınııiamasa 
veyahut da böyle bir tanzime gitmese ne olur? 
İşte, onu da tekrar etmiyorum; 12 Mart'tan 
önce Dünya'da ve bizde görüldüğü üzere, de
mokratik hür nizamın düşmanları sahneye çıkar 
ve hürriyetlerden istifade ederek o hürriyet
leri boğmak ister. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, şunu kabul 
etmeik lâzım ki, toplantı ve gösteri yürüyüş
leri hürriyeti, .dünyada bizim memleket ka
dar, Türkiye ikada.r hiçbir memlekette istismar 
edilmemitşir. Bizim memleketteki sayı, âdeta 
•rekor seviyi ededir. Demokrasinin beşiği olan 
memleketlerde bu sayıda, bu miktarda ne top
lantı yapıldı, ne kanunsuz toplantı vücut bul
du ; ama sayısı az bile olsa, ımeydana gelen olay
lar, orada da kamu düzenini ihlâl ettiği için 
derhal yetkililer, parlâmentolar oturdular, ted
bir düşündüler ve tedbirleri buldular. Biz de 
tedbir bulmiak durumundayız ve mecburiyetin
deyiz. Onun için bu tedbirlerin geçerli olan ta
rafını, müşterek olan tarafını burada birlikte 
tespit 'edeceğiz. 

•Çok kısa olarak bir durumu da; yalnız bu 
hadiselerin bizde olmadığını, dünyada demok
ratik nizamı benimseyen her memlekette ce
reyan ettiğini ve mutlaka tanzim bakımından 
sınırlama bakımından müşterek esasların be
nimsediğini de tekrar tekrar ifadeden kendimi 
alamıyorum. 

Fransa'da birtakım hadiseler oklu bildiği
niz veçhile. 1967 sonlarında başladı, 1968'de de
vam etti. Bizde ele, malûm olduğu üzere, 1968 
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«seneslmd-e boykot ve işgaller, birtakım öğrenci 
hareketleri, sokak hareketleri oldıu; ama bun
lar bir haktan, bir hürriyetten istifade etmek 
için, bâzı iyi niyetli insanların eliyle ortaya 
çıkmasınıa rağmen, arkadan derhal kötü niyet 
illileri hürriyetleri suiiisltimal 'etmek ve bunun 
sonucunda kendi istedikleri ortamı yaratmak 
isteyenler hemen işe karıştı ve iyi niyetle ele' 
.alınan, ortaya atılan şeyleri hedeflerinden sap
tırdılar. 

Bir fikir verme (bakımından Fransa'da 
anarşik olaylar başladığında mesul İçişleri Ba
kanı Raynıonde Marc ellin'in yazdığı kitaptan 
ufak bir pasaj okumak istiyorum : 

«Herkesin ihtilâlci grupların hareket meka
nizmasını iyi bilmesi ieabeder. Mayıs ve Hazi
ran aylarındaki nümayişler ve kargaşalık, Pa
ris'te 8 Kasım 1967'de başlayan bitmez tüken
mez nümayişlerin en had noktası idi. Hükü
met merkezindeki hayat, üç binden başlayıp 
on binlerce nümayişçiyi bir araya getiren 50 
kadar nümayişle teşevvüşe uğramıştı. Bu esna
da ise büyük taşra şehirlerimizde 40 kadar nü
mayiş olayı cereyan etmekteydi.» 

Rakamlara dikkatlerinizi çekmek istiyo
rum ımuhterem milletvekilleri; Paris'te 50 ka
dar nümayiş olmuş, taşra şehirlerinde de 40 
kadar. Benim tespit edebildiğime göre, bizim 
memleketimizde, bir dönem için ifade edece
ğim, 5 yıl içinde kanunî şekilde ortaya çıkıp 
kanunsuzluğa dönüşen veya kanunsuz olarak 
birden bire tekevvün eden 900'den fazla top
lantı ve gösteri yürüyüşü olmuştur. Bakınız 
40 - 50 sayışma itiraz ediyorlar, onu çok bulu
yorlar; bizde 900 oluyor ki, bunun onlar tara
fımdan nasıl karşılanacağını tahmin edersiniz. 
Hükümet bunları tespit ederek bir tanzim ta
sarısı getiriyor, ona da itiraz ediyoruz. Bunu, 
açık söyleyeyim, anlamamız . mümkün olmu
yor. 

Ve yine Marcellin devam 'ediyor : 

«Bu tarihten itibaren nümayişler nasıl is
yan halini aldı? Bir kaç yıldan beri ülkemizde 
Troçkist, Castroist veya Maoist temeyüllü par
tiler örgütlenmiştir. Bu ayrılık taraftarı mu
taassıp ihtilâlci hareketler şiddete başvurarak, 
her biri binden üçbine kadar militan toplamak 
suretiyle politik iktidarı ele geçirme hedefini 
güdüyorlardı. Bu maJksatla bütün vasıtalar on

lar için mubah idi : İsyana varan grevler, âm
me hizmetleri tesislerini işgalr sokak nümayiş
leri, isyanlar gibi.» 

Görüyorsunuz tablo her yerde aynı. Bunu 
yetkili zevat çok kere ifade etti; kendiliğinden 
olmuyor bu hareketler. Muayyen bir merkez 
bunları idare ediyor ve harekete getiriyor. Na
sıl ki, Fransa,da böyle olmuşsa başka demokra
tik memleketlerde de aynı şekilde olmuştur ve 
Türkiye'de de, tekrarını zait addediyorum, yine 
beynelmilel komünizmin tahrik ve teşvikleriyle 
hür demokratik nizamı ortadan kaldırmak, 
onu işlemez hale getirmek için tertiplenmiştir. 
Şu halde, demokratik hür nizamı koruma mev-
zuubahis olduğunda bunun tedbirlerinde anlaş
mamız gerekir. 

Grubumuzun görüşlerini bu şekilde ifade et
tikten sonra, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
C. H. P.'nin saym sözcüsünün, hiçbir şekilde tu
tarlı karşılamadığımız sözlerini, burada eleştir
mek ve cevaplandırmak istiyorum. 

Bir defa saym sözcü diyorlar ki : «Getiri
len tasarı Anayasanın 11 ve 28 nci maddeleri
ne aykırı.» 

Bu aykırılığı biz bir türlü tespit edemedik. 
11 nci madde malûm, hürriyetleri ifade eder ve 
onların hangi şartlarla sınırlanabileceğini gös
terir ve yine ayrıca hürriyetlerin özüne do-
kunulamayacağinı da ifade eder. Peki, getiri
len tasarıda acaba hürriyet, yani toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hürriyeti ortadan mı kaldı
rılıyor, men mi ediliyor? Hayır. Hükümet gör
müş ve bâzı hâdiseleri müşahade etmiş, kaımu 
düzenini korumak için diyor ki, «Müracaat vu
ku bulduğunda Hükümet lüzum görürse mm-
takanın valisi Dahiliye Vekiline arz ederek, bu 
toplantı ve gösteri yürüyüşünü», o da bir limit
tir, azamî süredir, «30 güne kadar tehir edebi
lir» diyor. Ee, bu bir hakkı ortadan kaldırmak 
mı, bir hakkı men mi etmek? Asla. O zamanki 
şartlar içinde bilhassa hakkı suiistimal eden
ler, bir kasıtla muhtelif toplantıları bir arada 
yapmak, bir kasdı mahsusla yapmak istedikle
rinde, kamu düzenini korumakla mükellef Hü
kümet ve onun yetkili bakanı bakacak diyecek 
kî, bu toplantıyı siz şu kadar süre sonra yapın. 
Bu bir men değil, ama kamu düzenini koruma 
bakımından nihayet o hakkı bir süre erteieme-

1 dir. 
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Yine getirilen kanunda hemen bu hükmün 
arkasında ifade ediyor, diyor ki, «Bu müddet bit-, 
tiğinin ertesi günü toplantı yapılır» ve yine 
burada konuşması arasında gözüme çarptı Sa
yın öztürk'ün. Diyor ki; «Bu müracaat idareye ya
pıldığında eğer cevap vermezse bu hak kullanıl
mayacak. Şu halde Anayasanın verdiği hürri
yet, kanunun sınırladığı hürriyet ortadan kal
kacak» hayır öyle değil... özür dilerim, Sayın 
Öztürk maddenin başka fıkrasını okumamış 
yahut başka maddeleri gözden geçirmemiş, 
her halde bir aceleyle bu düşüncesini ifade et
miş oluyor. Orada da diyor ki, «Eğer idare 
âmiri müracaatı alır, kendisine bir belge ver
mezse noter vasıtasiyle tebliğ edilir ve kanu
nun gösterdiği•'•-usul çerçevesinde de toplantı 
yapılır.» Şu halde, bir hakkın menedilmesi 
mevzuu bahis değil. Kaldı ki, kamu düzenini 
koruma bakımından bakınız başka demokratik 
memleketler değil böyle tehiri; /men yetkisini 
bile tanımış. İşte Fransız Anayasasının 3 ncü 
maddesi : 

«Polis yetkisini haiz makamın, yapılacak 
gösterinin kamu düzenini bozucu nitelikte ol
duğu kanaatine varılırsa gösteriyi derhal ya
saklayacağı» hükmü var. Ayrıca, İtalyan Ana
yasasında var; yalnız erteleme değil, doğrudan 
doğruya menetme var kamu düzenini korumak 
için. Ayrıca, İngiltere'de idarenin ve polisin 
bu yetkisi var. Biz burada, bu hakkı ortadan 
kaldıran bir hüküm getirilirse elbette herkes
ten önce itiraz edeceğiz. Çünkü, demokratik 
hür nizaımı korumak için ve demokratik hür 
nizamı payidar kılmak için şimdiye kadar uğ
raşmışız, hattâ hikmeti vücudumuz o. Herkes
ten evvel böyle bir antidemokratik yahut da 
Anayasaya aykırı hüküm getirilse biz karşı
sına çıkacağız; fakat getirilen bu tadil tasarı
sını o nitelikte görmüyoruz. Kamu düzenini ko
rumak için idareye böyle bir yetki verilmesi 
lüzumludur ve kamu düzeni olmadan da bir 
/memlekette hürriyetin yaşaması, hürriyetlerin 
kullanılması mümkün değildir. 

(Sözlerimi fâzla uzatmayacağım dedim. Sa
yın Öztürk'ün buradaki beyanlarını biraz evvel 
okudum. Tartışma uzun sürer ve bu şekildeki 
tartışmalar da ne bu Meclise yaikışır, ne de 
memlekete fayda getirir. Onun için, ben objek
tif olma gayretiyle, Sayın İbrahim öztürk'ün 

burada, «12 Mart'tan önce cereyan eden anar
şik olaylarda sorumlu ne Anayasadır ne de 
171 sayılı Kanundur» beyanının cevabını yine 
o zaman bizim dışımızda mesuliyet deruhte 
eden Sayın Erim'in burada ve radyodaki be-
yanlarıyle cevaplandırmak istiyorum. 

Herkesin hatırasında, hafızasında, ama onu 
tazelemekte fayda var. Çünkü ben, grubumu
zun şimdiye kadar ifade ettiği fikirleri, düşün
celeri burada tekrarlasam, çıkacak bir başka 
arkadaşım kendi grubunun, kendi fikirlerinin 
tartışmasını yapacak veyahut onlara cevap şek
linde bunları önümüze getirecek. Kısa keseyim 
diye Sayın Erim'in 27 Mayıs, 8, 9, 10, 12, 13 
Haziran ve 20 Temmuz'da yaptığı konuşmadan 
bir pasaj okuyarak Sayın Öztürk'e cevap ver
ilmek istiyorum ve ona Sayın Erim'in bu konuş
masını da ithaf ediyorum. 

«Evet, şimdi, ilk konuşmamda bilmiyorum 
buna işaret ettim imi şimdi hatırımda yok. Ben 
bu Anayasa değişikliklerini • bir zaruret karşı
sında hazırladım. Hatırlarsınız; Sayın Cumhur
başkanı bana ilk Kabineyi kurma görevi ver
diği gün Çankaya'da yaptığım basın toplantı
sında yabancı basından bana sordular; «Bu 
kanunlarla, bu Anayasa ile duruma çare bula
cağınızı, reformları yapabileceğinizi umuyor 
musunuz? Evet dedim, umuyorum!.. Bu Ana
yasa ile, bu kanunlarla çare bulacağımı umu
yorum ve bunu söylerken cidden çok samimiy
dim, fakat sonra 15 gün kadar durumu incele
dim, ardı - arası kesilmeyen tedhiş hareketleri
ni hayretler içinde takibettim; çoğalıyordu, di
namitler çoğalıyordu banka soygunları çoğalı
yor, adam kaçırma çoğalıyor ve tabiî Devlet 
dosyalarının içine girince de gördüm ki, bu ha
reketler basit gençlik hareketleri değil, bunun 
ardından Devletimizin bütünlüğüne yönelmiş, . 
dışarıdan idare edilen çok karışık, muğlâk birtakım 
hesaplar, var. tşte o zaman şu inancı edindim : 
Süratle sıkıyönetimi ilân etmeli ve bu olağan
üstü çareler, tedbirler getirmeli. Sıkıyönetime 
gittik, Millî Güvenlik Kurulunda müzakere et
tik, Hükümet olarak sıkıyönetimi ilân ettik. 

Sonra şunu düşünmeye başladım; bir mem
leket ilelebet sıkıyönetimle idare edilemez, ni
hayet sıkıyönetim birgün kalkacak, o kalktığı 
gün bu hallerin yeniden karşımıza 'çıkmasını 
nasıl önleyeceğiz?.. O zaman baktım ki, Ana-
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yasamızda, 1961'de Alman Anayasasından ve 
İtalyan Anayasasından bu anamaddeler, anahak 
ve hürriyetler •maddeleri alınırken bâzı mad
delerin bir fıkrası ilki fıkrası alınmış, can alıcı, 
bu savunma bakımından can alıcı fıkralar alın
mamış dedim; bunları almak lâzım, bu Anaya
sayı o bakımdan tamamlamak lâzım. Demokra
siye yönelmiş olan hücumları, yani lâf hücumu 
değil fi l î hücumları kırmak için demokrasinin 
de kendisini savunma hakkı vardır. O savunma 
tedbirlerini almak, demek ki, benim getirdiğim 
Anayasa değişikliğinden bir kısmı huzur ve 
sükûntı sıkı emniyetimizde devamlı kılmak 
için..'» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben, arz et
tiğim gibi Sayın ibrahim öztürk'ün burada hiç 
de doğru bulmadığımız ifadelerini, yine Sayın 
Erim'in mesuliyet aldıktan sonra, tamamen ih
tiyaçları görmesinden sonra, hâdiselerin içine 
girerek onlara bir mesul şahsiyet olarak ted
bir olan düşüncelerini yüksek huzurlarınızda 
tetkrar etmek suretiyle cevaplandırmak istiyo
rum. Şunu da... 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Erim'in ken
di yeteneksizliğinden o... 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
Efendim, zatıâliniz fikirleri olursa buraya gelir 
ifade edersiniz. Biz, indî ve şahsî görüşleri de
ğil, mümkün olduğu kadar, ben bakınız grubu
muzun burada mükerrer olarak ifade ettiği fi
kirleri de tekrar etmiyorum; başka bir zatın 
konuya koyduğu teşhisi burada dile getiriyo
rum ve bu suretle de Sayın İbrahim Öztürk'ün 
teşhislerinin hataiı olduğunu ve bu şekilde bir 
düşüncenin, davranışın konuya hal çaresi ola
mayacağını ve mademki hepimizin bu memle
ketin iyiliğini istiyoruz, bekâsını istiyoruz. 
Tedbirler üzerinde de mutlaka birleşmemiz, 
memleket yararına olan tedbirleri bulup, ka
nunlar halinde tatbikata koymamız gerekiyor. 
Bunu ifade etmek istiyorum. «Anayasa, bil
mem 171 sayılı Kanun suçlu değil...» Bu, bir
takım indî ve şahsî görüşlerden ileri gidemez. 

Sayın sözcü «Bu kanunlar, yani Anayasa 
ve kanunlar uygulansaydı bilmem biraz evvel 
okuduğum Sayın Erim'in ifadelerindeki gibi, 
«Başka tedbir, reform tedbirleri alınsaydı, bu 
anarşik olaylar olmayacaktı.» diyor. 
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Reform elbette lâzım, biz reforma hiç
bir zaman karşı çıkmıyoruz. Ama şunu da 
unutmamak lâzımdır ki ; Fransız... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Lâfını uzatırsan daha çok şey işitirsin. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
Fransa İçişleri Bakanının sözlerinde belir
tildiği üzere, bizim memleketimizde de aynı 
şeyler cereyan ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları görmemez-
likten gelirsek, teşhis yanlışlığı olur, bu ted
birleri doğru olarak ortaya koyamayız. Lüt
fedin yine ayrı düşünün, ayrı şekilde po
litika yapın, o hakkınızdır; ama mem'leketin 
bekası adına alacağımız tedbirlerden, hiç bir 
zaman realite dışına veya memleketimizin ya
rarı dışına çıkmayalım. Bunu istirham edi-
yoruım. 

Yüce Heyetinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Ahmet Durakoğlu, buyuru
nuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın millet
vekili arkadaşlarım; 

171 sayılı Kanunun ibâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi sebebiyle yapılan müzakerelerde, 
CumJhurityet Halk Parltisi Grubu aidına ikinci 
kez huzurunuzda oluyoruz. Daha önce konu
şan Maraş Milletvekili Sayın Öztürk arkadaşı
mızın lilerii sürdüğü fikirlerin, Adalet Partisi 
Grulbu sözcüsü tarafımdan yoramianış ve tak
dim tarzı ve gerçeklerle mukayese edildiği tak
dirde; oturtulması istenilen yerin uygun olma
ması sebebiyle bu konuda Cumıhuriyet Halk Par
tisi alarak g^örüşleriımdzıi, daha önce kısa bir ko
nuşma yapan iarkadaşımızın söyleyebildiği im
kânlar içinde değil, bıiraz daha 'açıklayarak arz 
etnıdk zaruretini duyduk. 

Muhterem arkadaşlarım; bir şeyi kesin ola
rak ortaya koymak zaruretindeyiz: Bir memle
kette sosyal ve siyasal olaylar oluyorsa, bilmek 
gerekir k i ; bu olay hangi memlekette olursa ol
sun, «Bunun sebebi şudur, budur» diye bir tek 
sebebe bağlamanın imkânı yoktur. Sosyal ve 
siyasal olayların tabiatı icabı, birçok nedenleri 
"andır. Hicjbir zaman «şu sebeple bu olay mey
dana gelmiştir.» denilemez. Şimdi, muhtelif 
memleketlerde aynı mahiyette olayların çere-
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yan etmiş olması karşısında, bizde de aynı ma
hiyette olaylar cereyan etmiş ise, mutlak su
rette orada alman tedbirleri - kastımı tabiatıyle 
demokratik memleketlerdir - biz de kendi mem
leketlimizde kendi mevzuatımız ve bilhassa Ana
yasamız esas tutuimalk suretiyle almaımızda 
fayida vardır. Ama, aynen kopya etnıenıizde 
de ıbazen hiçbir zaman fayda yoktur. 

Şimdi burada, Anayasamız 28 nci maddesiy
le bir hak getiriyor: 

«Herkes, önceden izlin almaksızın, silâhsız ve 
saldırısız toplanma veya göSterti yapma hakkı
na sahiptir. 

Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için 
kanunla sınırlanabilir.» ( 

Arkadaşlarım, simidi Sayın Nakiboğlu arka
daşımızı dinledikten sonra, bilhassa üzerinde 
durmak istediğim bir husus var: 

dizide-, Murassa 12 Mart sonrası ortaya çıkan 
bir anlayış vardır M, kanaatimizce bu anlayış 
temelinden sakattır: Suçlu arama ve suçluyu 
•mutlaka kanunlarda, Anayasada arama... Ya
ni, bu olayların suçlusu Anayasadır, kanun
dur. Öyle (ise değiştirmemiz lâzımdır. Değişti
rince ne yapacağız? Anayasanın tanıdığı hu hak 
ve hürriyetleri sınırlayacağız. Şimdi, «sınırla
ma» adı altında apaçık kısıtlama geliyor. 

Nitekim Anayasanın 28 nci maddesindeki 
«Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı» medeni 
bir halktır. Normal şartlar altında kullanılması 
hedef tutulacaktır. Zaman zaıman suiistimal 
edilmiş olması hallinde de bir sınır gerekiyorsa 
yapılacaktır. (Gerekmiyorsa, anormal olaylar, 
kötü misaller esas tutuimalk suretiyle «Hakkı 
sınırlayalım, tedbir alalım» adı altında; hakkın 
özüne dokunacak şekilde kısıtlamalar yapıl
ması sakattır. 

Sayın arkadaşlarım; fevkalâde devirlerde, 
fevkalâde şartlar altında fevkalâde tedbirler 
kamınlaştığı takdirde, yarının huzuru bakı
mından temizlenmesi çok güç bir vasat ortaya 
çıkar. Bu, vasatın acısını bugün bu tedbirleri 
isteyenlerle beraber, istemeyenler de çekerler. 
Mühim olan, içinde 'bulunduğumuz şartların 
mahzurlarını peşin olarak kabul edelim, bun
ları gidermeye çalışalım. 
. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 

12 Mart öncesinde de, 12 Mart sonrasında da, 
anarşinin her zaman karşısında olduğumuzu 
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ilân etmiş; hattâ ilân etmekle de kalmamış., bu 
anarşik olayların karşısına geçtiğimizi fiilen 
göstermişiz. Hiçbir zaman silâhlı bir olayın, bu 
memleketan hayırına bir sonuç sağlamayacağı
nı iilân eitmişilz ve en hüyük Genel Başkanımız
dan, en sade partili üyemize kadar, bu davranışa 
girmesini - emir telâkki edilecek şekilde - iste
mimiz. 

Şimdi, bütün bunlara rağmen, 1968 olayla
rından 'daha önce, 'bu Meclisin kürsüsünden 
şimdiki iSayın Genel Başkanımızın söylediği 
bir söz vardır. Tarihini 'de vereyim, yalnız gün 
olarak veremeyeceğim. 1967 yılının Haziran 
ayında İkindi Beş Yıllık Plânın müzakeresi 
sırasında şimdiki ıSaym Genel Başkanımız Bü
lent Ecevdt aynen şöyle diyorlar: «Bir memle
kette hâk ve hürriyetlerin kullanılmasından ra
hatsız olunursa, bu kullanmayı 'biran önce ka
yıtlara tabi tutmanın çabaları içerisine girilir
se, Anayasanın vatandaşa tanıdığı reformlarla 
sosyal, ekonomik ve kültürel sahalarda gerekli 
olan imkânlara kavuşturulması yoluna gidile-
mezise çok kısa sürede yurdumuzda kör - topal 
işleyen toir demokrasi ile karşılaşmak mukad
der olacaktır.» 

Şimdi arkadaşlarım, bu (söz, 1968 olayları ol
madan evvel söylenmiş olan bir sözdür. Anaya
sanın tanıdığı (halkları yavaş yavaş, (Kötü mi
salleri hiçbir zaman tatbikat için emsal olamaz) 
kötü rn'isallerini hedef tutmak suretiyle kısıt
lamanın yoluna girmek hiçbir zaman o memle
kette Anayasanın tanıdığı hakları tam olarak 
vermek suretiyle elde olunabilecek müspet va
satı yaratmaz. Aksine, (bugünün şartları içerisin
de konuşacağım, birçok haberlerin neşrini ön
lediğiniz takdirde fısıltı gazetesi faaliyete baş
lar, olmayan şeyler daJhi söylenebilıir. Dikkat 
buyurursanız hürriyeltin 'bulunmadığı yerde hür
riyetten korkanların, hürriyetlerin ortaya çı
kardığı, onu suiistimal edenlere esas tutularak 
yapılan, getirilen kayıtlamaların mahzurları he
men ortaya çıkıyor. Öyle ise bizim burada, 12 
Mart sonrası anlayışın sakatlığını bir kere tes
lim etmemiz lâzım. Biz de C. H. P. olarak Gös
teri Yürüyüşleri Kanununun kamu düzenini 
koruımak için sınırlanımasına yüzdeyüz tarafta
rız, Anayasa hükmüdür, Anayasayı savunmak 
milletvekili olarak da, parti olarak da görevi
mizdir, inancımız da Ibudur. Yüzdeyüz inanıyo
ruz ki, kamu düzenini korumak zarureti ile 
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Tialdaf sınırlanabilir. Ama kısıtlamaya gelince 
buna hayır diyoruz. 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Nakiboğlu arka
daşımız biraz önce arz ettiğim düşüncelerle 
grup sözcüsü arkadaşımız 'tarafından, 12 Mart 
öncesi olaylarının sebeplerini sayarken söyle
diklerinin düşünmeden söylenilmiş sözler ola-
ra)k 'takdim edilmesini biz şahsan uygun görmü
yoruz. 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — 
Doğru doğru, zaptı oku, o hâdiseleri yaşamış, 
insan olarak söylüyorum. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Zatı-
âlinliz doğru da görseniz, doğru da deseniz bu
nu sadece şahsınıza ait bir değer yargısı olarak 
karşılarız. 

ıŞimdi arkadaşlarım, hassaten Sayın Na
kiboğlu arkadaşımızın meseleyi muayyen bir 
seviyede tuftmak gayreti içerisinde 'bulunuşunu, 
ve beyanlarını bu seviyeden aşağı indirmemek 
için itina ile seçmiş olması karşısında ben de 
şahsen buna kendimi mecbur hissediyorum. 12 
Mart öncesi 'olaylarını •arkadaşlarını, berabarce 
bu kürsüde gerekirse münakaşa edelim. Biz 
'bumdan hiçbir zaman kaçmayız. Çünkü kaça
mayacak olanların en başında geliriz de onun 
için kaçmayız. Mesele burada. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Biz de kaçmayız. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şim

di .efendim, siz kaçarsınız hesabı değil, dikkat 
buyurursanız ben. Sayın Dant arkadaşımın söy
lediklerinin tamamıyle şahsî 'değer yargıları 
olduğunu söyledim ve gene ele bu kadarını söy
leme zaruretini dahi arkadaşımın beyanını sus
makla karşılamamak zaruretini 'duyduğum için 
yapıyorum. 

Sayın Nalkiıboğlu -arkadaşımız, «Bu tasarıyı 
biz hazırlamadık, tasarıyı getiren Erim Hükü
metidir.» dediler. Ve sözlerinin sonunda Sayın 
Erim'in 1968 olayları sonucu 1971'de Başbakan 
olduğu zaman söylediği sözlerin kendilerini 12 
Mart öncesi iktidarlarının tutumunda haklı 
çıkaracak bir şahadet olarak ifade ettiler. Ben 
biraz daha ileri gideceğim Sayın Nakiboğlu .ar
kadaşımızdan. Sayın Erim, Başbakanlık kendi
sine yeni tevcih edildiği zaman, daha Çanka
ya'nın 'baJhçesirdn hudutları içerisinde iken ga
zetecilerinin sorulan üzerine; «Ben Başbakan

lığa Anayasayı değiştirmek için gelmedim» de
mişlerdi. 

Çok kısa sürede, biraz önce Sayın Nakiboğ
lu arkadaşımızın okudukları beyanında da ifa
de ettikleri gibi Anayasayı değiştirmeden hiçbir 
şey yapacak durumda olmadığını söylediler. Bir 
süre sonra daha -da ileri bir beyana girerek; 
«Anayasamız bizim için lüks olan hükümleri ta

şımaktadır» buyurdular. 
Şimdi arkadaşlarım bir hâdise için bir şa

hit göstermek iyi bir şey. Ama ifadeleri birbi
rini tutmayan, mazbut beyanları bulunmayan 
şahadete adalette itibar edilmezken siyasette 
Mm itibar eder aziz arkadaşlarım ? (€. H. P. sir 
ralarından alkışlar.) 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — 
Onu ne zaman afaroz ettiniz? İyi de olsa, kötü 
de olsa memleketin kaderinde rol oynamıştır. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Burada olmayan şahıs hakkında konuşmayı-

, nız. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Biz 

aramızda bulunduğu zaman dahi değerine uy
gun görevler vermişizdir, hiçbir zaman Başba
kan yapmayı düşünmemişizdir. 

Kaldı M Sayın Erim bile, yani Anayasayı 
değiştirmek zaruretine inanan Sayın Erim bile, 
Anayasa değişikliklerini bizzat hazırlayan Sa
yın Erim bile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 
müteallik 28 nci maddesini değiştirmek için bir 
teklif getirmemiştir. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Tasarıyı kim şevketti Meclise, Sayın Durakoğ-
kı, imza kimin? 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Efen-
. dim, bilhassa dikkatinizi çekmek istediğim ve 

başlangıçta üzerinde hassasiyetle durduğum ko
nu şu: Bir hakkın kamu düzeni düşüncesi ile 
sınırlanmasına evet diyorum, C. H. P. olarak da 
evet diyoruz. Ama sınırlamayı kısıtlama haline 
getiren hükümlere hayır diyoruz. Birçok hak
ları da bu memleket için lüks gören bir devrin 
Başbakanı, Anayasa tadillerini bizzat hazırla
yan devrin Başbakanının bu konuda bir hür
riyet kısıtlamasına gitme yolunu tercih etmedi
ğini söylemek istiyorum. Hattâsı var, hattâsı 
var; eğer bu tasarıyı getirmiş ise Hükümet... 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
O kanaatiniz. 
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BAŞKAN — Çoik rica ederim müdahaleler
de bulunmayınız. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şim
di, bilhassa-açıklamak (istediğim husus, bir hak
kın Anayasada şekil alması ayrı şeydir, Anaya
sada şekil almış olan bir hakkın bir kanunla 
düzenlenmesi ayrı şeydir. Bu ikisini 'karıştırma
dığımız takdirde meramımı ifade ettiğim zan-
nırudayım. 

Şimdi böyle olunca, birçok hürriyetlerin aşı
rı olduğuna inanan Sayın Erim Anayasa tadil
lerini bizzat (ki zannediyorum Türkiye Cumhu
riyeti tarihinde bir daha vâki olmayacaktır bir 
Başbakanın oturup Anayasa tadili hazırlama
sı) hazırlayan bir Başbakanın Anayasanın 28 
nci maddesinde tanınan toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri hakikındaki hürriyetlerin sınırını faz
la bulmamıştır, lüks bulmamıştır. Ancak ka
nunda gerekli bâzı tadilleri özüne uygun şekil
de değiştirme yoluna gittiği düşüncesi ile bir ta
sarıyı sevketmiştir. Hükümet bu tasarıyı sevket-
miştir diye Anayasaya uygundur demek gibi 
bir sonuca varmaya imkân var mı? Yok. 

»HAYRETTİN NAKtBOĞLU (Kayseri) — 
Komisyonda incelenmiş, oradan gelmiştir. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sa
yın NaJkiboğlu, İçtüzüğün 37 nci maddesi var
dır, orada şöyle der : «Tasarı ve teklifler komis
yonlarda evvelemirde Anayasaya uygun olup 
olmadığı konusunda tetkik edilir, ondan sonra 
esasına geçilir;» Bu demektir ki, Hükümet ta
rafından da 'gönderilmiş olsa, bir tasarı Anaya
saya aykırı hükümler taşıyabilir. Hükümet gön
derdi diye Anayasaya uygundur demek gibi 
bir yol hiçbir zaman açılmamıştır, düşünülme
miştir. Eğer bu peşin hükümlerle hareket ede
ceksek biz Anayasanın savunuculuğunu da ya
pamayız arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — iSaym NaJkiboğlu, müdahale 
etmeyiniz. Eğer buna imkân görmüyorsanız ar
kaya gitmenizi rica edeceğim efendim. Karşılık
lı görüşme yok, tartışmıyoruz, komisyonda de
ğiliz. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şim
di efendim, bugün buna zaruret olduğuna ina
nan A. P. sözcüsü arkadaşımdan bir şeyi öğren
mek isterim... 

HAYRETTİN NAKtBOĞLÜ (Kayseri) — 
Komisyonda incelenmiş gelmiş. 

|. AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Mü-
ı saade buyurun da şu usulü biraz olsun ben bi

leyim. Yani yıllar yılı çalışmışım, üzerinde uğ
raşmışım, tatbikatını yapmışım. Sorma, diye 
bir şey yok, öğrenmek isterim diyorum. İster
lerse öovap verirler... 

Şimdi arkadaşlarım, 1968 yılından itibaren 
bu olaylar oldu, 12 Marta kadar geldi. 12 Marta 
kadar Adalet Partisi Hükümetlerinin 171 sayılı 
Kanunda bu nevi bir değişiklik yolunda bir ta
dil getirdiklerini ben hatırlamıyorum. Bu de
rece zarurî bir durumu vardı, çoğunluk ellerin-
deydi acaba niçin getirmemişler? Eğer getirmiş
ler de, benim haberim yoksa özür dilerim. Pe
şin söyleyeyim,, çünkü kesin bir bilgiye sahip 
değilim. 

TALÂT KÖîSEOĞLU (Hatay) — Hazırla
dık. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Dört 
maddelik bir kanunu hazırladınız da üç yılda 
gdtdremediniz demek?... 

Şimdi arkadaşlarım; bir başka husus üzerin
de de duracağım. Tasarının bir, onuncu madde
si var, daha doğrusu tasarının 4 ncü maddesi 
10 neu maddeyi tadil ediyor. Arkadaşlarım; 
«'toplantı için tertip heyetince beyanname veril
mesini müteakip toplantının yapılmasının kamu 
düzenini bozucu nitelikte sonuçlar doğuracağı
nın anlaşılması halinde ilgili valiliğin gerekçeli 
teklifi üzerine İçişleri Bakanlığınca toplantının 
30 güne kadar ertelenmesine 'karar verilebilir.»' 

Şimdi arkadaşlarım, toplantı yapacaksınız. 
Müracaat ediyorsunuz, yapacağınız bu toplan
tının kamu düzenini bozucu nitelikte sonuçlar 
doğuracağı anlaşılmış, 30 gün sonraya bırakı
lıyor... Bir tarihte çak enterasan tatbikatını gör
düğümüz bir uygulama vardı; bir tarihte tev
kif müessesesine yeni özellikler getirilmiştir... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ne zaman?. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 

«...Suç işlemesi ihtimaline binaen falanca şah
sın tutuklanmasına...» Bu memlekette yaşadık 
bunu arkadaşlar... Hani o falanca şahsı tutuk
lamak suretiyle suç işlemesine engel olunacağı 
ve onun cezaya çarptırılmasının önleneceği, bu 
suretle hem kamu düzeninin Ikorunacağı, hem 
de yarın nasıl olsa bu suçu işlediği zaman ceza 
alacak olan şahsın da korunacağı gibi çok ile
ri bir görüş... Yani kişiye dönülüyor deniliyor 
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ki, siz kendi menfaatinizi bizim kadar takdir 
edemezsiniz, siz cezaevine gireceksiniz, yarın 
veya öbürgün suç işleyeceksiniz; biz sizin suç 
işlememizden dolayı kamu düzeninde doğacak 
ihtilâfları, 'öte yandan da sizin suçun faili olma
nızdan dolayı yiyeceğiniz cezayı ve bu cezadan 
dolayı çekeceğiniz eziyetten sizi kurtarmayı 
Devlet olarak üzerimizde görev olarak görüyo
ruz... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Kaç tari
hinde ? 

' AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Efen
dim, hedefini söyleyeyim; ıSayın Bediî Faik bu 
esbabı mucibe ile tevkif edilmiştir... 

M. ORHAN DAUT (Manisa) — Yalnız, 1950 
-den evvel jandarma Itatbik ederdi bu usulü. 

[KEMAL ATAMAN (Ankara) — Jandarma 
1950'den evvelkini aratıyor Sayın Daut. 

ıM. ORHAN DAUT (Manisa) — 1950'den 
önce yapılmıyor muydu? 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Karakol
larda adanı dövülüyor ?. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Mi
salini de veriyorum,, ibu tevkife tabi tu'tulan 
şahsı da (gösteriyorum. Gerekçesi de budur. Suç 
işlemesi ihtimaline binaen Sayın Bediî Faik'in 
teVkifi nedir?... 1960 öncesidir... 

A. SAKIP 'HİÇERİMEZ (Ankara) — Çam-
lıdere'de öldürme olayını hatırlayın. 

.M. ORHAN DAUT (Manisa) — Aslanköy 
hâdisesini de 'hatırlayın... 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Yaşın tut
maz o tarihlerde... 

BAŞKAN — Sayın Daut, Sayın Ataman çok 
rica ederim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Taptığınız insanlar da vardı. Her mesuliye
tin içinde taptığınız insanlar vardı... 

[BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, tarihe 
malolmuş şeyleri konuşmayınız efendim. Tarih 
yazar efendim, sizin görüşmenizle ne tashih 
edilir, ne tarsin edilir. Devam buyurun efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Biz yaptığımız şeylerden arındık da diğer
leri mi kalmış yani... 

BAŞKAN — Canım arman arınmayan yok 
efendim... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bu puta 
tapma tâbiri nedir? Allah'a tapıyoruz, puta ta
pacak insanlardan değiliz.. 

BAŞKAN — ıSayın Bilgin... 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Siz hâlâ 

tapıyorsunuz, siz kırılan putlara tapıyorsunuz, 
insanı böyle tahrik etmeyin canım.. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, bu tapma mesele
si de tarihe malolmuştur. Bugün tapılmaz ki, 
tarih yazıyor bunu da... Çok rica ederim efen
dim, bırakınız efendim bunları. Lütfen sataşma
yınız da sakin bir görüşme yapalım. 

Devam buyurunuz 'efendim. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Nasıl ko

ruyorsunuz peki?.. 
A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Ko

ruduğunuz için memleketi 12 Marta getirdi
niz... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Kime karşı söylüyorsun bunları? 

BAŞKAN — ıSayın Seydibeyoğlu... 

TURHAN ©İLGİN (Erzurum) — Buraya 
ne için geldiğimiz belli, puta tapma nedir? 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, burayı ikaz edecek misiniz?... 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, rica ediyorum 
efendim... 

Devam, buyurun •efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sarın 
arkadaşlarım; Anayasanın 28 nci maddesinin ta
nıdığı bir 'hak yardır. Bu haildim, silâhsız ive Sal
dırısız toplamına ve gösteri yürüyüşü şeklinde te
celli ö'jfciği aşikâr. Buna, sınır 'getirmenin de Imümı-
kün olduğu, yine takip eden fıkrasında 'görülüyor. 
Ne için sınır gcıtiirilecelktir? Kamu düzenini koru
mak içlin. 
Arkadaşlarım, alailım bu -esaslar çerçevesinde ta

sarının 4 ncü maddesiyle değiştirilmek istenen 10 
ncu maddenin hükümlerini... 10 ucu maddede; 
müracaat ediyorsunuz, bir vilâyette toplantı yapa
caksınız, gösteri yürüyüşü yapacaksınız, Müracaa
tınız üzerine tapit ettiğiniz gün ve saatte <bu top
lantının yapılmasından dolayı kamu düzenini bo
zucu nitelikte olayların cereyan edeceği istihbar 
olundu. Bu sebeple bir ay somaya bırakıyoruz. 

Şimdi arkadaşlarım, toplantı 've gösıberi yürü
yüşleri, muayyen süre içerisinde muayyen 'makam

lara, (muayyen ikaz görevini toplu olarak yapma 
şeklinde kullanılan bir haktır. Bu hakkın süre 
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îbtiımailer ziyadöleştirilebıilir, daim 'başka üh'tti-
nıaller de düşünülebilir. Bu 'anlaşılma keyfiyeti 
yani kamu düzenini bozucu «sonuçlar doğuracağı-
nın anlaşılması keyfiyetinin 'sonunda, giderek bir 
takdire bağlanacağı da şüphesizdir. Bir hakkın, 
haltta bir kişinin de değil; bir zümrenin, bir top
luluğun Ibir hakkı kullanılması -sonunda getirilir 
bir şahsın takdirine bırakılırsa, siz diyebilir misi
niz ki, Anayasanın 28 nci maddesi; beıfıües önce
den izin 'almaksızın silâhsız ve saldırısız 'toplanma 
ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. 
Biz 'getirdiğimiz bu madde ile 28 nci •maddenin 
özü ve sözü ile ortaya çıkan hakkını bu şekilde 
kullandırıyoruz? Bunu diyemezsiniz. 

Bir hakkın, daha işin başında kullanılması için 
bu engelin getirilmesi, bülâhara a ikasından erte-
lenımıeniın getirilmesi, daha sonra da talepte bu
lunanların, imza 'Sahiplerini, toplantı talebinde 
bulunan imza 'Sahiplerini bir yıllık hapisle de 
tehdit edecek duruma soktuğunuz zaanan, Anayasa 
Mahkemesinin şimdi hangi konuda olduğunu ha
tırlamadığım yalnız hükmünü hatırladığım, ilgi
liler daha iyi hatırlayacaklardır, bir hakfcm sınır
lanması için engelleyici, zorlaştırıcı hükümlerin 
bulunmaisı halinde o hakkın özüne dokunulmuş 'sa
yılır. Haiklkı tanıyorsunuz, Anayasa tanıyor. Ka-
nun onu o kadar engellere koyuyor ki, hani 110 
mânialı değil maraton mânialı haline getiriyor. 
Siz bütün bu engelleri aşıyorsunuz, o hakkı kul
lanmak imkânı sizin elinizden almıyor, öyle iSe 
Anayasanın 28 nci maddesinin verdiği hakkı şu 
10 ncu maddenin getirdiği, müteakip ceza hü
kümlerinin de getirdiği hükümlerle birlikte mü
talâa ettiğimiz zaman Anayasanın 28 nci mad
desine uygunluğunu kabul etmemize imkân yok. 

•Şimdi, Anayasanın koruyuculuğunu yapmak 
milletvekilleri olarak bizim görevimizdir. Bütün bu 
ibeyanlorımıdan sonra... 

ile de sıkı irtibatı vardır. Bir ay önce yapılması 
şiddetle arzu edilen bir hakkın kullanılması, bir 
«ay sonra kullanılmasında zerre kadar mahzur bu
lunmayan bir durum ihraz edebilir. Şimdi, böyle 
olunca da, bu durum ilgililerin de nazarından 
kaçmadığı için icabında istediğimiz toplantıyı ve 
'gösiberi yürüyüşünü istediğilmiz şekilde yaptırıp 
yaptırmama gibi bir sonucu mutlak surette eli
mizde tutalım (anlayışından doğan bir hüküm 'ge
tiriliyor. Biraz evvel arz etibiğiım gibi, «suç işle-
mesiine binaen tevkif edilmesi» gibi. Olması ihti
mali bulunan (ki olmayabilir de) bâzı olayların 
önlenmesi hedefi burada birinci plânda tutulmak
ta, Halbuki burada birinci plânda tutulması lâzım 
gelen, toplantının yapılması meselesidir. Yani 
toplantının yapılmasını önleyici olayların birinci 
plânda tutulması değil, toplantının birinci plânda 
yapılamasını temin etmektir. Öyle ise burada ente
resan olan şey şudur: Evvelâ hakkın kullanılma
sını temin edecek hükümler 'getirilmeden, hakkın 
kullanılmamasını temin edecek tedbirlere gidili
yor 

Bir kere, kanunlar Anayasanın tanıdığı hak
ları mutlak surette hak 'sahipleri tarafından kul
la nılımasmı temin edecek tedbirleri ihtiva eder-
'ler. Evvelemirde bu tedbir birindi plânda aranır. 
Ondan sonra bu hakikin ılaıllanılmasma engel olu
nacak ihtimaller nazara alınır, onları önleyici ted
birler alınır. Ama, sonucu hiç bir zaman hakkın 
kullanılmasını önleyici, halleri tedbire, kanun 
hükmüne bağlıyoruz diye, hiçbir zaman hakkın 
ku'lianılmasını önleyecek bir öonuca vaıtmaması lâ
zım. Burada İse, bir ihtimal,.. Şimdi, bir tek kişi 
bir dilekçe verecek, o toplantının veya o gösteri 
yürüyüşünün yapılmamasını isteyen bir tek kişi 
bir dilekçe verecek, kesinlikle bu dilekçede verdiği 
ihbarın aslı olup olmadığı anlaşılacak veya anla
şılmayacak. Yani niçin böyle beyanda bulunduğu 
anlaşıllaıealk veya anlaşılmayacak, gide gide muay
yen bir kişinin tadkiıime kalacaktır. Kimin tak
dirime kalacaktır? O ilin idare âmirinin takdirine 
kalacaktır. O da hemen arkasından 'geliyor, eğer 
böyle olursa diyor, «İlgili valiliğin gerekçeli teklifi 
üzerine İçişleri Bakanlığınca toplantının 30 güne 
kadar eııtelenmesine karar verilebilir.» Sonunda 
ne olacak? Rahatlıkla, vali bir ihtimalin mevcudi
yetini, belki de memleketinde bir olayın vukua 
gelmesi halimde kendi durumunu da düşünecek ve 
bir haddem kullanılması böylelikle ortadan kalkmış 
olacak. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kamu 
düzenini savunmak da bizim 'görevimizdir. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlarım, yine bu 'müdahalelerden bir hususu 
açıklama 'zaruretini duyuyorum. Toplantı ve 'gös
teri yürüyüşleri hak ve hürriyetinin yurdumuzda 
tam ve kâmil anlamda kullanılmasını isteyen bir 
partiyiz. Yalnız bu hak ve hürriyetin değil, Ana
yasa ile tanınmış olan bütün hâk ve hürriyetlerin 
tam ve kâmil mânada kullanılmasını isteyen bıir 
partiyiz. Sadece istemekle de kalmıyoruz, Anaya-
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sadaka ifcra..lıak ve hürrryetleri teminata bağlaman 
anûessesBİenin de tam ve fcâan'il mânada, çalışmasını 
isteyen 'bir partiyiz. Öte yanda biz yine bu mem
lekette anarşinin doğmasına. katiyen nza göster
meyen bir partiyiz. Kamu düzenini koruyacağız 
-diye smırlaimalar getirenlerden daha, ziyade ko
rungasına ihtiyaç olduğuna inanan bir partiyiz. 

'Ama bütün burada gözden uzak tutulmaması lâ-
zımıgelen ıtelk husus; kamu düzenini koruyoruz dü
şüncesi ile bak ve 'lıürriyeitler/i sınırlıyoruz 'adı al
tında kısıtllanımasınia taraftar değiliz. Biz diyoruz 
kti, «bugün taraftar olanlar yarın bu kısıtlamalan-
nın cezalannı kendileri de görebilirler. Fevkalâ
de şartlar içerisinden geçtiğimizi kabul ediyorum, 
1968'den bu yana memleketin ana.rşıik ortam 'içe
risinde bulunımasınm yanmanız için daha birçok 
temizlenmesi lâzım gelen 'tohumlar saçtığına ina
nıyorum. Bunların giderilmesi için elimizden ge
leni toep birlikte yapmamız gereğiıe de inanıyo
rum. Bâzı özgürlüklerin korunması konusunda as
garî müştereğe gitmemiz zaruretine de inanıyo
rum. Ama asgarî müşterek hak ve hürriyetlerin 
sınırlanmasında vardır, kısıtlanmasında asgarî 
müşterek değil, hak ve hürriyeti ortadan kaldırma 
vardır diyorum. Onun içindir ki, bu hükümlere 
taraftar olamadığımızı ifade etmek ' (işitiyorum. 
Yanlış, anlaşılmasın açıkça 'söylüyorum, biz C. H. 
P. olarak kamu düzeninin 'korunmadığı bir ortam 
içerisinde demokrasinin yaşayacağına inanımıyo-
ruz. Demokrasinin şiddetli, uzun yıllar savunucu
luğunu yapmış olan bir parti olarak biz kamu 

düzenlinin istikrannı birinci plânda tutanz. Aıma 
bütün kamu düzenini koruyoruz diye Anayasanın 
tanıdığı hlafcları bugünün şartları içerisinde dahi 
kısıtlama yoluna gitmememiz 'gereğine inanıyo
rum. Bütün mesele burada. 

Arkadaşlarım, samimî olarak arz etmek iste
diğim Ibir diğer konu var. Bir kere sayın arkadaş
larım şuna inanalım. Esasında bu nevi tadiller, 
Anayasa tadilinden tutunuz, bu 171 sayılı Kanu
nun tadiline kadar bu nevi 'tadiller normal şart
lar içerisinde yapılması lâzıamgelen tadillerdir. 
Yan/i bugün sosyal düzende etki ve tepki meselesi 
vardır. Bu bir kanundur, sosyal bir kamın dur. 
'Ştkndii ifrattan ve tefritten kurtulmanın yolu if
ratın ve (tefritin üızerimizde yarattığı olayların te
sirinden kurtulmamızla başlar. Hâlâ içinde butiım-
duğumTiz, içinden geçtiğimiz olayların - tesirinden 
kendimki kıutaramadığimız fbir zamanda Anayasa 

tadilleri yaparsak, yarın o tadillerden de yine ta
dillere gitmek zaruretini göreceğiz- Kanunlarda 
değiş'iMik yaptığımız zaıman da yine idinden "gec-
tiğ&rriz olayla n n (tesiri üzerimizde bulunarak yap
tığımız tadillerden dolayı ifrattan ve 'tefritten 
kendimizi Ivurtaramıyaeağız. Dikkat buyurursa
nız yıllar yılı şu Yüce Meclise gelmiş olan kanun
ların birçoğu ifratın ve tefritin maihsıılü olan ka
nunlardır. Ben diyorum ki, (bunca yıl tecrübe ge-
çirdifcten sonra 'aynı ifrat ve tefrit mahsulü olan 
davranışlara katiyen 'girmeyelim ve Anayaısamızın 
vatandaşa, yurtbaşa tanıdığı (hakları ortadan kal
dırıcı davramşüiarı bugünün şartlan içerisinde ka
nunlaştırmayı marifet baymayalım, Anayasanın 
savunuculuğunu yapmaya yemin etmiş insanlar 
olarak o hakların tam ve kâimil bir mânada kanun
larda yer etmesi içjin ımüşiterek ıbir gayret içerisi
ne girelim. Yoksa şu olayda kabahat sizindi, bu 
olayda kabahat benimdi hesabiyle bir şahsileştir-
mıo yoluna katiyen giruneyelim. Arz ettiğim husus 
budur. Bilhassa bu 10 ncu maddenin, yani tasarı
nın 4 ncü maddesi ile değişikliği istenen 10 ncu 
maddenin ve müteakip -ceza bükümleri ile bera
ber mütalâa edildiği takdirde Anayasaya aykırı 
olduğuna da inanıyoram. Partimizin görüşünü bu 
suretle özetlemiş ve arz etmiş bulunuyorum. Hepi
nize saygılar ısunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon' adına buyurun Sayın 
Koraltan. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

171 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
hakkındaki Hükümet tasansı üzerinde fiikrlerini 
Yüce Meclise arz eden siyasî parti sözcülerinin bir 
birlerine ibinaz da cevap tşekil edecek nitelik taşı
yan açıklamalannda kanunun «bâzı maddelerinin 
gerek Anayasaya aykırılığı, gerekse kanun tekni
ğine uygun olmadığı mahiyelti taşıyan bâzı ifade
len Yüce Meclise açıklama zarureti hissettiğıim 
için Yüce Meclisin huzunum, komisyon adına, ten
vir mahiyetinde kısa 'bir konuşma yapmak üzere 
gelmiş bulunuyorum. 

Dün saat 19,25 sıralarında CHP Orubu adı
na söz alan sayın İbrahim öztürk, 171 sayılı 
(kanunda tâdiilat getiren tasannan bâzı imaıdde-
lerinin Anayasa'ya aykınlığın^an, bâzı madde
lerinin. de kamu düzenini koruma gayesi altın-
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da, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunul
duğu iddiasında bulunmuş ve ayrıca (da bâzı 
müeyyidelerini getirilmesi suretiyle, bu hakların 
kullanılması imkânsızlığı yönüne gidildiği ve bu 
suretle ide Anayasa'nm 28 nci maddesindeki 
sınırlamanın1 (kısıtlama niteliği »taşıdığını arz ' et
mek istemişlerdi. 

Kanunun bâzı maddelerinin müeyyide geti
rişi sebebiyle Anayasa'ya aykırılığı yönünden 
cevaplandırılmamış olan sayın özltürk'ün terjkit-
lerine işöyle kısaca aydınlatıcı bir açıklama 
yapmak zarureti duymaktayım. Müeyyide hu
kukta oir müessesedir. Nasıl ki toplantı ve 
gösteri yürüyüşü bir hak ise, kamu düzenimi 
korumak ta onun daha üstünde düşünülmesi 
lâzımgelenı bir hak ve vazifedir. Hattâ gerdkçe-
de arz edildiği veçhile, temel hak ve hürriyet
lerin tek teminatı kamu düzenidir. O halde bir 
hakkın kullanılışını, o hakkı kendini ifna ede
cek nitelikte olmaktan (kurtarma amacı gülden 
kamu düzeni gayesiyle yapılanı sınırlamaları, o 
hakkın ortadan kaldırılışı tarzında mütalâa et
mekten, âdeta o hakkın suiistimaline müsaade 
•edilmesi mânası çıkar ki, ben sayın CHP söz
cüsünün böyle bir maksatla konuşmuş olabi
leceğinle ihtimal vermediğimi de arz etmek is
terim. 

Hukukta Anayasa koyucusunun dahi dikkat 
nazarından uzak tutmaması îcabeden temel 
kaideler varıdır ki, bunlar Medenî Kanunumu
zun başlangıç maddeleri olarak neşredilmiş bu
lunmaktadır. Kısaca arz edeyim, hiç kimse halk
larını kullanırken ve borçlarını ifa eldenken sui
niyetle hareket edemez, maniasına galen Medenî 
Kanunun 2 nci maddesi; «Heılkes haklarını kull
lanırken ve borçlarını ifıada hüsnüniyet kaide
lerine riayetle mükelleftir» der. 

Yine Medenî Kanunumuzun bu temel hu
kuk kaidelerini nizamlayan başlangıç madde.-. 
ilerinde, «Bir hakkın sırf gayrî ızrar eden sui
istimalini kanun himaye etmez.» der. İşte, bu 
vazifenin suiistimal edilmesini, her hakikin kul
lanılışının suiistimali edilmesini önlemenin bir 
müeyyideye bağlanması lâzım geldiğini emre
den bu hukuk kaidesinin ışığı altında ve Ana
yasamızın 28 nci maddesinin son cümlesinin 
emredici prensibine bağlı 'Oilanak sizlere ııiyahe-
ten hareket eden İçişleri Komisyonu, bu Hü
kümet tasarının idarî ve teknik yönde süzgeç

ten geçirmiş, Adalet Komisyonu da kanun tek
niği ve hukuk prensibi yönünden süzgecinden 
geçirmiş, biraz evvel sayın Hurakoğlu'nun ifa
de ettikleri gibi, İçtüzüğün 37 nci maddesinin 
direktifi altında Anayasa'ya uygun olup olma
dığı hususunu (tartışmış ve huzurlarınıza sa
dece bu hakkın suiistimalini önlemek ve kamu 
düzeni yararıma bu hakkın kullanılışına 'bâzı sı
nırlar getirmek gayesiyle hareket etmiştir ve 
Anayasa'yı ihlâl edecek nitelikteki hükümlerin 
kanun maddesi içinde yer almamasınla dikkat 
ve itina sarfetmiştir. 

Bu hususta Yüce Meclisi aydınlatmak için 
sayın Durakoğlu'noın temas ettikleri 10 ncu 
madde üzerinde müsaade ederseniz kısaca ko
nuşmak istiyorum. Sayın Durakoğlu da aşağı 
yukarı İbrahim öztürk'ün fikirlerine paralel 
mahiyette-bir konuşma yaptılar vıe biraz daha 
açarak konuştular. Sayın Öztürk, Anayasa'ya 
aykırıdır, derken mücerret bir ifade kullanmış
lardı. Gerekçeyi okumuş olan Yüce Meclis üye
lerimin bu hususta tenvir olacaklarını düşüne
rek cevap vermek lüzumumu hissetmemiştik. An
cak, 10 ncu maddedeki sınırlamanın bir kısıt
lama niteliğini taşıdığını iddia ederek, kanu
nun Anayasa'ya aykırı hükümler taşıdığını id
dia eden sayın Durakoğlu'nun ifadelerinle vuzuh 
vermek zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 ncu maddeyi 
okuyarak izah etmek istiyouım : 

«Toplantı için tertip heyetine beyanname ve
rilmesini müteakip toplantının yapılmasının ka
mu düzenini bozucu nitelikte sonuçlar doğura
cağının anlaşılması halinde, (Bu halde ne olu
yor?) İlgili valinin gerekçeli teklifi üzerine, İç
işleri Bakanlığınca toplantının 30 güne kadar 
ertelenmesine varar verilebilir.» dennıefctedir. 

Muhterem arkadaşlar, maddeyi unsurları 
yönünden tahlil edelim. Evvelâ kamu düzeni
nin bozulmasının anlaşılması... Ne ile anlaşıla
cak T Sayın Durakoğılu'nun söyledikleri gibi, 
bir şahsın veya sorumsuz bir şahsın takdirine 
bağlı olarak değil, asayişten sorumlu olan ilgili 
valinin gerekçeli teklifi ile. Bilhassa «gerekçeli 
teklif» üzerinde sayın üyelerin dikkatlerini çek
mek isterim; gerekçe 'bir hakkın kötüye kulla-» 
nılmasının önlenmesi maksadıyle zaruret ola
rak vazedilir. Komisyonda bu konu müzakere 
edilirken idarenin ide bu sınırlama hakkını suiis-
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timal etimesi ihtimalimi hesaba katarak arkadaş- i 
darımız burada ilgili valinin gerekçeli teklifi 
üzerine içişleri Bakanının vatan sathındaki her
hangi bir asayişsizlikten, kamu düzeni bozuklu
ğundan Yüce Meclise karşı sorumlu olanı idare
nin başı, gerekçeli olarak mahallin asayişinden 
sorumlu otlan kişiden gelen teklifi bir karara 
bağlar da siz bunun da suiistimalinden) bahse
derseniz o zamanı çok ters bir yargıya varmış 

'olursunuz sayın Durakoğlu. Sebebi ide şu : . 
Sanki fertlerin davranışlarında hüsnüniyet 

asıl iken», idarenin davranışında suiniyet asıl 
imiş gibi ters 'bir yargıya varmış olursunuz. Çün
kü idare, takdir yetkisini gerektiği zaman kul
lanacak ve iona yetkili oılan bir müessesedir. 
Hattâ, icra gücüne Anayasamızın izafe ettiği 
kuvvet, fonksiyon, bu takdirin çok geniş çapta 
kullanılmasını da gerektirir. Ancak, idare bcm 
hareketimden Yüce Meclise karşı sorumlu oldu
ğuna göre, size karşı sorumlu ıOİan kişiye ver
diğiniz vazifenin kötüye kullanılması ihtimalini 
düşünürsünüz de, bir hakkın kötüye kullanıl
ması halinde oma karşı tedbir olarak idareye ve
rilen yetkinin ortadan kaldırılmasını veya ka
mun içinde yer almaşım arzu etmezseniz, o za
man toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının suiis
timaline müsaade edilmesine arzu ediyormuş gi
bi görünürsünüz ki, biz CHP'nin böyle bir 'dü
şünce içimde almadığını da kabul etmeyi, iyi bir 
düşünce olarak kabul etmekteyiz. 

Muhterem Durakoğlu, sayın Nakiboğlu'ma 
cevap arz ederken, kanun maddelerinin kopya 
edildiği şeklimde bir ifadeleri oldu. Bu husu
sa da kısaca yine 10 ncu madde üzerinden ha
reket ederek cevap arz edeyim. 171 sayılı Ka
nunun tadiline dair şu 11 maddelik Hükümet 
tasarısında herhangi bir kanun mehaz dahi alın
mış değildir iki, herhangi bir madde, herhan
gi bir yabancı mevzuattan kopya edilmiş ol
sun. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Ben öy
le bir şey söylemedim. 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — Sayın 
Durakoğlu böyle bir sözü olmadıklarını söy
ledikleri içim ben kopya kelimesi üzerindeki söz
lerimi burada kesiyorum. Temenna ederim ki 
yanlış anlamış olayımı. 

Ayrıca sayım Durakoğlu, tasarının hangi 
hükmünün kısıtlama olduğunu, hangi hükmü- | 

i nüm sınarlamıa olduğunu ayrıca tavzih etmeden, 
sınırlama yerine apaçık kısıtlama geliyoıy şek
limde mücerret bir cümle kullandılar. 

Muhterem arkadaşlar, şu tasarımın hiç bir 
maddesinde temel hak ve hürriyetlerin özüne 
dokunlacaik nitelikte bir kısıtlama gösterilemez. 
Nitekim 10 ncu maddedeki hatalı ifadeleri 
dışında sayın CHP sözcüleri de böyle bir ımad-
de göstermiş değillerdir. Çünkü ortada kısıtla
ma mahiyeti taşıyan hiçbir hüküm mevcut de
ğildir. Hattâ bu sınırlamaların yabancı mevzu
atta yer almış derinliklerine dahi iniLmemiştir. 
10 ncu maddede «bir aya kadar» deniliyor. As
lında bir ay uzatır değil, icabederse bir saat er
teleyebilir, bir hafta erteleyebilir. İşim ehemmi
yetine ve vahametime göre idare bu yetkisini bir 
saatten bir aya kadar sınırlamak suretiyle er
teleme yetkisini taşımaktadır. 

Bir an için bu yetkiyi vermediğimizi düşü
nelim: Silâhlı bir saldırının yapılacağı haber 
alınmıştır ve zabıtamın tespitiyle müdellel ola
rak, silâhlı bir saldırının, toplantı ve gösteri 

j yürüyüşü adı 'altında tertiplendiği öğrenilmiş
tir. Bu silâhlı saldırının kamu düzenini bozacak 
nitelik almamasını temin etmek, asayiş tedbir
leri almak için de on saatlik bir süreye ihtiyaç 
vardır... 

Mahallin) valisi, İçişleri Bakanlığınla, bu top
lantı ve gösteri yürüyüşünüm on saat ertelenme-
simin gerekli olduğunu bildirmiştir. İçişleri Ba
kanı valinin 'gerekçesini yerinde görmemiş, red
detmiştir; veya kabul etmiştir. Her iki ihtimal 
de varit... 

Farzedelim İçişleri Bakamı valinin bu tekli
fini kabul etti ve on saat ertelendi. Bu hakkım 

kullanılışı sınırlanmış mıdır, kısıtlanmış mıdır? 
Maddenin müteakip cümlesi diyor ki, «Kısıtla
ma süresinin bitişini takip eden saatte toplantı 
ve gösteri yürüyüşü yapılır.» 

O halde, kısıtlamayı yapmadığını kabul ede
lim. Vali teklif etti, İçişleri Bakanlığı kabul et
medi ve toplantı gösteri yürüyüşü yapıldı. Va
linin gerekçeli ttP.difinde gösterilen nitelikte 
bir silâhlı saldırı oldu ve birkaç vatandaşın ya
ralanması veya hayatının kaybı gibi vahim bir 
netlice ortaya çıktı. Adaba bunun sorumilusu kim 
alacaktır? Sayın vali midir, sayın İçişleri Ba
kanı mıdır; yoksa bunu müeyyidelendirmekten 

I imtina eden kamun koyucusu mu olacaktır? İş-
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te bu- manevî sorumluluktan azat olmak için de 
muhterem arkadaşlarım, biraz öîiıc-e arz ettiğim 
gibi, Medenî Kanunumuzun başlangıç kısmmda-
Jki temel hukuk (kaideleri ve Anayasamızın 28 
nci maddesinin son cümlesindeki sınarılama cüm^ 
leşinin ışığı altında, İngiltere'de üç ay olan 
bu uzatma sünesini biz «bir aya kiadar» gibi çok 
kısa bir süreyle sınırlandırmış bulunımaktayız. 
Bu sıebeple de 10 neu maddenin Amayasa'ya ay
kırı bir yönü olmadığını sayın üyelerin dikkat
lerine arz etmek isterim. 

Sayın Durakoğlu bir cümlesinde: «Tek kişi 
dilekçe verecek ve onun uyarısı üzerime bu hak
kın kullanılması takyit edilecek,» dediler. 

Gerçekten getirilen tadil tasarısı içinde, yöne
tim kurulu üyelerinden bir tekinin müracaatı ha
linde tedbir alınması hususu öngörülmüştür. Bu, 
gerekçede gayet vazıh olarak ifade edilmekte
dir. Yömetim kurulunun üç üyesinin birlikte ha
reket etmesinin imkânsız olması hallinde veya 
ittifak edememeleri veya bir tanesinin gaybu-
beti halimde vahim bir hâdisenin ihbarının im
kânsız hale gelmesini önlemek için ve yime te
meli hak ve hürriyetlerin teminatı olan kamu 
düzeninin korunması amacıyle bir üyenin ihba
rını da kâfi gören bir hüküm getirilmiştir. Bu
nun da Anayasa'ya aykırı değil, hattâ Anayasa' 
um «kanunla sınırlanır» cümlesini tamam 1 ayı eı 
bir hüküm olarak getirilmiş olduğu kanaatinde
yiz. Amayasa'ya aykırılık yönümden bir endişe
miz olmadığını ve Anayasaya aykırılık teşkil 
edecek tek bir cümlenin şu tasarı içimde yer 
almadığını Komisyon adına Yüce Meclise arz 
eder, hepinizi saygı ile selâmlariım. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Ahmet Durakoğlu fikirlerimi yanlış yo
rumladı; ayrıca benden bir sual sordu. 

BAŞKAN — Grup adına mı konıtşımak isti
yorsunuz ? 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Yazdım efenidim, listeye yazdım. 
Kifayeti müzakere takriri de gelmiştir. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 

Başkan, aleyhinde... 
BAŞKAN — Daha evvel sayın Rasiım Cinis-

li istediler aleyhinde. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, aleyhinde ben istedim. 
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BAŞKAN —• Sayın. RasimCinisıli'istediler. 
Aleuıen oluyor. Herkes görüyor; ben de 'görü
yorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, herkesin gözü önünde, gruplara 
söz veriyorsunuz, ben istedim başkasına söz ve
riyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sizden evvel is
tedi orası; veya daha atik davrandılar. Ama' 
zamansız zaten, kifayeti müzakere takririni da
ha okutmadım. 

Sayın Nakiboğlu'nla grup adına söz verdiği
miz takdirde normal sürenin... • 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, çok kısa zaten... 

BAŞKAN — Üç dakikada bitirebileeek mi
stiniz? 

HAYRETTİN NAK3BOĞLU (Kayseri) — 
Beş dakikada arzı malûmat ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurum efendim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Usul hak
kımda sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Kifayeti mü

zakere takririnin geldiğini ifade buyurdunuz sa
yın Başkan; aleyhinde söz vermiyorsunuz, bu
na rağmen grup adına söz veriyorsunuz. Her
halde usule uygun olmasa gerek. 

BAŞKAN — Zannetmiyorum efendini. Hükü
metin ve Komisyonun görüşmesima imkân ver-
ffnek için daima tatbikatımız, 6 ncı üyenıim ko
nuşmasına başlamadan evvel kifayetim geldiği
ni bildiriyoruz. Yani kifayet 'gelmiştir. Hiç 
usulsüzlük yek. 

Buyurun efendim. . , 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA HAY
RETTİN NAKİBO&LU (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Durakoğlıı'na teşekkür ederim, benim 
konuşmamda bir seviyeden dışarı çıkmadığıma 
işaret buyurdular. Gerçekten buna lüzum var. 
Burada geçmişi, geçen hâdiseleri tartışacak de
ğiliz ve şu oldu, bu oldu şeklinde lüzumsuz, 
faydasız bir tartışmaya da girecek değiliz. Çün
kü olan biten hâdiseler henüz bitmiş değil, Örfî 
İdare Mahkemelerinde henüz rüyet halinde. Ni
çin anarşi doğru, niçin gelişti? Bunların bir
çoğu, artık kimsenin inkâr edemeyeceği şekilde 
ortaya çıkmakla beraber, henüz karara bağlan-
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mayan yönleriyle veya halen devam eden duruş-
malarıyle rüyet halindedir. Onun için ben bun
lara temas etmiyorum. Etmeyi de uygun gör
müyorum. 

Fakat şuna işaret edeyim ki, kendileri dedi
ler, hürriyet anlayışında, hürriyeti müdafaada 
biz daima savunucuyuz. Ben de konuşmamda 
işaret ettim, demokratik hür nizamın yaşaması 
için demokratik hür nizamı müdafaa için zaten 
biz parti olarak kararlıyız, hikmeti vücudumuz 
da budur dedim ve bunu burada tekrar etmek 
mecburiyetinde kalıyorum. 

Sayın Durakoğlu, bir lüzumsuz tartışmaya 
girmenin size de bize de, millete de, memlekete 
de faydası yok. Yalnız şunu arz edeyim ki, bu 
konuda konuşulacak çok şey var, bizim söyle
yeceğimiz çok şey var. 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Bi
zim ki daha çok. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
Durmayın üzerinde... Ben şahsan teknisyen ola- | 
rak 1967 senesinde temel haklan koruma kanu- ı 
nunu diğer çok değerli teknisyenlerle hazırla
dık. Knunun başına gelenler umumî efkârca 
biliniyor, herkes tarafından biliniyor, ve kanun 
hakkında kimin ne söylediği, kanuna nasıl kar
şı çıkıldığı, kösteklendiği ayan beyan ortada. 
Dokümanım çok, onlardan bahsedecek değilim. 

Yalnız, dediler ki, «Toplantı ve gösteri yü
rüyüşü Kanununu siz zamanında niye düşünme
diniz, hazırlamadınız, getirmediniz?» Bu sözü 
de lüzumsuz addediyorum; çünkü 1967 senesinde 
Temel Hakları Koruma Kanununu hazırlamışız. 
.1969 seçim beyannamesinde, Anayasanın şu şu 
maddelerinin, şu şu hükümlerinin mutlaka de
ğişmesi gerektiğine işaret etmişiz; ama mevcu
dumuz kâfi gelmediği için ve 12 Marttan son- I 
raki sizin gösterdiğiniz anlayış o zaman ortada I 
olmadığı için bunlar ele alınamadı, gerçekleşe- I 
medi. Bunlar üzerinde durmuyorum. I 

Yalnız, bakınız bir hususu... I 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — 28 nci 
maddeyi mi değiştirecektiniz? Sayınız buna mı 
yetmiyordu? I 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
Hayır efendim, bakınız, müsaade buyurun, ace- I 
le etmeyin, size burada gerekçemizden bir pasaj 
okuyacağım. 13 . 2 . 1969 tarihinde Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan, Anayasa Ni- | 

i zamma karşı işlenen fiillerin önlenmesi hak
kında kanun tasarısı o zamanki Adalet Partisi 
Hükümeti tarafından Meclise sunulmuş, komis
yonlarda müzakeresi yapılmış, 1/619 sayı ile de 
Meclisin gündemine girmiştir Sayın Durakoğlu. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu değil. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
Hayır efendim. Evvelâ bir hakkı tanzim ede
bilmek için, arz ettiğim gibi Anayasada gerekli 
tadilâtı yapmak gerekirdi. Çünkü, Anayasada 

I gerekli tadilâtı yapamadan ne Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanunu, ne Cemiyetler Ka
nunu, ne Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu de
ğiştirilemez. Biliyorsunuz, ıstırabımız.. 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Yani 
şimdi kabul ettiniz bunun Anayasaya aykırı ol
duğunu, bu sözlerinizle. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
Bir defa ben öyle bir anlamı taşıyan söz söyle
medim. Bırakınız mugalâtayı Sayın Hiçerimez. 
Bakınız ben, vaktinizi almamak için.... 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Daha 
nâzik kelimeler kullansanız. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
O zaman hazırladığımız.. 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Daha 
I nâzik kelimeler kullansanız. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, müdahale et-
j meyiniz. 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Daha 
nâzik kelimeler kullanmasını tavsiye etsenize 

I Sayın Başkan. 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 

I Kanun.. 
I BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Davamla) — 
I Bakınız, Anayasa Mahkemesinin kararlarından, 
I o zamanki şartlardan istifade ederek kanunun 
I gerekçesinde şöyle diyoruz, lütfen dinleyin; 
I «Düşünce ve kanaat hürriyeti insanların en ta

biî haklarındandır. Herkes istediği gibi düşün
mekte, istediği fikre inanmakta serbesttir. Kişi-

I nin iç âlemi, kanunun her çeşit müdahalesinin 
I dışındadır. Ancak, kişinin iç âleminde kaldığı 
I sürece mutlak ve sınırsız olan düşünce ve kanaat 

hürriyeti, toplum hayatını ilgilendirdiği andan 

I itibaren hukukun ve kanunun sahasına girer re 
toplumsal yaşayışın getirdiği bâzı kayıtlamalara 
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bağlanabilir. İnsanların toplum halinde yaşa
yabilmeleri ancak toplum hayatının bâzı esas
lara ve kurallara bağlanmasıyle...» 

BAŞKAN — Sayın Nakiboğlu, süre hususun
daki vaadiniz bitmiştir, geçiyor. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
«.. Yani düzenlenmesiyle mümkündür.» 

Nasıl tensip buyurursanız. 
BAŞKAN — Daha konuşacaksanız, öğleden 

sonra devam edin. 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 

Kısa, efendim. Bir pasaj okuyorum, bitirece
ğim. 

BAŞKAN — Bitmiyor efendim, bitmiyor. 
öğleden sonra devam buyurun lütfen. 

Bitmiyor, çünkü bâzı ufak tefek sataşmalar 
oluyor, siz beyanınıza devam ediyorsunuz. 

fc»aat.. 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 

Tensip zatiâlinizindir. 
BAŞKAN — Saat 15,00'te toplanmak üzere.. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — ... Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saatî : 13,05 

»>-•-<« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 34 ncü Birle
şiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 

Bu konuda görüşlerini tamamlamak üzere, 
Sayın Hayrettin Nakiboğlu, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN NA
KİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, kaldığım yerden devam, ediyo
rum. 

İnsanların toplum halinde yaşayabilmeleri, 
ancak toplum hayatının bâzı esaslara ve kural
lara bağlanmasiyle, yani düzenlenmesiyle müm
kündür. Bu zaruret, insanların iç hayatı ba
kımından mutlak ve sınırsız olan düşünce ve 
kanaat hürriyetinin söz, yazı, resim, ve sair şe
killerle, vasıtalarla açığa vurulurken, toplum
sal yaşayışın sürekliliğini devam ve bekasını 
sağlamak için," belli esaslara ve kurallara bağ
lanmak suretiyle kayıtlanmasını zorunlu kılar. 

'Ttoplıum hayatına zarar veren düşünce ve 
kanaatlerin açığa vurulması, toplumu huzursuz
luğa sevk ederek, toplumsal yaşayışın ve Dev
letin güvenliğini sarsar. Bu bakımdan diğer 

hak ve hürriyetler gibi, düşünce ve kanaat hür
riyeti de her türlü sorumsuz davranışlara ce
vaz veren mutlak ve sınırsız bir hürriyet ola
rak telâkki ve kabul edilemez..- Bu hürriyeti, 
toplumsal yaşayışın ve demokratik nizamın 
icaplarıyle bağdaştırımak, toplumsal yaşayışla 
düşünce ve kanaat hürriyetini denge halinde 
tutmak gereklidir. 

Başta arz etmiştim, düşünce hürriyetinin, 
söz hürriyetinin âdeta bir müeyyidesi şeklinde 
tezahür edem toplanma ve yürüyüş hürrriyeti, 
evvelemirde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
hürriyeti kanununda sınırlanmıştı. Ama daha 
önce arz ettiğim sebeplerle, Anayasada değd-
ş'üklik yapılamadığı için, bunu ancak önce Te
mel Haık ve Hürriyetleri Koruma Kanunu ile, 
bilâhara gerekçesinden bir pasaj okuduğum 
kamun, - ki, yine sabahki celsede arz ettim - Bu 
da 1969 yılında komisyonlarda da müzakere 
edilerek Yüksek Meclise gelmiştir. 

Ayrıca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nunu ve bunun yanında Cemiyetfer Kanunu da 
zamanında, yani 1969 senesinde tadil edilerek, 
tadil tasarısı şeklinde Yüksek Meclise gelmiş-
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tir. Bu suretle Sayın Durakoğlubun sorduğu 
'hususa cevap verirmiş oluyorum. 

Tekrar arz ediyorum ki, bu konuda söylene
cek çok şey var; ama üzerinde durduğumuz, 
-müzakere ettiğimiz konunun sınırlarını ve şü
mulünü aşar. Onun için gerek kendilerinden, 
geırekse diğer muhterem arkadaşlarımdan istir
ham, ediyorum; zamanı gelince, icabedince, açık 
açık konuşalım. Her şeyi tartışalım. Serkeşin 
olduğu gibi, bizim de çclk çok söyleyecek sözle
rimiz var. Ama bugünlkü konumuz itibariyle sı
nırlı olmakta fayda mütalâa ediyorum. 

Ve tekrar ediyorum ki, grup adına, grubu
muzun görüşleri olarak getirilen kanun tasarı
sı bir ihtiyacın karşılığıdır, yoksa hürriyetleri 
sınırlama niyeti yektur. Biraz evvel yine arz 
ettim ; büslbütün bu hürriyetin kul]anılmasını 
nıenedon demokratik memleketlerdeki tatbika
ta rağmen, biz yine menetme şeklimde değil, 
ancak erteleme şeklinde bir sınırlama getiriyo
ruz. Bu da, bir hakkın ve hürriyetin özüne as
la dokunmuyor. Kanaatimizin bu olduğunu ve 
tekrar olumlu rey kullanacağımızı hürmetle
rimle arz ederim. 

ÎBAıŞKAlN — Kifayeti müzakere takririni 
'okutuyorum, efendim. 

ıS'âyııı Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz konu aydınlanmış

tır. Kifayeti arz ve teklif ederim. 
iManisa 

Mustafa Orhan Daut 

BAŞKAN — Sayın Rasim Cinisli, aleyhin
de, buyurun. 

RASİM GİMÜSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, mnlhtereım arkadaşlar, üzerinde konuştu
ğumuz 171 sayılı Kanunu tadil eden tasarı 
üzerinde değerli arkadaşlarımız mütalâalarını 
beyan etltiler. 

Daha g-rupllar konuşmalarını tamamlamadı. 
Buna rağmen kifayet önergesi .gelmiştir. Hem 
buraya geilien .arkadaşlarımız tek tek daha bu 
konuda konuşacak çok sözümüz var, (eğer söy
lenmesi lâzımgelirse daha neler neler söyleriz 
diye bir «dalı tavır, bir cakalı tavır takınmak
ta, sonra da konuşmamak için kifayet takdim 
etmektedirler. Bu tutumu anlamakta güçlük 
çekmekteyiz. 

Gerçekten tadil tasarısı üzerinde konuşula
cak çok söz vardır. Hele, 1963'ten, bu yana ta

sarıya göre müspet etkiler yapan Topiliantı ve 
Gösteri Hürriyetleri Hakkındaki Kamunun 10 
yıldan beri nasıl tatbik (edildiğini, ne türlü ba
direlere sebebolduğ'unu görmemek imkânsızdır. 
Bir kanattaki arkadaşlarımız bu konuda söy
lenecek sözlerin başında bizim •sö.zümüz gelir 
diye ifade buyuruyorlar, kendilerini bütün bu 
olup bitenlerin dışında telâkki buyuruyorlar, 
bir yanda diğer arkadaşlarımız, biz bu sözleri 
bitirmedik daha çok şey söyleyeceğiz, 1961 
Anayasanın getirmiş olduğu geniş hürriyet içe
risinde ıbu tasarıyı değiştiremezdik ifadesini 
kullandılar. 

ıSayı-n A. B. ıSözcüsü, Anayasaya dokunma
dan bir tadil teklifinin, bir tadil imkânının 
mevcudolmadığını ifade buyurdu. Halbuki, 
Anayasanın 28 nci .maddesi tadil görmedi. Bu
gün konuşulan konu, Anayasanın 28 nci madde
si üzerindeki tadillerle ilgilidir. Eğer, iSayın 
A. P. sözcüsünün mantığından hareket edilirse; 
Anayasa değişmeden bir çözüm getirmek, bir 
çare getirmek imkânı yoktur. O zaman Anaya
sanın değişmesi gerekir. Eğer, bir çözüm ge
tirmek ıgerekiyorsa meseleyi enine boyuna ko
nuşup, geçmiş devirdeki tatbikatı ıgözden geçi
rip hissi olmadan oıbjektif ölçüler içinde, ilmî 
esaslar içerisinde bir kanun yapma değenlerini 
ve ölçülenini elde tutmak şartıyle bu kanunun 
gerektiği itinayı görenek Meclislerden çık
ması zarureti vardır. Bu sebepledir ki, bu 
kifayetin aleyhinde bulunuyoruz. Bizim de söy
leyecek sözümüz var, biz de konuşacağız ve 
sonra efkârı ıımumiyeye danışacağız. Bu söz
lerim içinde itibara şayan olanı, efkârı umumi
ye, Aziz Türk Milleti verecektir; onun hakem
liğinde biz müzakeremizi devam ettireceğiz. 
ıSözler, kendi mantığı içinde herkese hoş gele
bilir. Önemli olan Türk Milletinin itibarına 
şayan olabilmektir. 

O halde Sayın Başkan, bu kifayetin yersiz
liği ortadadır. Lütfediniz, sayın arkadaşlarım 
da itibar etmesinler, bu konuyu 'görüşe'lian. 

iBu kanun önemli bir kanundur. İçinde ya
şadığımız buhranın unsurlarından birisidir. İşte 
bu sebepledir ki, Milletimizin geleceğine çözüm 
getirme mevkiinde olan Yüce Meclisler bu tür
lü önemli kanunları rahat rahat konuşup hadi
seleri ortaya koymak suretiyle kanunlar yap
sın, 1960 sonrası hissi tepkilerin korkusunla ka-
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pıbp aynı hataya düşmemek mecburiyetindeyiz. 
Yağmurdan kaçıp, doluya tutulmayalım. 

03u kifayete iltifat edilmemesini rica ediyor, 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN •— Kifayeti müzakere takriri Ge
nel Kurulun bilgilerine arz olunmuştur, Sayın 
Ginisli kifayetin aleyhinde göriişilerini ifade et
miştir. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Ka-
îbul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınızla 
arz ©diyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul 'edilmiştir. 

Gerekçede yazılı olduğu veçhile ivedilikle 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

171 sayih Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti HaMandaM Kamında değişiklik (yapıl

masınla dair kanun tasarısı 
ıMadde 1. — 10 Şubat 1963 taralı ve 171 

»ayılı Toplantı ve 'Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 7. — Toplantının yapılmasından en 
az 48 saat önce toplantının yapılacağı yerin en 
büyük Mülkiye Amirliğine çalışma saatleri için
de medenî haklarını kullanma yetkisini haiz 
olan tertip heyetinden en az üç kişi tarafından 
imzalı bir beyanname verilir. 

Bu beyannameyi imza edenlerden en az üç 
kişinin toplantının yapılacağı yende ikametgâhı 
bulunması şarttır. 

Bu beyannamede : 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat, 
b) Toplantının yapılmasındaki maksat, 
c) Bu toplantıyı hazırlayan tertip heyeti 

üyelerinin hüviyetleri ile ikamietgâbları göste
rilir. 

'Tertip iheyetince verilecek beyannameye, bu 
heyet içinden veya dışından; .medenî hakları 
(kullanma yetkisini haiz olan ve ayrıca son beş 
yıl içinde; ağır hapis cezası ile veya yüz kızar
tıcı bir suçtan veya «Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanun» hükümle
rine muhalefetten kesin hüküm giymemiş kişi
lerden teşkil edilen,, en az üç kişilik İdare He
yeti üyelerinin açıik kimlik ve imzalarını taşı
yan belge de eklenir. 

Bu beyanname karşılığında ilmühaber veril
mesi mecburidir. 

Bu beyanname en büyük Mülkiye Amirliği 
tarafından kabul edilmez veya karşılığında il
mühaber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla 
tespit edilir. Bu /halde Noter bulunan yerlerde 
Noter vasıtasıyle ihbar yapılır; ihbar saati, be-
yannalme verilme saatidir. Noter bulunmayan 
yerlerde tutanak yeter sayılır. 

İlmühaberlerde veya tutanakta beyanname
nin verildiği gün ve saat gösterilir. 

Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı 
yapmak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tara
fından beyanname verilmiş ise, ilk verilen be
yanname muteber sayılır. Sonra beyanname 
verenlere keyfiyet hemen yazı ile bildirilir. 

BAŞKAN — ıSayın Reşit Ülker, 1 nci mad
de üzerinde. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
RASİM CİNİıSLl (Erzurum) — ıSayın Baş

kan, Grup adına. 
BAŞKAN — ıSayın Rasim Ginlisü, Demokra

tik Parti Grubu adına. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Grup adına ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına, yazdım efendim. 
Sayın Cinisli, buyurunuz efendim, 

O. P. GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ; 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Hakkındaki Kanun, 10 Şubat 1963 tariih 171 sa
yı ile meriyete girdi. Gerekçesinde : 

ı« Anayasamızın 28 nci maddesinde temi
nat altına alman Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü hakkının kullanılmasını sağlamak, kötüye 
kullanılmasını önlemek ve hakkı kötüye kulla
nanları cezalandırmak» gayesiyle hazırlandığı 
belirtilmiştir. 

Bu, on yıl önee 171 sayılı Kanun yapılırken 
ileri sürülen gerekçedir. 

Şimdi, önümüze getirilen tadil, aynı gerek
çeyi taşımaktadır. 10 yıldan beri uygulanan 
kanun yapılırken bu gerekçeyle gelmiş, 10 yıl 
sonra tadil için karşımıza getirilen tasarıda ay
nı gerekçe söz konusudur. 

Kanun 10 yıl içerisinde arzu edilen netice
yi almış mıdır? Gerekçeye bakılırsa, yani gö
rüşmekte olduğumuz tadil tasarısının gerekçe-
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sine bakılırsa, «10 Şubat 19C3 tarihli ve 171 
sayılı Toplantı ye Gösteri Hürriyetleri hakkın
daki Kanun müspet tesir icra etmiştir» diyor. 
171 sayılı Kanun 8 yılı aşan bir uygulama dev
resinde müspet tesirler icra ettiği söz konusu
dur. Bu tasarı 1971 tarihini taşımaktadır; yıl 
1973'tür. 10' yıldan beri bir müspet tesir icra 
eden kanun tadil edilmek istenmektedir. Niçin? 
Gerekçede ifadesi var; «Kanunda boşluk var, 
boşluğu doldurmak için tadil yapıyoruz» di
yorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, boşluğu olan bir 
'kanunun müspet tesir icra ettiğini savunmak 
(kolay değildir. O halde, meselelere doğru 
teşhis koymak, doğru mantıktan hareket etmek 
gerektir. Hele 10 yıldan beri olup bitenleri gör
meden, görmezlikten gelerek müspet tesir yap
tığını savunmak da, meselelerden çok daha uz-alk 
düşmek demektir. 

Bize göre 171 sayılı Kanun, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyetini iyi tanzim ede
memiştir. 

Kanun, hakkı kötüye kullananlara engel 
hükümler geti reniemiştir. 

Kanun, hakkı kötüye kullanmak isteyenle
re açık kapı bırakmıştır, bu açık kapıdan gi
renler 10 yıl içinde Türkiye'mizi yangın yerine 
çevirme hevesini- taşımışlardır. Bu yüzden ka
nun başarılı olamamıştır. Hafızaları geriye gö
türerek düşününce 10 yıldan beri bu kanunun 
neler getirip, neler götürdüğünü görmek müm
kündür. 

İlk zamanlarda parti liderlerine çiçek sun
mak için gösteri yapan heyetler, daha sonra; 
«Petrol mil üleşsin», «Okullarda yüksek okul 
unvanı alınsın» gibi, fabrika işgalleri, fabrika 
tahripleri gibi, «Af yok» mitingleri gibi, üni
versite olaylarını bahane ederek rejim düşman
lığı yapma gibi hâdiseler cereyan etti. 

Bu kanunun boşluğundan istifade ederek 
hâkimler, Ankara'nın Kzılay'ında yürüyüş yap
tı Bu kanunun boşluğundan istifade ederek, 
Türk idaresini yöneten mülkî âmirler yürüyüş 
yaptı; kanunu tatbik etmek mevkiinde olan 
mülkî âmirler yürüyüş yaptı. 

İBRAHİM ÖZTÜEK (Maras) — Yapmadı
lar, toplantı yaptılar. 

KASİM CİNİSLİ (Devamla) — Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununun boşluğundan 

istifade ederek yaptılar, gösteri yaptılar. Evet, 
İstanbul'da Beşiktaş'da bir binada, bu Toplan
tı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun, boşlu
ğundan istifade ederek, hangi dükkândan pa
ra, hangi mağazadan silâh, hangi kıraathane
de gizlenme imkânlarının mevcut olduğunu 
seminerlerde söz konusu ettiler. Doğrudur. 
iSöylenecek çok söz vardır. Hele bu kanun üze
rinde söylenecek çok söz vardır. Ama bu boş
luk, bu kanundaki boşluk nereden vücut bul
du* Bu nokta üzerinde durmak gerektir. 

Muhterem milletvekilleri, 1961 Anayasası, 
tasarıya göre geniş bir hürriyet düzeni getir
miştir. Hürriyet güzel şeydir. Hürriyetin ge
niş bir düzene yayılması daha da güzeldir; 
ama zannediyorum ki, bu noktada hürriyet kav
ramı üzerinde bir anlaşma ihtiyacı vardı. Bu kav
ram üzerinde anlaşamayanlar müşterek çözüm 
bulamazlar. 

Acaba 1961 Anayasası bu geniş hürriyeti 
getirirken, bu yangın yeri hangi sebeplerle or
taya çıkmıştır? Bir grup arkadaşımızın bütün 
kabahatin, bütün günâhın 1961 Anayasasında, 
bir başka kanattaki arkadaşlarımız da bu ka
nunları uygulayanlarda suçu, günahı bulmak
tadırlar. İşte biz D. P. olarak diyoruz ki, her 
iki kanatta ne kadar gerçek varsa, ne kadar 
doğru varsa bunları bir araya getirelim, bun
dan sonra atacağımız adımı bu doğrular çer
çevesinde yürütelim. Doğrudur; 1961 Anaya
sası Türk cemiyetinin bünyesine uygun bir ölçü 
getirmiş olsaydı, 10 yıl geçmeden tadil teklifle
riyle karşı karşıya kalmaz idi; ama işte misali 
önümüzde; 28 nei madde... Anayasanın 28 nci 
maddesi tadil gönm ediği halde, bir tasarıyla de
ğiştirilmek istenmektedir. Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu. 1968 yılma kadar bu kanunun pürüz
leri gün ışığına çıkmadı, bu kanunun açıklan 
meydanları doldurmadı, neden 1968'den sonra 
bu meydanlar doldu? Demek ki kanunu uygu
layanların da bu günahta nasibi vardır. O hal
de, bu iki gerçeği bir arada görmek ve bundan 
sonra yapacağımız kanunları bu ölçüler içinde 
tutmak zaruretiyle karşı karşıyayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 1961 Anayasası ve 
1960'dan sonra yapılan kanunlarda mütemadi
yen 1960 öncesi olaylar misal gösterilerek fi
kirlere, şahsî görüşlere, kanaatlere gerekçe bu
lunmuştur. Şimdi 12 Mart olayları, 12 Mart ön-
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cesi ve sonrası olaylar gerekçe olarak gösteril
mektedir. Bir mesele vardır; nasıl ki 1960 son
rası çalışmalarda bir reaksiyon, mantık, bir 
tepki, bir his aklın önüne geçmiş ise, hepsini 
Ikül olarak mütalâa etmek zor, doğru da değil; 
ama bir çok kanunlarda bu aksaklık gözükmek
tedir; bir tepki mantığı ortadır. Onun noksanı 
10 yıl içinde kendisini göstermiştir; bunun ba
ta olduğu Yüee Meclislerce tescil edilmiş, bel
gelenmiştir. O halde, 12 Mart sonrasında, nice 
geleceklere yetişecek aziz. milletimizin gidişatı
mı, bünyesini ilgilendirecek 'kanunları yapar
ken, bir tepki mantığına düşmeden, bir reaksi-
yoner haleti ruhiye içine düşmemek zaruretiyle 
Ikarşı karşıyayız. Bunun için diyoruz ki, bu tür
lü hislerden tecrit edilerek, millî bünyenin ge
reklerine uygun bir hürriyet anlayışı içinde ka
nunlarımız yapılmalıdır. 

Bugün sabahleyin Yüce Heyetinizin huzu
runda bana göre enteresan bir olay cereyan et
ti. C. H. P.'den bir arkadaşımız ve A. P.'den bir 
başka arkadaşımız basın özgürlüğünü müda
fâa etmek için yüce huzurunuza çıktı, kanaat
lerini ifade buyurdular. Hatay Örfî İdare Ko
mutanının almış olduğu bir kararı eleştirdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar ga
zete kapatma olayı yalnızca bu değildi, bun
dan önce çok gazete kapatma olayları oldu. 
Fikir özgürlüğünü kısıtlayan misaller birçolk-
larıyla karşımıza çıktı. Bir Anadolu kasabasın
da çıkan gazetenin susturulması, bir taşra ga
zetesinin üzerinde bulunan baskılar Yüee He
yetinize getirilmedi de, büyük tirajlarda ken
dilerinin de propagandasını yapması garantisi
ni aldıktan sonra bir gazetemizin derdi Yüce 
huzurunuza getirildi. 

O halde benim menfaatime olan hürriyet, be
ni ilgilendirmeyen şey, hürriyet dışı telâkki edi
lirse, hürriyetler üzerinde anlaşmak imkânı ol
maz ve bu milletin derdine müşterek bir çare 
bulma imkânları da zaman içinde kaybolur. 

Hak, küçüğüyle, büyüğüyle, haktır. Bir ka
saba gazetesinin kapanma olayı ne derece önem
li ise, en yüksek tirajdaki gazeteye dokunan bir 
hak ihlâli de bir o kadar önemlidir. Ne fazladır, 
ne noksandır. 

Eminim ki, 1963 Şubatında 171 sayılı Ka
nunun yapımında bu kanunun millî bünyeye uy
gun olmadığını iddia edenler, Anayasaya uygun 

olmadığını iddia edenler bugün yer değiştir
miş vaziyettedir. Dün yapılırken bu teklifi 
getirenler bir kanadın itirazlarına mâruz kal
mıştı, bugün Ibu teklifi savunanlarla bu teklifi 
tenkit edenler yer değiştirmiş vaziyettedir. Ya
rın bu yer değiştirme durumunun tevali etme
mesi için bugün oturup, hislerden uzak, hâdi
selerin etkisinde kalmadan, millî gerçeklere uy
gun, ilmin ve aklın hukukileşmesini sağlamalı
yız. İlim ve akıl rehber olmalıdır. Bu iki cev
her kanun çerçevesinde hukukilik kazanmalıdır. 
Biz, D. P. olarak çareyi burada görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, yine tasarıda ileri 
batı ülkelerinden örnekler veriliyor. Nedense 
bunu devamlı bir sığınma unsuru olarak kabul 
etmişiz, «Hep ileri demokrasilerde bunlar böy
le yapılır, Fransa'da böyledir, İtalya'da böyle
dir, İngiltere'de böyledir» gibi gerekçeler sü
tunları doldurur. Gariptir, bu gerekçenin tari
hi, tarih olarak da çok eski. «Fransa'da; 23 
Ekim 1935 tarihli kanun niteliğindeki karar
namenin 3 ncü maddesinde, (Polis yetkisini 
haiz makamın, yapılacak gösterinin kamu düze
nini bozucu nitelikte olduğu kanaatine varır
sa, gösteriyi derhal yasaklayacağı, belediye 
reisinin 24 saat içinde bununla ilgili beyanna
meyi valiye tevdi edeceği..:» gibi gerekçeler 
var. 

1973 yılında Türk Parlâmentosu bir kanun 
yapıyor, kendi bünyesine uygun bir kanun yap
mayı tasarlıyor, kanunun gerekçesinde 1935 
senesindeki Fransa'nın bir kararnamesinin bir 
maddesi gerekçe olarak gösteriliyor. 

Bu mantığı tenkit etmekteyiz. Bu mantık
tan hareket edilirse, bugüne kadar düşülen 
hatalara bugün de ayniyle düşmüş oluruz. Me
seleyi Fransa'dan, İngiltere'den alacağımıza, 
şu içinde yaşadığımız hâdiseleri gözönünde tu
tarak ve hislerden uzak, tekrar ettiğim gibi, 
ilmî rehber alarak düşününce çok daha sağlam 
gerekçeler bulacağımız kanaatindeyim. İleri 
devlet, bir başkasını taklit mânasına değildir. 
İleri devlet hevesi, aiklm rehberliğinde ve ilmin 
icaplarına uygun olmalıdır. 

Bu kanun insan aklının eseri olacaktır. Ka
nun yapılırken insanın önemi büyüktür, kanun 
uygulanırken insanın önemi büyüktür. Her 
şeyden önce iyi insan, iyi kanun yapıcı, iyi ka
nun tatbik ediciyi bulmak zarureti vardır. 
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Maddelerini görüştüğümüz bu kanun tefer
ruata boğulmuştur. Teferruat içerisinde çare 
getireceğini zanneden bu kanun, bugüne kadar 
yapılan şikâyetleri bir ters istikametten başka 
şikâyetleri davet etmek suretiyle geleceğe ha
zırlanmaktadır. 

Sayın komisyon sözcüsünün, yine şikâyette 
bulunduğumuz bu teferruat içerisinde ortaya 
koyduğu «müeyyide» kavramı üzerinde durmak 
istiyorum. 

Doğrudur, «müeyyide» hukukta bir mües
sesedir ; ama müeyyide âdil okluğu zaman mak
buldür; «müeyyide hukukta vardır» diye her 
müeyyideyi dengesiz bir şekilde karşısına kor
sanız, bu müeyyide fonksiyonunu kaybeder, 
fayda yerine zarar getirir. Sayın komisyon 
sözcüsünün müeyyideyi bu ölçüler içinde almak 
mecburiyeti vardır. Hakkı kötüye kullananlara 
mâni olmak için ağır müeyyideler tatbik et
mek, o hakkı kullanmak isteyenlere engel olmak 
manasınadır. O .halde müeyyide âdil olmalıdır, 
ölçülü olmalıdır. Bir kötüyü barajlamak için, 
hakkı kötüye kullanmak isteyenlere engel ol
mak için binlerce iyi niyetlinin hakkını ket-
metmek, öldürmek, yok etmek kanun yapıcının 
gözünden kaçmamalıdır. Bu münasebetle tadil 
edilmesi düşünülen 1 nci maddenin teferruatla 
dolu olduğunu ifade ediyorum ve garip bir du
rumun da yine ortada bulunduğu kanaatini arz 
etmek işiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar tat
bik edilen bu kanunun mahzurları ortadadır. 
Çözüm getirilmesi şarttır, zarurettir; ama bu 
türlü çarelerle çözüm geleceği kanaatinde de 
değilim. Bu sebeple sayın komisyon bizi niha
yet ehvenişer'i tercih etmek mecburiyetinde 
bırakmıştır. İmkân varsa komisyonun bu tasa
rıyı yeniden gözden geçirmesinde fayda um
maktayız. Aksi halde bu ehvenişer'i tercih et
mek mecburiyetiyle karşı karşıya olduğumuzu 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Burhaneıttiıı Asutay, 
buyurunuz efendim. 

ıBURHANETTİN (ASUTAY '(İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli .milletvekilleri; 

10 Şubat 19'GO tarih!!* ve 171 sayılı Toplan
tı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki! 

Kanımda değişildik yapılmasına dair kanun 
tasarısının tümü üzerinde, .görüşmek isterdim,. 
Tabiî bir yeterlik önergesi bu görüşmemize 
mâni oklu. Onun için ımadde üzieı ündeki 'görüş
lerimi-arza çalışacağım. 

1 nci madde, tümü üzerindeki görüşlerini 
'beyan eden arkadaşlarınırzca Anajya'sanm 28 
V3 11 nci maddesine aykırı olan, binaenaleyh, 
izne 'bağlı olmaksızın' vatandaşın bir gösteri 
hakkını tahdit eden madde olarak ifade edildi. 
Tam 26 yıllık sendikacılık hayatım var. Ta 
1947 yılından başlayarak Yüce Meclise gel
diğim güne kadar bu gibi toplantı, yürüyüş, 
meydan mitinglerini tertibetmiiş bir arkadaşı
nızım. O devirden bu devire kadar, yürüyüş 
yapan arkadaşlarımız, toplantı yapan arkadaş
larımız hüsnüniyetliyse, vataniS'everse, milliyet
perver ise, halkı düşünürse, temsil ettiği küt
lenin menfaatlerini önplânda tutuyorsa bu gi
bi gösteri ve yürüyüşlerde hiçbir suretle va
tandaş ızrar edilmemiştir, sonunda dailma men
faat sağlanmıştır, ama İni 'gösteril ve yürüyüş
ler bir huzur bozma ve ideolojik davranışları 
esas 'alan kişiler tarafından tortiplentarişse dai
ma kitle zarar görmüştür, vatan zarar görmüş
tür ; 15 - 16 Haziran olayları gibi'. 

Madde hiçbir kısıntı getirmiyor ve Ana
yasanın 28 nci maddesine de aykırı değil be
nim görüşüme, göre. 

Ne diyor? i«Toplantının yapiLm.asm.daai eni 
az 48 saat önce toplantının yapılacağı yerin. 
-en büyük mülkiye amirliğine çalışma saatleri 
içinde bildirik'cektir.» Maihallli.n mülkiye âmiL-
line kir top]an!tının yapılması şartı, toplantı
nın hazırlanış v'e tertip heyetinin kimlikleri! 
belli edilmezse o toplantıdan bir .sonuç almak 
mümkün! değil. Bu sebepledir ki, madde bir 
beyanname ila mahallin en .'büyük mülkiye âmi
nine -bildirilmesini esas alıyor, toplantının ya
pılacağı yer, gün ve saat, toplantının yapılma
sındaki maksat - ki en ehem'ml'iyetli nokta (bu
dur - bu toplantıyı hazırlayan tertip heyeti 
üyelerinim (hüviyetlerinin bil dirilmesini zorun
lu kılıyor. 

Ancak, maddede noksan buluğum veya ye
tersiz bulduğum, bir husus var, onu işaret et
mek istiyorum: Toplantıyı teı'libedecek heyet 
kimlikleriyle beraber .mahallin en büyük mül
kiye âmirine müracaat edecek. Bımıııı dışın
da da ıen az üç kişilik idare heyeti üyelerimin 
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de açık adres'ItoiD hu beyannameye eklenecek. 
İdare .heyetinin imzaları belirtilecek, ancak bu 
imzalardan bir tanesinlin, muhakkak surette 
toplantı veya gösterilen yaplacağı maha'lde 
ikâmet eder bulunması gerekiyor. O halde bu
rada mesele ortaya çıkıyor: 

1. 'Toplantıyı yapmak arzusunu "beyan 
edenler. 

2. Toplantıyı yapacaklar bir cemiyet ise, 
bir sendika lise, bir kuruluş ise o kumlusun 
idare heyetinden en az üç-'kişinin açıik kimlik 
ve imzasını taşıyacak ve toplantının yapılaca
ğı bölgede ikârrJet edilmesi şartı bulunacak. 

Değerli 'milletvekilleri, toplantıyı yapmak 
içim sendika .olursa federasyonlar olabilir, ce
miyetler ise yine federasyon halinde çalışaibi-
lir ve .haltta Tiirk'ye çapında bir ba,ş kuruluş 
olabilir. Bunlar, Türkiye'nin muhtelif vilâyet
lerinde bir gösteri yürüyüşü talcıhlnd'e bulu-
mabillirier. O halde, eğer bir teşkilât bu top
lantıyı tertilbodiyorsa o teşkilâtın üdarc heyetin
den hilriisinin, toplantının yapılacağı mahalde 
ikâmet etmesinıi şart 'koşuyor. Bir örnek ver
mek istiyorum: Türkiye İşçi Sendikaları Kjon-
federaisyonu İzmir'de böyle bir gösteri yürü
yüşünde bulunulmasını kararlaştırdı. Konfe
derasyon adına böyle bir toplantı yapılacak
tır, haltta Türkiye İşverenler ^Sendikaları Kon
federasyonu adına böyle bir toplantı yapıla
caktır. Eğer 'böyüie bir konfederasyon adma top
lantı yapnlması kararlaştırılırsa, toplantının 
yapılacağı mahallin mülkiye âmiline verilecek 
îbeya.uîiamede o toplantıyı terftilbeden idare he
yetinden üç kişinin imzasının bulunması ve 
ibunla'ıdan 'birinin toplantının yapılacağı ma
halde ikâmet eder bulunması şartını arıyor. 
Böylece, geneli merkezlerin, konfederasyonların 
veya federasyonlarını kendi bölgeleri dışında 
yapacakları toplantıyı az da olsa kısıtlar bir 
nıahi'yet arz ediyor. 

Bunun ilcin bir önerge takdim ettin.; ka
bul edilir veya 'edilmez 'Onu hilai'iyorum, ama 
bâzı arkadaşlarımız kanunun1 tümü üzerinde 
görüşürken, toplantının yapılmasının 1 nci 
madd'eye göre imkansızlaşacağını (belirttiler; 
hu fikre iştirak etmem mümkün değil; rvJte-
•kiim, 1 nci .maddenin 6 neı fıkrasında «Bu be
yanname en büyük mülkiye amirliği tarafından 
kabul edilmez veya karşılığında ihnühabcr ve-
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I rüımıez ise keyfiyet bir tutanakla tespit editör. 
Bu halde noter hulunan yerlerde noter vasıta-
sıyle ihbar yapılır...» diyor. Mülkiye âmirinin 
toplantıya mâni olması bu maddeyle mümkün 
değlUıdûr, toplantıyı tertibeden arkadaşlar mu-. 
hakkak o mahalde toplantı yapacaklardır. An
cak, toplantının! yapıl ah ilmeği için hem tertip 
hay e tinin, hem idare heyetinin o mahalde ikâ
met etmesi gibi bir hükmün getirilimcsıkıde ben
ce tam bir isaibdl. yoktur. 

(Bu hususu arz eder, teşekkürlerimi suna
rım efendilıı. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet. Sakıp Hiçefiimez, 
buyurunuz efendim. 

AHMET SAKIP H İ Ç E M M E Z (Ankara) — 
I Say m Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

171 sayılı -Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti halklkındaki Kanunun bâzı maddele
rini değiştiren kanun tasarısının 1 nci maddesi 
üzerindekiiı görüşlerimi arza çatışacağım... 

Üalübi dikkat 'bir noktaya değinmeden ge
cem eyeceğıln: Elimizde, bundan bir süre önce 
görüşülüp kahul edilen, üzerinde münakaşa
lar edilen, Anayasaya aykırı olduğu-iddiası da 
ileri sürülen 'bir Dernekler Kanunu va.r. Onun 
g e r e k l i n e 'bakıyoruz, aynen şu cümleler var: 
«19131 Aua.yasasının getirdiği geniş hürriyet or
tamı...» Bu defa elimizdeki tasarıya bakıyo
ruz omun -gerekçesinde de «Genıilş K r hürriyet 
düzeni getirmiş olan l'ÖGl Anayasamız...» diye
rek, 19'Gl Anayasasını, önce getirdiği geniş hür
riyet lortamından dolayı suçluyor. iSonra, san
ki hür savunma hafiindeynıiş gibi bir Adalet 
Paru'lû «özoü arkadaşımız haraya çıkıyor ve 
diyor ki, «Biz bu kanunu hazılamadık, bunu fi
lân Hükümetin Başkanı hazırladı, onun ekibi 
hazırladı...» Hafızalarımızı bilhassa Demek
ler Kanunu zamanında kurulmuş olan geçici 
Komisyona gülünecek olursak, orada yine ay
nı siyasî örgütün eski hakanlarından değerli 
bur arkadaşımız da iliyor ki, «Bı'Jz bu kanunu 
hazırladık, fakat, vaktinde Meclis'e dlet'e'medi-
ğVmiz İçin 'bunu İkinci Nilhat Erim Hükümeti 
ancak Parlâmentoya -görev olarak getirebiDdk 
Şimdi biraz evvel ilki gerekçeyi de birer cüm
lesi ile okuduğuın zaman gördük ki ; mâna, ya
ni anlam -olarak ikisi d:e aynı sonuca varmak
tadır. Yani, 1.0'Gl Anayasasının getram'lş oldu-

I ğu geniş hürriyet ortamı; şikâyet edilen bu-
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dur. İnsanın aklına ister istemiez, 'bu iki kanun 
tasarısını da hazırlayanların aynı ekip oldu
ğu intibaını derhal veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir toplantı, fbir mi
ting velya 'bir yürüyüş ne için yapılır; evvelâ 
bunu tespit etmek lâzımdır. Bir toplantı, gös
teri veya mitling, yahut yürüyüş, bir olayı pro
testo veya övme için,1, veya bir haklan kamu
oyu önünde meşruluğunu ispat edebilmek için 
yapılır. Bütün bu tutum ve davranışların an
lamı, anayasal bir hak olarak, toplulukların ka
muoyuna meşru hudutlar içinde se'slenişıMir. 
Ama tatbikatta, önümüze getirilen masûlilere 
bakarak .görüyoruz k i ; kendi tutum ve dav
ranışlarını protesto eden toplulukları vıe ey
lemlerini1; rakiplerini öven topluluk ve bunla
rın eylemlerini; bir hakkın kamuoyuna male-
dilmesi için cereyan eden olayları «Gayri meş
ru» 'dlarak iilân 'etme hastalığı kürsüye ka
dar, gelmektedir. 

Ama bunun yanında, bâzı tutum ve davra
nışlar tatbikatta görülmüştür ki; hiç te Ana
yasanın koyduğu sınırlar, hiç de 171 sayılı Ka
nunun koyduğu sınırlar içinde olmayan, fakat 
kendi fikriyatlarına paralel eylemler olduğu 
için meşru sayılmıştır. Örneğin, «Kanlı Pazar» 
olayı gibi... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — «Kanlı 
Pazar» 1905te Rusya'da olmuştur. 

AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Devamla) 
— Şimdi meseleye bu açıdan .da çok dikkatle 
bakmak lâzımdır. Hükümetlerden idareye sıç
rayan bu tarafsızlığını yitirme tutumu ve dav
ranışı, ister istemez bir anarşiyi davet etmiş
tir. Bu ortamdan yararlanimak isteyenler ve 
yararlananlar da fırsatı bulmuşlar ve o anar
şinin içiine - hepimizin 'ta.svîbetmediği - yeni bir 
anarşiyi sokmuşlardır. Sorumlusu Anayasa, mı
dır? Sorumlusu 17.1 sayılı Kanun mudur- Şüp
hesiz ki, hiç kimse «evet» diye bunu eevaplan-
dıramayacaktır. 

ıBir ülkede sosyal ve ekonomik tedbirler 
alınmaz, idaıre ve Hükümet tarafsızlığını ylta-
irirse; olayların elbetteki ö şekilde cereyan et
mesi tabiidir. 

Hatırlayınız; birtakımı olaylar cereyan eder
ken, Hükümetin hası resmî beyanlarda bulu
nuyordu: «Demokrasi biraz da anarşi delmek
tir.» Bunu biz söylemedik; Cumhuriyet Halk 

Partili h i ç t e arkadaşımız da söylemedi1. Yine 
o zamanın Hükümet Başkanı diyordu ki, «Yol
lar yürümeiMe aşınmaz.» İşte anarşi bu sözler
le geldi. (A. P. sıralarından gürültüler) 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Siz
lerden gelen sözler nasıldı? 

İSMAİL HAKKI ADACA (Kars) — Bu ka
darı da fazla oluyor. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Ve bir taraftan 'kendilerini öven, kendi fik
riyatına paralel kanunsuz eyilem yapanlara 
«Evet» dendi, gez yumuldu. Öbür tarafta bir 
hakkın istihsali için veya bir olayı protesto 
etlmek veya bir hâdiseyi övmek için hareket 
etmdş olan kimseler ise; o zaman da birtakım 
suçlamalarla kamuoyu önünde lekelenmek is
temdi ve bugünlere geldik. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — İş
gal (ile boykot aynı şeydir» -diyen 'kitndi beye
fendi; kimlerdi? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devama) 
—• Değerli arkadaşlarım, şimdi zannediyorum 
özellikle Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım ile 
Komisyon Başkanı olan arkadaşım; burada 
iki kelimenin anlamı üzerinde karışıklık içiln-
de görünüyoıilar: «Sınırlama» ve «Kısıtlama» 
kelimeleri... 

ilsin garibi, biraz önce çok değerli arkada
şımız, «Bûr hürriyeıti sınırlamak düşünmüyo
ruz» h-uyurdullar. Düşününüz ki, «'Sınırlamak»-. 
kelimesini nasıl anlıyorlar, bu cümlenin içinde 
mündem'l'ç; «Bir hürriyeti sınırlamayı düşün
müyoruz» diyorlar. 

Esasında, konumuzla ilgili olan Anayasa
mızın 28 nci maddesini şilindi okuyalım: 

«Herkes önceden izin (almaksızın, silâhsız 
ve saldırısız toplanma ve gösteri yürüyüşü 
yapma hakkına sahiptir.» Hemen savunma ara
cı olarak kulllanılan paragrafı da okuyaca
ğım :. 

«Bu hak, ancak kamu düzenini korumak 
için kanunla sınırlanabilir» «Kısıtlanahilir» de
miyor, «Sınırlanaıbilir» diyor. 

Şimdi Anayasamızın 11 nci maddesinin il
gili hükmünü de okumadan yapamayacağım: 
Kanun temel hak ve hürriyetlerin özüne do
kunamaz. 10 nen maddesi ise şöylte diyor: «Her
kes, kişiliğine bağlı, dcıkunulmaz, devredil
mez, vazgeçilmez temel hak ve , hürriyetlere sa
hiptir. 
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Devlet, k%iniıı temel hak ve hürriyetlerini, 
fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti il
keleriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan 
siyasî, İktisadî ve sıosyal bütün engelleri kal
dırır...» Yani Devlet görevi icaibı, bir temel 
hak ve hürriyetin kullanılmasını önleyecek bü
tün siyasî, iktisadî ve sosyal cn'gellcri kaldır
makla yükümlüdür. Ama lelimiizdeki tasarıya 
bakarsak göreceğiz k i ; engel... 

BAŞKAN — Tasarıya değil de 7 nei mad
deye bakalım .efendim. 7 nei . maddeyi müza
kere ediyoruz. 

AHMET SAKIP HÎÇEKÎMEZ (Devamla) 
— Sayın Başkan, benden önce konuşan de
ğerli aıfeadaşlarımdan bir tanesi de aynı şe
kilde konuştu. 

BAŞKAN — Biliyorum, müsamaha ediyo
rum. Tümü üzerinde konuş/madığmız için, tü
münü bahsettiğinizin farkındayım.. 

AHjMlET SAKIP HİOERİMEZ (Devamla) 
— Bağlayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Arada sırada bir de maddeye 
temas buyurursanız. 

AHMET SAKIP HtOERÎMEZ (Devamla) 
— Hay hay efendim. 

Görülüyor ki ; Devlet birtakım sınırlama
lar koymak suretiyle temel halk ve hürriyet
lerin kullanılmasını önleyici ve engelleyici tu
tum ve davranıştan uzak kanunları çıkarta
caktır. 

jŞimdi elimizdeki tasarı 1 nei maddesiyle tote-
raiber, daha önce mevcut bulunan birtakım kı
sıtlamaları, zorlaştırmaları daha ileri bir nok
taya getiriyor ve bir değerli arkadaşımın da 
(ifade ettiği gibi «Bir toplumun iradesini bilr 
kişinin iradesinle tlerkediıyor.» 

Bir kanun, önce vatandaşları ve idarecile
ri iyi niyetli olarak kabul etmelidir, kaide bu
dur. Temel hak ve hürriyetlerin em güzel Şe
kilde 'kullanılmasını sağlayacak biçimde tan
zim ^edilmelidir. !Sonra da, bu hak ve hürriyet
lerin kötü Kir şekilde kullanılmasını önleyecek 
tedbirleri getirmesi lâzımdır. Fakat elimizdeki 
tasarının 1 nei ve diğer maddeleri de göster
mektedir ki; önce vatandaşın büyük çoğunlu
ğunu her an bir suç işlemeye hazır bir toplu
luk olarak telâkki etmekte, göstermekte ve 
ondan sonra tedbirlerini sıralamakta, fakat 
idarecilerin de hata yapabileceklerini asla dik
kate almamaktadır. 

. Yine 1 nei madde üzerinde durarak şunu 
ifade etmek istiyorum: Bakınız 6 ncı fıkrası, 
«Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği ta
rafından kabul edilmez veya karşılığında ilmü
haber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tes
pit edilir. Bu halde noler bulunan yerlerde 
noter vasıitasıyle ihbar yapılır, ihbar saati be-
yannaıme verilme saatidir, noter bulunmayan 
yerlerde tutanalk yeter sayılır.» 

'Elbette İri, beyanname verilmiş olması, be
yannameyi idarenin kabul edip etmemesi bu 
toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılmasına 
engel değil. Metin bunu gösteriyor. Ancak, bu 
fıkrayı clkuıınaidan önce; «bu beyanname kar
şılığında ilmühaber verilmesi mecburidir.» 
fıkrasını dkuyunca bu büyük tenakuz karşı
sında inısıan hayretler içinde kalıyor. Bir ka
nun çıkarıyoruz, idare âmirlerine, idarecilere 
dirdktif veriyoruz, mecburiyet veriyoruz, diyo
ruz ki, sana toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
yapmak için bir beyanname gelirse bu beyan
nameyi alıp kaibul etmek meeburiyetindesin ve 
(karşılığında da ilmühaiber veırmclk mecburiye-
tindesin. Hetaen onun altına geliyoruz, onu key
filiğe iten bir maddeyi de oraya yerleştiriyo
ruz. Buraya başka bir şey yerleştirm;ek lâzım
dı, buraya, bu ilmühaberi vermeyen idare âmi
ri hakkımda şu cezai işlem yapılır, demek ikti
za ederdi, bu lâzimeye nedense dikkat edilme
miş. Demek ki, yine bir hususa dikkati çekmek 
lâziımig-eliyor, vatandaşların tümü suç işleyebi
lir; ama idareciler asla kusur işlemekler gibi 
bir tclâlkkinin içinde bu düzenleme yapılmıştır. 

'Değerli arkadaşlarını; memur sendikaları 
ile ilgili bir halldkı ortadan kaldırdık. Sonra 
Dernekler Kanunu ile Anayasaya aykırı birta
kım maddelerle birçok hürriyetleri kısıtladık. 
Şimdi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
ile de temel halk ve hürriyetlerden olan Türk 
vatandaşına tanınan temel hak ve hürriyetler
den bir tanesini daha yine ortadan kaidıracaık 
veya büyük ölçüde kısıtlayacak bir tuıtum ve 
davranışın içine girdik. 

Burada Anayasa Mehikenıeımizin vermiş ol
duğu bir karara dikkatinizi çekerek sözlerimi 
bağlayacağım. Bakınız Anayasa Mahkememiz 
»bir münasebetle nasıl bir karar vermiştir; bu
nu aynı Hükümetin Parlâmentoya sev/k ettiği 
bir kanunun gerekçesinden okuyorum; başka 
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Ibir yerden almış değilim; «Bir hak ve hürriye
tin gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını 
son derece zorlaştıran veya onu kullanılmaz du
ruma düşüren kayıtlara ta;bi tutulması halinde 
o halk ve hürriyetin özüne dokunulmuş sayılır. 

[BURHANETTİN AıSUTAY (İzmir) — Altı
na bak. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Vaktiyle yaptığınız mitingleri artık yapa
mazsınız Sayın Asutay. Sıralar değişince kafa
lar da değişiyor bakıyorum. 

'Değerli arkadaşlarım; eğer biz bu hürriyet
leri böyle kısar gidersek nasıl bir 27 Mayıs sa
bahı hürriyet sesleri içinde bir başka ortama 
girmişsek böylesi tepki kanunları ile hürriyet
leri kısa kısa korkarım İd, bir gün yine hürri
yet ııidMarı ile bir sabahın karşısında kendimi
zi buluveririz. O zaman 'buralardan bu hürri
yetleri kısıtlayan kanunların savunmasını ya
panlar, bir zamanın Namık Gedik'1 erine benze-
yiverirler, ondan da endişe ediyorum. 

ISaygılar sunarım. 
BASİM OİNİSLİ (Erzurum) — Ölmüş in

sanlarla uğraşmasanız olmaz yani. 

ıBAŞKAN — Bir hususu istirham edeceğim, 
hiç madde ile ilgili olmayan konular müzakere 
edilmektedir, buna imkân vermeyeceğim, bunu 
arz ederim. Tümü bitti, maddeleri konuşalım. 

ISayın Reşit Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; 1 nci maddede yer alan 7 nci madde
de değişiklik yapılan hüküm esas itibariyle şu 
fıkra oluyor; «Tertip heyetince verilecek beyan
nameye bu heyet içinden veya dışından medenî 
hakları kullanma yetkisini haiz olan ve ayrıca 
son 5 yıl içinde ağır hapis cezası ile veya yüz 
kızartıcı bir suçtan veya Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu hükümlerime muhalefet
ten kesin hüküm giymemiş İnsilerden teşkil edi
len en az 3 kişilik idare heyeti üyelerinin açık 
kimlik ve imzalarını taşıyan belge de eklenir. 

Şimdi esas itibariyle bu hükmün nüvesi 
mevcut kanunun 8 nci maddesinin 1 nci fıkra
sında yer almakta idi. Tertip heyeti toplantı
dan önce kendi arasından veya dışardan en 
az 3 kişilik bir idare heyeti teşkil eder ve Hü
kümet komiserine bildirir diyordu. 

Şimdi burada yapılan değişiklik hükmün 
7 nci nmddeyn aktarılması suretiyle 48 saat ön

ce idare heyetlinin bildirilmesi mecburiyeti geti
rilmiştir. Bugünkü kanunda, biraz evvel okudu
ğum gibi en az 3 kişilik bir idare heyeti teşkil 
eder ve Hükümet komiserine bildirir, deniyor. 
Toplantıda Hükümet komiserine 3 kişilik idare 
heyeti bildiriliyor. Bugün getirilen bu madde 
ile, getirilen değişiklikle 48 saat evvel, yani 
müracaatla aynı zamanda bu isimler bildirile
cek. Bu taibiî önemli bir değişikliktir, toplantı 
ve gösteri hürriyetinin uygulamasının kolay-
laştırılıp ağırlaştırıMıası bakımından ele almak 
lâzımdır. Biraz evvel arkadaşım gerekçeden 
Anayasa Mahkemesinin kararının bir kısmını 
dkudu, orada eğer hürriyetin kullanılması güç
leştirilmiş olursa getirilen birtakım maddelerle 
11 nci maddeye göre onun özüne ele dcfkunul-
muş olur. Çünkü kâğıtta kalır, tatbikatı müm
kün olmaz. Bu açıdan öze dokunma meselesini 
ele almak lâzım. 

Şimdi, bir defa bu getirilmiş, bir güçleştir
medir bu. Buna bâzı şeyler ilâve edilmiş, mede
nî hakları kullanma yetkisini haiz olan ve ay
rıca son 5 yıl içinde ağır hapis cezası ile veya 
yüz kızartıcı bir suçtan veya Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun hükümle
rine muhalefetten kesin hüküm giymemiş kişi
lerden teşkil edilen en az 3 kişilik bir heyet, 
deniyor. 

Şimdi, değ-erli arkadaşlarım; aslında bunu 
okuduğumuz zaman; «doğru, ne diye böyle suç 
işlemiş kimseler gelir de bu türlü bir vazifeyi 
alır» diye düşünülebilir. Fakat biz meseleye ba
kalım, ne tatbik edilecek? Siz bir toplantı yapa
caksınız, bildiriyi yaparken, idare heyetini bil
dirirken adlî sicilden tahkikat yapmaya mec
bursunuz; yapar mısınız yapamaz nixSinız, hak
kınız var mı yak mu, zaman var mı ydk mu 
araştırılmıyor. Yani Devletin yapabileceği, 
ancak, yetkili mercilerin yapabileceği bir şeyi 
getirip sizden işitiyor. .Nereden çıkarıyorsunuz 
diyeceksiniz, bunun arkasında ceza hükmü de 
var; 8 nci maddede üç aya kadar hapis 50 lira
dan 1 500 liraya kadar ağır hapis cezası var. 

iŞimdi, böyle bir hükmü getirdiniz, bugün 
Yüksek Seçim Kurulunun kararlarını okuyo
ruz. Adam belediye başkanı oluyor, muhtar olu
yor, itiraz müddetleri esnasında adamın katil 
okluğu - bırakınız yüz kızartıcı bir suçu - mey
dana çıkmıyor, sonra öğreniliyor, yahu bu 
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adanı belediye başkanı oldu, bu eskiden bizim. 
mıntıkada adanı öklürmüştü, su kadar da yattı 
diye Yüksek Seçim Kuruluna müracaat 
ediliyor ve tam kanunsuzluk sebebiyle Yüksek 
Seçim Kurulu bunu. iptal ediyor. Böyle bir yı
ğın karar var... 

I>en başka bir açıdan söylüyorum. Eğer ken
dileri, yani tasarıyı, hükmü sevk eden Hükü
met bir formül bulur da, gerçekten bu türlü 
suçları işlemiş olanların kolaylıkla anlaşılması
nı temin edecek birtakım imkânları da beraber 
getirirlerse bendeniiz de katılıyorum. Evet, Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunundan mah
kûm olan adam bu idare heyetine girmesin, 
yüz kızartıcı suçtan mahkûm olan girmesin, bu
rul ban de kabul ediyorum. Ben burada başka 
bir şey söylemek istiyorum; bunun tatbik ka;bi-
liyeti nedir, nasıl olur? Ha, şimdi, siz bunu ge
tirip koyduğunuz zaman, başlıbaşma bir iştir 
ve hiçbir vatandaş normal bir toplantı ve gös
teri yürüyüşü hakkını kullanacak bir vatan
daş bir idare heyetini yazanken, onun gelmişi
ni geçmişini, sabıkasını vesairesinden dolayı 
mesuliyetini alıp hapse girmeyi göze almaz 
•arkadaşlar. Göze almadığı zaman da, aldıra-
mazsmız. Açık söyleyeyim ben kendi hesabıma 
almam. Yani şu kanunu böyle okuduktan sonra 
kolay kolay, adlî sicilden, vesaireden sormadan 
bunun yapılması mümkün değildir. 

Onun için bunun neticesi bir• noktaya gelir; 
bu, aslında toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yetini tahdidedici bir şey olur. Ha, belki ba§ka 
bir şey söylenebilir; «bu türlü adamları bilerek 
idare heyetine koyan, yahut şunu yapan, bunu 
yapanlar» denebilir. Olabilir, o başka bir bahis. 
Ama burada bir toplantı yapılacak, gösteri yü
rüyüşü yapılacak, bunun için üç kişi bildirile
cek. Bugüne kadarki tatbikatı; hemen orada 
gel Ali, gel Veli, gel Fatma hanım sizi yazıyo
ruz, siz de bu toplantıyı idare ediyorsunuz 
şeklinde cereyan ediyor, komisere bildiriliyor
du. Şimdi bu komisere bildirilen husus burada 
bu şdkilde getirilmiştir, kanaatimce doğru de
ğildir, hakkın kullanilmasım güçleşti riei nite
lik taşır, bu bakımdan da tedbir niteliğinde de
ğildir. 8 nci maddede bahis mevzuu olan ceza-
sıyle beraber mütalâa ettiğiniz zaman bu hakkı 
kullandırmaz hale getirir, bundan dolayı ela 
özüne dokunur nitelik taşır. 
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Şimdi, burada/ birçok a ikada şiarını tümü 
üzerinde konuşurlarken - (Bcıı bu madde ile 
ilgili olduğu için söylüyorum) - meseleyi ç'oik 
yanlış vazettiler. Deımok ki; herkesin aklına şu 
geliyor; «Kızılay'a yürüme» dediler, «Kızılay'a 
yürüyüş» arkadaşlar, benim elimin . altındaki 
kanundan ben böyle bir mâna anlamıyorum. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu; öyle 
herkesi kendine göre çıkıp yürüyüş yaptıran 
bir kanun değildir benim bildiğim kadarı ile... 
O maddeleri de değiştirmiyoruz. Burada da ih
tilâfımız olamaz. Benim, bildiğim; toplantı ve 
'gösteri yürüyüşünün yapılacağı yol, güzergâh, 
idarî makamlar tarafından daha evvelden tes
pit ediliyor, ancak; o bölgelerde yürüyüş yapı
lıyor. Efendim, «O bölgenin dışına taşarsa» 
- O bölgenin dışına taşarsa kanunun dışına taş
mış oluyor ve kanundaki eczaları yiyor, kurtu
luşu yok. Efendim, «biz ceza verilmiyoruz» -
o başka bir şey, onu ayrı konuşalım. O bir ik
tidar meselesidir. Yani ceza verip vermemek 
yakalayıp, yakalamamak politika meselesidir, 
politik iktidarın tutumu meselesidir, o işin içi
ne kendi adamları girer, bilmem ne girer, on
dan dolayı yakalayamazsın, onlar içeri girince 
onu çıikararıalk lâzımgellr, şunu söyle r, bunu söy
ler, o bir karışık iştir. Ben o kısma girmiyo
rum. Ama bugünkü kanun, burada konuşan bâ
zı arkadaşlarımızın dediği gibi; «Kızılay'da 
yürüyüşü önleyeceğiz».. Hayır. Kızılay'da yü
rüyüş yapılmaz. Eğer, idare makamları Kızı
lay'dan, Meclis önünden, - ki, ona da mesafe 
yasağı var - şuradan gideceksin demişse o ka
nunî bir şeydir, ona da birş.ey demem. Yani Kı
zılay'dan kanun dairesinde birtakım vatandaş
lar idarenin verdiği iyine göre yürüyüşe geçi
yorlarsa ona da kimsenin bir şey demeye hak
kı yok. Onun için burada ateşli bir şekilde «Bu 
kanun anarşiyi önler, ve saireyi önler» sözü
nün, ben, bu kanunla bir ilişkisi olduğunu bil
miyorum. Bu kanunun anarşistlikle de bir ilgisi 
yok. Yani bankaya bomba atmakla gösteri yü
rüyüşü yapma arasında ben bir münasebet gö
remiyorum. Günkü burada konuşulurken, san
ki bütün anarşiler bundan oluyormuş gibi ifade 
edildi. 

Bu bakımdan, bu maddedeki bu fıkraların 
kaldırılması doğrudur. Anayasamız, bu hürri
yet için .sarih olarak hüküm sevk etmiştir ve 
bunu gerekçesinde de ifade ediyor. 
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Anayasa, madde 28 : «Herkes önceden izin 
almaksızın, silâhsız ve saldırısız toplanma ve
ya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir.» 

ıBu hak, ancaık kamu düzenini korumak içki 
kanunla sınırlanabilir.» 

iŞimdi, Anayasa gerekçesinde, modern bütün 
anayasalarda olduğu gibi, toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hürriyetini yapma hakkının önceden 
izin şartı ile baltalanması ihtimali giderilmiş
tir. İkinci fıkra, bu hakkın kamu düzenini ko
rumak malksadıyle düzenlenmesini kanuna bı
rakmış ise de; kanunun koyduğu kayıtların 
- Anayasa gerekçesinde - toplantı hürriyetini 
ciddî surette güçlcşitirici, toplantının gayesine 
ulaşmasına mani olucu, tesirini ortadan kaldı
rıcı bir mahiyet taşımamasını şart koşmuştur. 
Bu o kadar aşikâr birşey dir ki, bunun karşı
sında birşey söyleaueik mümkün değil. 

'Nitekim, tasarıyı hazırlayanlar, (Çok dik
katli arkadaşlarım hazırlamışlar, takdir etmek 
lâzım,) bu endişeyi duydukları için çoik az ka
nunda gözüken uzun bir gerekçe yazmışlar, gü
zel bir gerdkçe yazmışlar. Ama, tabiî kanunu 
kendileri hazırlamadıkları için siyasî bir enirin 
neticesinde zorlanmışlar. Yani, bunun Anaya
saya aykırı olmadığını anlatmak için Anayasa 
Mahkemesi kararından yararlanmışlar ve gay
ret göstermişler. 

(Burada bir şeyi daha ifade etmek istiyo
rum; İçişleri Bakanlığının «kolluk hizmetleri» 
diye hakikaten çok güzel bir araştırması var. 
Her noktasına katılmak zaten bahis mevzuu 
değildir, ama esas itibariyle ciddî bir çalışma 
eseridir. Tasarının çok önemli noktaları var, 
yani her nokta tespit edilmiş, en ince şeyler 
var, insan okuduğu zaman zevkle bütün hadi
seleri görüyor. Orada; bu esas bahis mevzuu 
olan bir aylık tavsiye yok, yani böyle bir ihti
yaç duyulmamış. Nitekim, daha evvel bir Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Komisyonu vardı, 
bendemiz de 1970'te onun üyesiydim. Orada top
landık, uzun uzun konuştuk, o zaman' getirilen, 
ıSayın Nakiboğlu'nun bahsettikleri metin her
halde o olacak. O metni uzun uzun konuştuk 
ve mâkul şeyler söyledik, yani olmaz şeyler 
değil. Oradaki değerli temsilciler, her halde 
bütün arkadaşların söylediklerinden istifade 
ederek, onların çoğunluğunu da bu konunun 
içimde getirmemişler, ben bundan dolayı da, 

yani mâkul olmayan şeyleri getirmeyen idare
nin her yerde ve her zaman hangi sıfatı taşırsa 
taşısın takdir edilmesi lâzımgeldiğini de bura
da ifade etmeyi bir borç biliyorum. 

Netice itibariyle, buradaki hüküm ağırlaş
tırıcı bir hükümdür. Bu hükümler tatbik kabi
liyeti olmayan hükümlerdir, ceza hükümleri 
ile birlikte mütalâa edildiği zaman Anayasaya 
aykırıdır. . 

Saygılar sunarım. 
HAYRETTİN NAKİBOĞLü (Kayseri) — 

Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nakiboğlu, 

Adalet Partisi Grubu adına. 
A. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN NA

KİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Kanunun 1 nei maddesi, değerli arkadaşları-
inıın da ifade ettikleri giibi önemli bir madde. 
Bâzı önemli hususları tanzim ediyor. Ama uzun-
nıuş, kısa imiş onun üzerinde tartışılabilir ve
ya asııl ifade etmek istediği mânayı belki daha 
kısa bir şekil içlinde öz olarak da ifade edebilir. 
Bunda başka bir sözüm yok. 

Şunu ifade etmek istiyorum; bilhassa bu 
toplantıları tertip eden heyetler üzerinde mad
de yeni bir tanzim getiriyor. Bu yeni bir tan
zim değil asılında, tatbikat bu zorunluluğu orta
ya koydu. Daha evvel, ki Sayın Cinisli arka
sını sormuştu, hattâ daha evvel Sayım Du-
rakoğılu arkadaşım işaret ettiler, dediler ki : 
Anayasanın 28 nci maddesinde değişiklik ya
pılmadı, siz, Anayasa değişikliği getirdik, 
yahut da arzu ettik tasvip görmedi dediniz. 
Halbuki bu, 28 nci maddeye istinaden çıkarı
lan bir kanun. Neden daha evvelce 171 sayılı 
Kanunda aksaklık vardı da getirmediniz, de
diler. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — öyle bir 
şey söylemedim. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
Ben umumî cevaplarım içinde arz ettim. De
dim. ki, sistem olarak biz Anayasadan itibaren 
bâzı hükümleri değiştirmeliyiz ki getirdiğimiz 
tâdil tasarıları tam ihtiyaca cevap versin. Bu
nunla beraber Anayasa hükümlerini değiştire-
menıekle beraber, yine daha evvel arz ettiğim 
gifbi bu 171 sayılı Kanunun bilhassa aksayan 
hükümlerini, boşluklarını tespit ederek ve 
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bahusus 1968 senesi tatbikatı içinde Yüksek 
Meclise getirdik. Onun tarih ve numarasını 
da arz etmek istiyorum, zabıtlara geçsin, 1/337 
ve 1968 senesinin şartları içinde ve görülen 
aksaklıklar tespit edilmiş ve Hükümet tarafın
dan Meclise sunulmuştur ve 1970 senesinde de 
gündeme gelmek üzere hazır hale gelmiştir. 
Şu halde biz o zamanki ihtiyaçları karşıla
mak üzere kanundaki boşlukları nazara alarak 
onu suiistimal etmek, yahut o boşluklardan 
girerek her hangi niyeti, (bilhassa kötü niye
ti kasdediyorum) gerçekleştirmek isteyenleri 
kamu menfaati namına, kamu düzeni-namına 
frenlemek bakımından o zaman tespit ettiğimiz 
noksanlıkları getirmişiz. Şimdiki Hükümet 
de huzurunuzda bulunan tasarıyı getirmiş, ge
çen zaman içinde daha bâzı tecrübelerden de 
istifade etmiş. Şunu da arz edeyim ki, bizim 
getirdiğimiz tasarıdan bu san gelen tasarı da
ha geniş. Şimdi kanun ihtiyacın bir karşılığı 
olduğuna göre ve aksayan şeyleri, cemiyetin 
huzurunu bozan şeyleri tanzim ettiğine göre 
ne zaman geliyorsa, ne zaman getirilmişse on
da bir haklılık vardır. Bunu evvelâ tescil et
memiz lâzım. Ama Hükümetin getirdiği tasa
rı üzerinde Yüksek Meclisin ve Mecliste bulu
nan partilerin veya sayın milletvekillerinin hat
tâ senatörlerin fikirleri olacak. Onu burada 
ifade edecekler, çeşitli fikirler burada tartışı
lacak ve mutlaka sonunda en mütekâmil şekli 
ile kanunlaşacak. 

Onun için bu tartışmaları son derece fayda
lı telâkki ediyoruz ve her fikir mutlaka bir nok
sanı, yahut da düşünülmeyen bir tarafı orta
ya koymuş oluyor. Onun için bilzim getirdiği
miz tasarıda ve son defa Sayın Erim Hüküme
timin getirdiği tasarıda demek ki mühim olan 
husus toplantıyı tertip edenlerin birtakım ka
çamaklar içinde hüviyetlerini gizleyerek ve 
âdeta profesyonel bir toplantı tertipçisi şek
linde, ki yine o bölüme, o konuya girmek is
temiyorum. Hergün sokaklarda cereyan eden, 
hergün meydanlarda cereyan eden hâdiseler 
malûm. Sayın Milletvekilleri elbette biliyorlar 
ki bunları tertipleyenler yine muayyen mihrak
lar, hattâ muayyen şahıslar, emin olun mu
ayyen şahıslardır. Onun için böyle profesyo
nel nitelikteki toplantı tertipleyicilerini' aynı 
zamanda bir maksadı mahsusla toplumun huzu
runu bozmak, kamu düzenini bozmak gayesi 
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ile bu işlere girenleri frenlemek için burada 
özel bir hüküm getirilmiş. «Tertip heyeti ile 
beraber bir de ikametgâhı bulunan, ayrıca 
suç işlememiş kimselerden üç -kişilik bir heyet 
teşkil edilir» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım bunun anlamı açık; 
toplantıyı bu heyet tertip ettiğine göre toplu
luk heyecanı içinde (çok basit) suç işlemek ak
lından geçmeyen kimseler heyecana kapılıyor, 
suç işliyor. Bu zevat, yani yönetimden mesul 
olan zevat bunların yakın arkadaşıdır, yahut 
da bu toplantıdan sorumludur, onlar kendi 
şartları içinde evvelâ suça mâni olacaklar, baş
kalarına zarar vermeyi önleyecekler. Kanu
nun ismi üzerinde, birtakım yeni hükümler, 
yahut da herkese zorluk çıkaracak hükümler 
getirmek için değil, toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri. hürriyetini, İd Anayasanın 28 nci 
maddesi onun şartlarını söylemiş, nasıl sınır
lanacağını söylemiş, onu tanzim etmek için 
kanun yapılmış ve onun da noksanları varmış, 
şimdi o noksanlar tamamlanmak isteniyor. 

Şu halde, Sayın Ülker arkadaşım temas 
buyurdu, her zaman ciddiyetinden, müdek-
kik bir arkadaşımız olduğundan eminiz, fikir
lerinden istifade ederiz. Ancak söyledikleri 
husus, yani bu heyet içlinde görev alanlar suç 
işlememiş olacak... Bu bir zorunluluktan doğ
muş. Arz ettiğim gibi biz de daha evvelki se
nelerde bu zorunluluğu duyduk. Yönetim ku
rulu dikkatli olursa ve mesuliyetini müdrik 
olur aynı zamanda da müeyyide bakımından 
bir çekinmeleri bulunursa, bunlar, gayesinden 
sapan, yahut da tahribe giden bir topluluğu 
mutlaka bu zararlı şeylerden alaikoyabiliyorlar. 
Koyamadıkları takdirde de zabıtayı yardıma 
çağırıyorlar. 

Onun için bu hüküm, hakla kullanmayı ön
leyen bir hüküm değil, belki sınırlayan bir 
hüküm. Yine burada yeri var diye arz ediyo
rum, cevap olsun diye arz etmiyorum. Men et
me ile sınırlama arasında elbette büyük fark 
var. Bunu daha evvel konuşmalarımızda ka
rıştırmadık. Hattâ bendeniz dedim ki, Hükü
met o bakımdan şayanı tebriktir. Bunca hâdi
se cereyan etmiştir, karşımıza kamu düzeni 
bakımından önemli hallerde bunu men etme 
yetkisiyle gelip bu talepte bulunabilirdi; çün
kü misallerini arz ettim, gerekçede de var, 

540 — 
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hür demokratik nizamı benimseyen birçok 
memleketler zararlı tesirleri önlemek, hak
kın suiistimalini önlemek için gerekli haller
de idareye man yetkisi bile vermiş. Men yet
kisi olmadığına, bir sınırlama olduğuna göre 
28 nci maddenin son bendi de buna cevaz ve
riyor. O bakımdan hakkı kısıtlama değil, ni
hayet kamu düzenini koruma, bâzı zararları 
önleme, bu zararları önleme için alınacak ida
rî ve zabıta tedbirlerini hazırlama bakımın
dan böyle bir şekle gidilmiş, böyle bir hüküm 
getirilmiş. 

Bunda bizim görüşümüze göre zaruret var. 
Yine tekrar arz ediyorum, grubumuzun görüşü 
olarak, burada hakkın kısıtlanması değil, ni
hayet sınırlanması derpiş edilmiş. Bunu ilfade 
edip Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca, bu
yurun efendim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, bendeniz ko
nuşmamın tamamını 7 nci maddenin sınırları 
içersine hasretmeye çalışacağım. 

Hiç şüphe yok ki, Toplantı ve Gösteri Yü-
rüşüşleri Kanununun değiştirilmesinin ve bugün 
böyle bir tasarının da Mecliste müzakere edil
mesinin sebeplerinden birisi, memleketimizin 
son yıllarda içine düşmüş olduğu bu hoşa git
meyen anarşik olaylardan ve kötü eylemlerden 
memleketi korumak, milleti korumak ve bir 
daha bu kabil hadiselerin meydana gelmemesi 
için tedbir almak maksadına matuftur. 

Bu maddenin lehinde ve aleyhinde konuş
mak mümkündür, ama genellikle konuşmamın 
madde dışına çıkmaması için teknik konular 
üzerinde toplanmasına dikkat edeceğim. 

Devletin ve idarenin gayesi, çıkmış olan ka
nunların memlekette tam ve harfiyen tatbikini 
sağlamaktır. Bütün mesele bir kanunim vatan
daş tarafından ihlâl edilmesi değil, kanunun ih
lâl edilmemesini sağlamaktır. Bunun için de 
idareciye iki görev düşer: 

1. Önleyici tedbir almak. 
2. Eğer önleyici tedbir alamazsa o takdirde 

yetkili kurullar huzurunda suç işleyen kimse
nin tecziyesi cihetine gidebilmektir. 

Bu maddenin tedvininden öyle anlıyorum ki 
birinci maksat, suçun işlenmemesi, memlekette 
kanunların ihlâl edilmemesi, huzurun ihlâl edil-
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memesidir. Maddenin ruhu budur. Bu madde
nin tedvin gayesi de budur ve bu maksatla ha
zırlanmıştır. Ama, maddenin hazırlanışı, kale
me alınışı ve ifade tarzı, bu maksadı da temin 
etmekten genellikle uzak görünmektedir. 

Türkiye'nin yapısı nedir, idarî teşkilâtı ne
dir? 11 teşkilâtımız var, ilçe var, bucak var, 
kasaba var, köy var. Bütün bu il ve ilçe, ka
saba, bucak teşkilâtımız içerisinde Devletin bü
tün müesseseleri her vilâyette ve her yerde aynı 
müesseselerden teşekkül etmemiştir. Köylerde, 
bucaklarda ve kasabalarda mahkemeler yoktur, 
savcılık yoktur, birçoklarında emniyet teşkilâtı 
yoktur, belediye teşkilâtı yoktur, v. s. ama, bu 
kanunun yapılmasında maddenin tedvin etmiş 
olduğu şartların mevcud olup olmadığını ince
lemeye yetkili müessese ve organların bulunma
dığı bölgelerde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu tatbik edildiği takdirde bu maddenin 
koymuş olduğu şartların tahkiki mümkün ola
maz ve mümkün olmadığı halde, mahallin en 
büyük mükiye âmiri, bu kanuna göre şartların 
tahakkuk etmemiş olmasına rağmen, yetkisiz ki
şilerle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin iznine 
müsaade etmek durumunda kalabilecektir. 

Şimdi, deniyor ki, tertip heyetinin dışında se
çilecek üç kişilik idare heyetinde kimliklerini 
belirten kişilerin ağır hapis-cezası olmayacak, 
yüz kızartıcı bir suçtan mahkûmiyeti olmaya
cak veya toplantı ve gösteri yüryüşleri suçların
dan kesin hüküm giymemiş olacak ve nihayet, 
bu alınmış ceza en az beş yıl öncesine kadar bir 
müddetle mukayyet olacak. 

Şimdi arkadaşlarım, Cumartesi günü sabah
leyin veya millî veya dinî bir bayram ile Cu
martesi gününden tatile gireceğimizi biran dü
şünelim. Cumartesi bir, Pazar iki, toplam 48 sa
at. Cuima günü tatilin başlangıç saatine yakın, 
meselâ 16,45'te getirdi, dilekçeyi mahallin en bü
yük mülkiye âmirine, valiye veya kaymakama ver
di; imzaları, ÜJnılûklerd vardır, Pazartesi günü sa
bahleyin saat 8,00'de gödteri yürüyüşü yapacak
lardır. Bu 'toplantıda imzayı veren kişilerden dü
şünelim ki, 'komünistlik suçundan mahkûm olmuş
lar vardır. Yüz kızartıcı veya ağır hüküm giy
mesini gerektiren bir 'suçtan mahkûm olmuş kişi 
bulunacaktır. Resmî daireler ve müesseseler tacil
dir; bir 'ihbar \Tifcubulsa dahi onun hüviyeti ve sa
bıka durumu tahkik e'dilemeden bu kanunun tah-

file:///Tifcubulsa
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kik etme şartlanın havi bulunmayan kimseler ta
rafından böyle bir toplantı ve gösteri yürüyüşü
nün yapılabileceği anlaşılmaktadır. 

'Bir 'bucakta böyle bir ıbeyamnaıme verildiği za
man, bucakta adliye ve savcılık teşkilâtı yoksa, ad
lî 'sicil ikayıtları orada yoksa., bu kişinin de böyle 
bir suç işlediğine, üç yıl evvel, beş yıl evvel bn suç
lardan hükümlü 'olduğuna elan* bir ihbar olsa bile 
İbram itah'kik etme imkânı bulunmadığına göre, 
(bu 'suçları işlemiş kimseler, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununa göre bu toplan tiyi yapa
caktır ama, sonunda bu suçları işledikleri anlaşı
lınca haklarında Türk Ceza Kanununda veya özel 
kanunlarında yakılmış hükümler işleyecektir. An
cak, eğer bu kişiler maksatlı ise, ıkcımünizimden ve
ya daha 'başka 'türlü hüküm 'giymiş kimseler, sırf 
memlekette ibu toplantı ve gelberi yürüyüşleri se
bebiyle, ileride verilecek eczayı gü-öe ala ala böy
le bir ihlâli yapmışsa,, kanunu 'Mâl otmişge ne ola-
cak?.. Burada kanunu ihlâl durumunda kalan ya 
idarecidir veya, idareci imkânsız bir durumda ise, 
Türküye Büyük Millet Meclisinin bir kanadı olan 
•YÜCJO Meclis, vazıı kanun yerinde bulunan Meclis, 
tatlİKİk kabiliyeti _ olmayan, ölü doymuş bir kanun 
çıkarmak durumunda kalacaktır. 

İcabı hallinde beyannameyi veren kişilerde, bu 
kanunun yasakladığı şarilar ve unsurlar var mı
dır, yok mudur; 'bunu 'tahkik imkânı olmalı. Me^ai 
saati bitmiştir, bütün daireler kapanmıştır; bucak
tır, adlî sicil kaydı yoktur, araşiırrlamıyor. Ne ola-
cakıtır bunun sonu?.Kötü, tatbik kaıbiliyoti yc'k. 

Neden diyoruz en az hoş yıl önce de, beş yıl
dan bii' gün önce çok ağır 'bir suçtan mahkûm ol
muş ve mahkûmiyeti de infaz edilmiş (bir kimse, 
kemiünistlik suçundan mahkûm olmuş üç kişilik 
bir heyet 5 yıl değil de 5 yıl bir gün önceye mah
kûm olmuş bir kimse, 1 günün zırhına sığınmak: 
suretiyle memleketin huzurunu bozabilecek dere
cede, eğer maksatlı ise öyle bir toplantıyı yapa
bilecektir? 

Bundan ne gibi bir sonuç çıkabilir? Ben bu 
konuşmalarımla hürriyetlerin kısılması 'taraftarı 
değilim, grıdyınum görüşünden ayrı bir görüş de 
'taşımıyorum. Ama bir kimseye bir yetki ve mesu
liyet verdiğiniz zaman yetki ve mesuliyetini yerin
de kullanabilmelidir. Doğru tarafı vardır, insan
lar 'haysiyetlerinden ve şereflerinden korkar ve 
korkmalıdır. Bugün sabah çıkıp da bir işyerine 
gidip geldiğim zaman işleyebileceğim bir suç, (Al-
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laftı göstermesin) birisi gelir insana bulaşırsa bile 
namuslu insan çok zaman suçtan kendini müslağ- . 
ni kılarak evine 'gitmenin, İşyerine gitmenin imkâ
nım arayacak tır. Kendini hilmeyen bir insanı ge
tirir yana sap ederler vurursan, öldürürsen kötü 
olursun, ölürsen daha kötü olunsun. Haysiyet ve 
şerefin gider. 

Bütün bunlardan kuT'tulabİlmek için namuslu 
ve cesur insan namusundan, şerefinden, haysiye
tinden korkan ve onu koruyan insandır. Şu hal
de hu madde içinde böyle suçlar işlememiş olan 
kimseler aile itibarını, ş<ahs!iyetini, mevkiini, un
vanını, muhitini düşünerek bu toplantı ve gös
teri yürüyüşü tertip heyetinde bulunan kişilerle 
kendi durumunu 'nazara alarak bir tehlike melhuz 
ise bundan sarfınazar etme imkânı vardır, me
suliyet almaz, beyannameyi imzalamaz. Doğru, 
iyi ve güzel bir hüküm. Ama bunları tahkik 
etmeden mülkiye âmiri bu toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerine izin verdi, 48 saatlik müddet bit
ti izin verdi. Ama bu adamlar bu suçları işle-
nıişlerse, burada tadat edilen suçların sahibi ise 
o toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılırsa ne 
olur bunun sonu? «Efendim sonunda cezasını 
görür» olmaz. Hukukun önleyici tedbiri bu
rada kendisini ispat etmelidir. 

Bunun dışında bir konuyu da arz etmek is
terim : Şimdi arkadaşlarım, maddenin son kıs
mını ifade ederek huzurlarınızdan ayrılacağım: 
Maddenin sonunda deniliyor ki: «Aynı yerde 
aynı gün ve saatte toplantı yapmak üzere ayrı 
ayrı tertip heyetleri tarafından beyanname ve
rilmişse ilk verilen beyanname muteber sayılır, 
sonra beyanname verenlere keyfiyet hemen yazı 
ile bildirilir.» 

Şimdi böyle, bir tatil zamanında suiniyetli 
bir toplantı yapılabileceğini düşünerek iki tane 
beyanname verildiğini düşünelim. Önceki be
yannameyi, bir ihtilâf sebebiyle hakiki ve yet
kili olmayan kişiler vermiş, ama son beyanna
meyi verenler yetkili kişiler, kanunun yasakla
dığı hükümleri işlememiş, bunlardan men edil
memiş kimseler tarafından verilen beyanname 
ikinci olarak veya sonuncu olarak verildiği için 
gayrimuteber şahısların veya kanunun yasak
ladığı kişilerin vermiş olduğu beyannamenin te-
kaddüm hakkı vardır diye bunlara toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri yapma izni verilecek de ka
nunun aradığı niteliklere sahibe!an bir heyete 
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böyle bir hak tanınmayacaktır. Neden? Çünkü 
sen sonradan verdin. 

Bunu tahkik etme imkânı bulunmadığına gö
re böyle iki beyanname verildiği takdirde heyet
lerin durumları, sıfatları, görevleri kanunun 
koymuş olduğu nitelikler araştırılıp incelendik
ten sonra bir ikinci 48 saatlik mehilden sonra 
hangi heyetin bu toplantıyı yapabileceğinin en 
büyük mülkiye âmiri tarafından taraflara teb
liğ edilerek o heyetin bu işte mesuliyetinin mev-
zuubahis olması lâzımdır. 

Medenî hakları kullanmadan yoksun olmaya
cak. Nereden anlayacaksınız medenî haklardan 
yoksun olmadığım1? Cumartesi ve Pazar resmî 
tatil, bunu nereden anlayacaksınız? Ben hacir 
altındayım, kısıtlıyım bunu nasıl anlayacaksı
nız? «Efendim sonunda cezasını çeker» denili
yor. Bu memleket huzursuzluğa uğradıktan 
sonra adam medenî haklardan yoksunmuş, za
ten mahkeme belki ceza bile vermez ona kısıtlı 
veya hacir altında ise. 

Gerek izah ettiğim konular ve gerekse mad
dede üç kişilik heyetin içinden veya dışından 
şeklinde tedvin edilen üçüncü fıkradaki cümle 
düşüklükleri de nazara alındığı takdirde bu 
madde kabili tatbik değildir, noksanlıkları var
dır, hatalıdır, memleketi huzura götürebilecek 
bir maddenin yeniden ve daha esaslı bir şekilde 
Anayasanın da ışığı altında tedvin edilmesi için 
Komisyon tarafından bu maddenin geri alınma
sının lüzumuna inanmaktayım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN •— Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Komisyon adına Sayın Koraltan buyurunuz 

efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

KİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan Sa
yın arkadaşlar; 

1 nei madde 171 sayılı Kanunun 7 nci mad
desine sadece bir paragraf eklenmesi şeklinde 
bir değişiklik getirmiştir. Şu ana kadar konu
şan çok değerli üyelerin hemen hepsi kanunun 
tümü üzerinde müzakere cereyan ediyormuş gibi 
meselelere değindi] er. 

Bu arada sadece sayın D. P. Grubu adına 
konuşan sözcü arkadaşım 1 nci maddey matuf mü
eyyidenin ağırlığından bahsederek Komisyonun, 
müeyyidenin bir müessese olmasına rağmen 
ağır müeyyideler getirmiş olması suretiyle bu

nun da fonksiyonunu icra edemeyecek hüvi
yette oluşu noktasına değindiler. Aynı kanu
nun 7 nci maddesindeki vazifeleri yerine ge
tirmeyen kişilerin hakkında tatbik edilecek 
müeyyideyi nizami ayan diğer hükmün de 
âdeta Ceza Kanununun 526 nci maddesin
deki cezaî müeyyidelere paralel ve gayet mu
hik, âdil müeyyideler getirilmiştir. 

Meselâ tertip heyeti eğer vazifesini suiistimal 
etmiş ve kanunun emrettiği nitelikteki şahıs
ları hatalı olarak idareye beyan etmişse 30 güne 
kadar hapis, yani 24 saatten 30 güne kadar 
hapis cezasıjdc cezalandırılır müeyyidesi geti
rilmiştir ki, meselenin ağırlığı muvacehesinde 
bu müeyyidenin fa!;işliğinden bahsetmek müm
kün değildir. 

Sayın Kesit Ülker ise tamamen maddenin hu
dutları içinde kalarak tenkitlerini açıkladılar, 
kendilerine Komisyon adına teşekkür ederim, 
gerçekten üç. önemli noktaya değindiler; 

Ancak çelişkiye düştükleri mühim nokta, kul
lanılan bir hakkın diğer temel hakları tama
men ortadan kaldırıcı nitelikte olmamasını te
min maksadıyle kamu düzenini koruma gayesi
ne matuf sınırlamaları bir ters görüş ile kısıt
lama şeklinde anlamak suretiyle Anayasaya ay
kırılık iddiasında bulundular. Bunları teker te
ker açıklamakta zaruret hissediyorum. 

Sayın Ülker, izin almakla haber vermek ara
sındaki farkta çelişkiye düşmüş durumdalar. 48 
saat önce halıcı* vermenin izin alma mahiyeti 
taşımadığı cihetteki açık bir keyfiyettir. An
cak, Sayın Ülker; «48 saat önce haber vermek 
bu hakkın kullanılmasını zorlaştırmak mâna
sına gelir» derler. 

Sayın Gıyascttin Karaca ise buna tamamen 
ters düşen bir görüş içinde Anadolu'nun 48 
saat içinde bu beyannamenin sıhhatini tetkik 
imkânı olmayan yerlerinde tatbikatın tam bir 
imkânsızlık içine gireceği yolunda beyanda bu
lunmak suretiyle Sayın Ülker'in içine düştüğü 
tezadı âdeta cevaplandırır mahiyette bir ko
nuşma yaptılar. Yani 4S saatlik süreyi bir 
sayın üye çok az görüyor, diğer bir sayın üye 
de çok uzun .görüyor. 

İşte komisyonumuzun teknik çalışmalarinın 
ne kadar isabetli bir çizgi üzerinde karar al
mış olduğunu sayın Hükümetin getirdiği ta
sarının da ne kadar üi'--* düşünüü\:U>n sonra 

— 543 
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en isabetli yola gitmiş olduğunu bu iki zıt 
fikir gayet isabetli olarak tespit etmiş olu
yor. Her iki fikrin de savunmaya değer taraf
ları var : 

Gerçekten bir toplantı ve gösteri yürüyüşü 
kararı almış bir toplumun < bu medenî hakkını 
kullanması için bir izin müessesesi değil, ama 
haber verme müessesesine ihtiyaç var. 

Haber verme müessesesinin lüzumu şu nok
tada aşikârdır : Bu hakkın suiitsimali diğer te
mel hakları tamamen ortadan kaldıracak nite
lik arz etmiştir, tatbikat bunu göstermiştir. 
Vatandaşın yaşama hakkını, mülkiyet hakkını, 
tahsil hakkını, hattâ serbest, -rahat gezme hak
kını ortadan kaldıracak nitelikte bu hakkın 
suiistimalinden neşet eden davranışlar görülmüş
tür. İşte bu aksaklıkları ortadan kaldırmak mak-
sadıyle yapılan bu sınırlamalar içinde 48 saat 
önce haber vermenin ehemmiyeti bu noktada 
kendisini göstermektedir. Toplantı ve gösteri yü-
yüşü yapma kararı almış olan komitenin, top
luluğu bu toplantı, ve gösteri yürüyüşünde sa
mimî olup olmadığını, bu kişilerin sabıkalı 
kişiler olup, bu hakkı suiistimal edip etmeye
ceklerini ve}Ta o niyetle, suiistimal niyetiyle te
şebbüse geçmiş olup olmadıklarını, asayiş gö
revlisinin, mülkî âmirin öğrenme lüzumu vardır. 
Biraz önce Sayın-Gıyascttin Karaca'nın ga
yet güzel ifade ettikleri gibi, kanunun asıl 
maksadı suçluyu cezalandırmak değil, suçlu
luğu önlemek, buna mâni olacak önleyici ted
birler getirmektir. İşte bu 48 saatlik süre bir 
önleyici tedbir olarak -vazedilmiştir.: 

Sayın Gıyasettin Karaca'nın, bu sürenin kı
salığı hususundaki iddialarını da biz varit 
görmemekteyiz. Gerçekten 48 saat içinde meselâ 
Cumartesi saat 10,00'da verilmiş olan bir tale
bin, Cumartesi günü saat 13,00'e kadar olan 
3 saatlik sürenin, dışında kalan 1,5 günü Cu
martesi ve Pazar tatiline gittiğine göre, he
men Pazartesi saat 10,00'da başlayacak olan 
bir toplantı ve gösteri yürüyüşü talebini yapan 
kişilerin bu kanunun arzu ettiği nitelikteki 
kişiler olup olmadığını tahkik etmekte güç
lük var ise de, işte bu güçlüğü bertaraf ede
cek süre uzatma yoluna gitmenin de Sayın 
Re,-jit Ülker'in arz ettikleri, bu hakkın kulla
nılmasını âdeta kısıtlayıcı nitelikte sayıla
cak seviyede uzatmamak maksadıyle tasarı 

bir , müeyyide getirmiştir. O da, biraz önce 
arz ettiğim, müeyyide 'koymak suretiyle bu 
imkânı da azaltmak yoluna gitmiş bulunmak
tadır. 

Böylece her iki boşluğu da 'doldurmak su
retiyle tatbikatta görülen noksanlıkları azamî 
derecede, efradını cami, ağyarını mâni bir se
viyede tatbikata arz etmek için, tasarı gayet 
ince hesaplar neticesinde, bu noktalar Komis
yonda İnce iııee düşünülmek suretiyle Umumî 
Heyete getirilmiş bulunmaktadır. Benim sa
yın üyelerden istirhamım, 7 nci maddeye geti
rilen, bu tek paragraftaiiii ibaret değişikliğin 
hiç değişikliğe uğramadan kabulü olacaktır. 

Bu vesile ile saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldan]ı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan 171 sayılı • Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7 nci madde
sini değiştiren hüküm bâzı arkadaşlarımızea 
yanlış anlaşılıyor ve yanlış vaz'ediliyor zanne
diyorum. Şöyle ki : 

Bu madde toplantı ve gösteri yürüyüşlerin
de bulunacak heyetlere izin veren bir madde 
değildir. Yani, beyanname veren ikâmetgâhı 
belli kimselerin yapmak istedikleri toplantıyı'' 
tahkik ettikten sonra izin verilir mânasında 
bir hüküm getirmiyor. Kanunun ruhu bir be
yan verme usulünden ibarettir. O bakımdan, 
48 saat içerisinde maddenin öngördüğü bâzı 
hususları beyanname vereu ıcşhasm haiz olup 
olmadığını kontrol etmek hemen zaruret hakin
de değildir. Bilâhara bu tahkik edilebilir ve 
bilâhara da, müeyyideye bağlandığına göre, 
cezası tayin edilmiş olur. 

Benim anlayışıma göre bu madde münhası
ran profesyonel göstericilerin yürüyüşlerine 
ve eylemlerine mâni olmak içindir. Geçmişte; 
bunum tatbikatı görülmüştür. Salı günü Ak
hisar'da tütün yürüyüşü, Çarşamba günü Mi-
lâs'da zeytin yürüyüşü, Cuma günü Manisa 
merkezinde maden yürüyüşü... Aynı insanlar 
aynı beyannamelerle gelmişler ve bunu bir 
meslek haline getirmişler ve Devlet nizamı
nı her gün tahribetmemin yolunu bulmuşlardır. 
İşte bu hüküm bu profesyonel göstericilerin 
eylemlerini önleyen bir muhteva getirmekte
dir. 
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Ne istiyoruz burada? Gösteri yürüyüşleri
ni veya toplantı yapmak isteyen insanları 
bir nizama bağlıyoruz. Gösteri yapılacak ma
halde ikamet edilmesini şart koşuyoruz. Ağrı 
cezalı bir suçla mahkûm olmamış olmak kay
dını koyuyoruz. 

Benim bu hüküm içinde takıldığım tek nok
ta vardı. Bul en az beş sene kaydının burada 
fuzulî olduğuna kaniim. Yani beş sene ev
vel komünizm suçundan mahkûm olmuş bir 
insan, beş sene sonra, beraeti zimmet asıldır 
gibi tertemiz mi olmuştur, pirüpâk mı olmuş
tur? O insana beş sene evvel suç işlemiş ol
masının bir kefaretini mi ödüyoruz da bu 
beyanda bulunmasını hoş karşılıyoruz? Bura
da en az beş sene değil, herhangi bir su
retle ağır cezayı müstelzim bir suçla mahkûm 
olmamış olmak hükmünün gösterilmiş olması 
bence en doğru ve faydalısıdır. 

Saniyen, ikâmetgâhın toplantı ve götseri yü
rüyüşü yapılacak yerde bulunması şartı da 
bir nevi teminat hükmüdür. Lalettayin insan
larım, kim olduğu bilinmeyen insanların bir 
beyanname ile mülkî âmire müracaat etmeleri 
ve gösteri yürüyüşüne geçmeleri doğru değil
dir. 

Bu maddeyi ve bunu takibeden değişiklik 
maddelerini tetkik ettim, şöyle bir hüküm maa
lesef getirilmemiş. Birçok ahvalde mülkiye 
âmirleri, - bilhassa Ankara için mühimdir 
bu - gösteri yürüyüşlerinin güzergâhını tayin 
lederler. Bir kamunla Millet Meclisinin üç kilo
metre yakınında gösteri yürüyüşü yapılamaz, 
yürünemez, toplantı yapılamaz hükmü vardır. 
Ama maalesef geçen tatbikatlara bakarsanız, 
mülkî âmirlerin tâyin ettiği güzergâh bir Ana
yasa kurulu tarafından değiştirilmiştir. Kanu
nun âmir hükmüne rağmen Kızılay'ım göbeğin
den, Devletin .-en üst kademesini işgal etmiş bâzı 
insanlar eübbelcrini sürüye sürüye kanunu ih
lâl etmişlerdir. İşte bu maddede veya başka bir 
maddede - şurada bir 5 nci madde var geliba -
orada mülkiye âmirlerinin tâyin ıcttiği güzer
gâhtan başka yerde gösteri yapılamaz hükmü
nün getirilmesi nizamın korunması için baş şart
tır kanaatindeyim. 

Anarşi demek mutlaka bomba atmak, ban'ka 
soymak demek değildir. Müessese nizamı, ka
nunu ve kaideleri ihlâl etmek dahi anarşi tev-
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Üt eder. O bakımdan, bahsettiğim bu birkaç 
noktanın tadiliylc bu maddenin aynen geçiril
mesinde fayda vardır. 

S ay gıla rı mı sun a rı m. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 

okutuyorum. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Aleyhinde. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan madde üzerinde yeteri ka-. 
dar sayın üye konuşmuş ve konu aydınlatılmış
tır. Kifayeti müzakere kararı alınmasını arz 
ve teklif eylerim. 

Sinop 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Ferda Güley, aleyhinde, buyu
run. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlar; 

Kamına göre, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
hürriyetini disiplin altına alan, Anayasamın ruhu
na 'aykırı dilememek suretiyle disiplin altına al
mak 'isteyen tawarınm hu ınadelcsi çek -büyük bir 
önem ta sımak tu. dır. Konuşmalarda çok ciddî sa
kıncalar ileri •s'ürülmiiştür. Özellikle Sayın Reşit 
Ülker aı'ka'daşımızm, konuşm ala rımda değindiği 
hususlar önemlidir. Sayın Kccniryon sözcüsü ta
rafından burada verilen izahat, bu önemli nokta
ları taun cevaplamış sayılamaz. Bendeniz de KÖZ 
Lıtemlşit'lm, yeterlik önergesi verildiği için çok 
nıuilı t omold i r k i, kon usan ı<ay a ca ğım. 

Şunu ifade ctıınCc İstiyorum sayın Komisyon a 
vo Hükümete; eski, yani 'bugün mer'i olan (kaımn-
dalki 8 nci maddede tesis 'edilen idare heyeti, 7 nci 
maddeye geçirilmiş ve -x>n derecede kötü bir şekil-
de 'monte edilmiştir. Halbuki, biraz sonra, müte
akip 8 moi maddenin değişikliğinde göreceğiz ki, 
8 nci. 'maddede idare heyetti, şimdi iner'i Kanunun 
8 nci m'a'd'des'nde idare heyetinin görevleri denil
diği halde, ıburada, soruOTİuluğu da zikredilmek 
suretiyle ayrı bir ınatlap kazanmıştır. Şimdi, iki 
heyet var. Sayın Başkamım, yani esasına girmiş 
saymayacaklarından emin olarak... 

BAŞKAN — Yani, «Bu hususlar 'açıklanma
mıştır» diyorsun uz. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Evet. İki ire-
ycC var, iviri tertip heyeti, 'biri idare heyeti. Bu
gün iner ı olan kanunda, hu heyetler birbirinden 
ayrı. Bu heyetten tertip heyeti önce, bütün top-
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lantı gösteri yürüyüşünü o teııtibediyor. Mahallin 
en büyük mülkiye âmirine o bildiriyor. Medeni 
hakkı haiz vatandaşlardan bir (tertip heyeti. 

. Şimdi, bu. tertip heyetinin içinden veya dışm-
idan aner'i kanunda 8 nci maddede bir idare heye
ti kuruluyoruBu idare heyeti, toplantıdan hemen 
önce 'kuruluyor. Medenî hakları haiz vatandaş ol-. 
ma'k yeterliliği aranıyor, başka bir unsur aranmı-

Şimdi, 7 nci maddede yapılan değişiklik]e, bu 
tertip heyetli, bütün toplantı gösteri yürüyüşünün 
sorumluluğunu taşıyacak olan idare heyetinin de 
48 saat önceden en büyük mülkî amirliğe en az 
üç kişisinin 'b'ildiı ilin esi hükmünü getiriyor, imza
la rıyl e, imzalanmış olarak. Şimdi esasa girmemiş 
olmak: için buna değine'meyeeeğitnı, yani böyle bir 
heyet, 48 saat önce idaret heyetini seçecek tertip 
heyeti, mülkî amirliğe (bildirecek... Çok ciddî hlr 
zorluk. Yani, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nununun, Anayasanın 11 nci 'maddesi ile teminat 
altındaki ruhunu geniş ölçüde kısıtlayıcı ve tat
bikatını güçleştirici hir hüküm. Bunu bir tarafa 
'bırakıyorum. 
r. 

Kanun, 7 nci maddeye »oyla monte edilmiş; 
- yani yegâne değişiklik şu - tertip heyetince ve
rilecek beyannameye, bu heyet içinden veya dı
şından, medenî hailda.ii kullanma yetkisini haiz 
olan ve ayrıca son beş yıl içinde ağır hapis cezası 
ile veya yüz kızartıcı bir «uçtan veya Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanun 
hüküm!eıine muhalefetten kesin hüküm giymemiş 
'kişilerden teşkil edilen en az üç kişilik idare he
yeti üyeleriıı'n açık kimlik ve imzalarını taşıyan 
belge do eklenil". Yani, hu kadar içice 'sokulun
ca, bu kanunu okuyan, tatbik edecek olan himse-
ler, tertip heyeti ile idare heyeti arasında bu 'ayırı
mı nasıl yapacaklar? Bu idare heyeti masum, son 
derece basit, fonksiyonu, görevi, sorumluluğu hiç 
cim>ayan bir heyet değil. Müteakip maddede bu 
heyet için matiap açarak, «sorumluluk» kelhnesi-
ni de ilâve etmıikteyiz, Komisyon lütuf buyursun... 

BAŞKAN — Yani hu hususlar i;.ah ediionedi 
diyordunuz, bu sebeple kifayet kabul odermesin. 
Komisyon değil, Genel Kurul. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Evet. Lütuf 
buyursunlar burada, bir matlapla kendisine sorum
luluk verdiğimiz heyeti, böyle ara yerde ezilmiş 

büzülmüş vaziyette, 7 nci maddenin bir noktasına, 
hem en 'a,ğır takyidat ile kayıtlanmış, takyidedil-
miş olarak monte etmek cihetine gidilmesin diye
ceğim. Diyeceğim ve böyle istirhamda bulunaca
ğım. Yüksek Heyetiniz; kanun yapına tekniği ha-
kımından, bu kanunu tatbik edecek olanların, tat
bikatçının kolaylık görmesi bakımından, kanunun 
ralhat anlaşılması bakımından belki nâçiz arkadaşı
nızın istirhamını kabul buyuracaksınız. 

Bundan dolayı istirham ediyorum, yeterlik 
önergesine- iltifat edilmesin, reddedilsin, madde 
üzerinde, zannediyorum ki, birkaç kişi daha ko
nuşacaktır. Bu arkadaşlarını izm konuşmasına İm
kân bırakıLmış olsun. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri Genel 
Kuruta arz edilmiştir. Aleyhinde Sayın Ferda 
Gülcy görüşlerini ifade etmiş bulunuyorlar. Ki
fayeti müzakere önergesini oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci m a eklenin değiştirilmesi ile ilgili önerge
ler 'vardır, (ikutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü kanun tasarısı
nın 1 'nci maddesi!itle yer alan 
reddini öneririm. 

7 nci maddenin 

İstanbul 
Kesit Ülker 

Sayı n BaŞkanl ı ğa 

Toplam ti ve Gösteri Yürüyüşleri kainim tasarı
sının 7 nci maddesi 4 neti fıkradaki «ayrıca son beş 
yıl "içinde» tahli'inln 'metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Kar.:; Nevşehir 
•Muöa Doğan 11 üsanıettin Başer 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Toplantı ve Gösteri yürÜ3rüşü kanun tasarısı
nın 1 ncî maddesinde yer alan 7 nci madden in 
4 ncü fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Fıkra 4. Tertip heyetince verilecek 'beyanna
meye, bu heyet içinden veya dışarıdan en az üç 
!kisilik idare hoveti teşkil eder. 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan tasarının 1 nci madde
siyle değişikliği istenilen 171 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7 nci maddesi
nin, Komisyon değiştirisinin 6 nci fıkrasının me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Ankara 
Sakıp Hiçerimez 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte dan Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri kanun tasarısının 7 nci maddesindeki 48 
saatlik müddetin 4 gün olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

171 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«Son fıkra : 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yer

ler, kamu düzenini ve umumî hayatı aksatmaya
cak ve bozmayacak şekilde anameydanlar ve ana
yollar dışında seçilir. 

Mülkî âmirin tâyin ettiği yer ve güzergâh 
değiştirilemez.» 

BAŞKAN — Takrirleri aykırılık derecesine 
göre tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — «Reddini öneririm», ret veya 
kabul Genel Kurula aittir. Acaba, metinden çıka
rılması mı talebediliyor? Sayın Ülker?... Yoklar. 
(C. H. P. sıralarından «o mânadadır» sesleri) 

Yani metinden çıkarılması anlamımda. Komis
yon, katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 

Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
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Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Kars Milletvekili Musa Doğan ile Nevşehir 

Milletvekili Hüsamettin Baser'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Umumî Heyetin 
takdirine bırakıyoruz. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 

Biz de Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takdire 
bırakıyor. Dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Dikkate alınması hususu kabul edil
miştir. 

Komisyon, fillıal katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Evet, filhal katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Filhal katıldığını, komisyon 
- beyan ediyor. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) - ^ Filhal 

katılmayı oylamadınız, Sayın Başkan. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) 

— Filhal katılınca, oylanmaz. 

BAŞKAN — Madde ile beraber oylayacağım. 
tadil şekliyle. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri
mez'in önergesi1 tekrar okundu.) 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) 
— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon, 6 nci fıkranın me
tinden çıkarılmasına katılmadığını beyan ediyor. 

Sayın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİD KUBAT — 

Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Sayın Hiçerimez, izah mı buyuracaksınız? 
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AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) 
— Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) 
Saym Başkan, değerli arkadaşlarım, bu 6 neı 
fıkrayı okumadan önce bir evvelki fıkrayı oku
mak istiyorum ve bunun için huzurunuza gel
dim. 

«Bu beyanname karşılığında ilmühaber veril
mesi mecburidir.» Bir tertip heyeti, toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yapma kararını verdikten son
ra, hazırlayacağı müracaat belgesini, yukarda 
izah edilen hususları götürüp o yerin en büyük 
mülkiye âmirine verecektir. Okuduğum fıkra ge
reğince de bu mülkiye âmiri bu beyannameyi 
almaya ve karşılığında da ilmühaber vermeye 
mecbur olacaktır. Fakat ondan sonraki fıkrayı 
okuduğumuz zaman, «Bu beyanname en büyük 
mülkiye amirliği tarafından kabul edilmez veya 
karşılığında ilmühaber verilmez ise, keyfiyet bir 
tutanakla tespit edilir. Bu halde noter bulunan 
yerlerde noter vasıtasıyle ihbar yapılır; ihbar sa
ati; beyanname verilme saatidir. Noter bulun
mayan yerlerde tutanak yeter sayılır» ibaresi ve
ya fıkrası gelmektedir. Bir idare âmirine kanun- , 
la, yukarıda okuduğum fıkra gereğince bir direk
tif veriyoruz, «ilmühaberi vermeye mecbursun, 
beyanameyi kabul etmeye mecbursun» diyoruz. 
Ama hemen onun arkasından gelen bir fıkra ile 
takdire bırakıyoruz. «İstersen bunu kabul eder
sin, istersen kabul etmezsin» diyoruz. Ama bu 
toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yapmayı ısrar 
eden kişiler, bu takdirde noter vasıtasiyle bu du
rumu tevsik ettirirler. Ondan sonra ancak bu 
toplantıyı yapabilirler diyoruz. 

Görüyorsunuz ki, 1 nci maddenin 5 nci ve 6 
ncı fıkraları çelişki' halindedir. Mademki, biz bir 
idare âmirine bir görev vermişizdir, o görevi ye
rine getirmesinde ısrar etmemiz gerekir. Aksi 
takdirde ne olur? Bir beyanname verilir, ilmü
haber talebedilir, idare âmiri şu veya bu sebeple 
bunu yerine getirmez. Kanunun bu mecburiyeti
ni yerine getirmezse bu heyet bir noter arama 
zorunlusunda kalacaktır. Olayın bir Cumartesi 
gününe rasladığını kabul edersek, Pazar günü 
kapalı saate raslayacağı için, noterle bunu tevsik 
ettiremeyecektir. Bunun için de bu toplantıyı 
yapamaz duruma da düşecektir. | 

Kaldı ki, bunlar da önemli addedilmece dahi 
bir idare adamını keyfiliğe doğru itme temayü
lünü gösteren bir fıkradır. Yukardaki fıkranın 
mevcudolduğu yerde, 6 ncı fıkranın yeri yoktur. 
Yüksek Heyetiniz tensibederse, «Bu beyanname 
karşılığında ilmühaber verilmesi mecburidir.» 
ibaresinin, keyfî bir işleme yol açan fıkranın me
tinden çıkartılmasını istirham eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Saym Sakıp Hiçerimez tarafın
dan verilen önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılmıyorlar. Saym Hiçerimez, takririni izah etti
ler. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 2 nci 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

F lK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİD KUBAT — 

Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker'in takririnin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Umumî Heyetin 
takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, katî beyanda bulu
nun da tereddüt hâsıl olmasın; katılıyor musu
nuz, katılmıyor musunuz, katî beyanınız? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bu nasıl Ko
misyon?.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Çekil git oradan, bilen yapsın. 

BAŞKAN — Seydibeyoğlu, size düşmüyor 
bu işler, Sayın Güley size de düşmüyor. 
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FERDA GÜLEY (Ordu) — Bize düşmediği
ni müdrikiz; fakat Komisyonun katî bir fikri1 

olmalı. 
BAŞKAN — Ben ikazımı yapıyorum efen

dim, size ne oluyor? Bir nümayiş şeklinde... Rica 
ederim efendim, rica ederim. 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Hükümetin takdiri' yok, Komisyonun takdiri 
yok.... 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, yerinizden 
bağırmakla meselelerin halli mümkün değil, rica 
ederim efendim, usulü var her şeyin. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Kafasını kullansın orada. Köşe kapmaca mı 
oynuyoruz, kanun mu yapıyoruz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FÎK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
neden Umumî Heyetin takdirine bıraktığımızın 
gerekçesini sayın üyelere kısaca arz edeyim mü
saade ederseniz? 

BAŞKAN — Efendim, usulümüzde öyle bir 
hüküm yok biliyorsunuz. Komisyon. beyanını, 
katılıp katılmama bakımından katî olarak ifade 
eder. Her ne kadar sık sık böyle hadiselerimiz 
cereyan etmekte ise de, bir itiraz vâki olduğu 
takdirde Komisyonun katî beyanını ifade,etmek 
mecburiyeti tahassül ediyor; katılıyoruz, katıl
mıyoruz, beyanı fikrin katî olması lâzım. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Kabul etmek ko
nusunda Komisyonun karar alması yönünden 
kendimi yetkili hissetmediğim için Umumî Heye
tin takdirine bırakıyorum. (C. H. P. sıraların
dan, anlaşılmayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Bu sebeple katılmıyorsunuz?... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANI FERÎT KUBAT — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın

masını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Filhal katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

F l K KORALTAN (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

Sayın Hasan Tosyalı tarafından verilmiş bu
lunan önerge vardır, okutuyorum. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

F lK KORALTAN (Sivas) — Aynı kanunun 4 
ve 12 nci maddeleri bu sorunu cevaplandırdığı 
için katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Aynı kanunun diğer maddele
rinde beyan ettiğiniz hükmün mevcudolduğunu 
ifade ediyorlar, bu gerekçe ile de katılamıyoıiar. 

Hükümet?. 
İÇIŞLER! BAKANI FERIT KUBAT — 

Katılmıyoruz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, bir dakikanızı istirham edebilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, beyan ettiğiniz husus

lar diğer maddelerde var diyorlar. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, kâfi değil, müsaade buyurursanız ya ye
rimden, ya oradan izah edeyim? 

BAŞKAN — Buyurun, hakkınız, kısaca izah 
edersiniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Anayasalarımız ve kanunlarımız, kamu dü
zenini sağlamayı ve umumî hayatı bozmamayı 
icabeden hükümler vazeder. Biz de bu kanun
daki noksanlığı telâfi için; şu gösteri1 ve toplan
tıların kamu düzenimizin düzenini bozan, umumî 
hayatımızı felce uğratan anacaddelerde, anamey-
danlarda yapılmamasını öngören, teyideden bir 
fıkranın eklenmesini talebediyoruz. 

Ayrıca, mülkî âmir tarafından kesin olarak 
tâyin edilen bir güzergâhın veya toplantı yerinin 
iki saat içerisinde şuraya, buraya müracaat ede
rek değiştirilmemesi'ni talebediyorum. Bir teyit 
vardır burada, bunun çok sıkıntısını çektik. Ka
nunda madde var deniyor, o vara rağmen mem
leketimiz ne hale gelmiştir?.. 

Teyiden bu maddeye bu fıkranın ilâvesini is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı tarafından veri

len önerge Genel Kurula arz edilmiştir. Komis
yon, gerekçeli olarak kanunun diğer maddelerin
de hüküm bulunduğu cihetle katılmadıklarını 
ifade ederler, Hükümet de katılmadığını ifade 
eder. 
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Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması hususu kabul edilmiştir. 

Filhal katılıyor mu Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FÎK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Maddeyi vereceğiz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Gayeyi istihdaf 
eden hükümler var 4 ve 12 nci maddelerde. Aynı 
zamanda kanunun sistematiğine de aykırı ola
cak, 1 nei madde ile hiç ilgisi olmayan bir hü- • 
küm oluyor. 4 ve 12 nei maddelerde böyle bir 
değişiklik yapılabilir: ama 1 nci madde ile-hiç 
alâkası olmayan bir hükmün onun sonuna eklen
mesi hem kanun sistematiğine aykırıdır, hem te
kerrür mahiyeti1 arz etmektedir. Bu sebeple fil
hal katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon yetkilisi önergeye 
filhal katılmadıklarını ifade ediyor ve filhal ka
tılmama gerekçelerini de izah ettiler. Bu durum 
muvacehesinde maddeyi önerge ile beraber Ko
misyona vermek de mümkün; maddenin müzake
resini tehir edeceğim, bilâhara tekrar oya arz 
edeceğim. Filhal katılmadıkları karşısında kabul 
ve ademî kabul hususunu Genel Kurulun oyla
rına arz edeceğim. Önerge Komisyona verilmiş
tir, tetkik edilecektir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa

yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunun 8 nci maddesinin başlığı ile 
madde metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

idare heyetinin görevleri ve sorumluluğu, 
Madde 8, — idare heyeti toplantının sükûn , 

ve- düzenini, beyannamede yazılı maksat dışına 
çıkılmamasını sağlar ve bunun için gerekli ted
birleri alır ve icabında zabıtanın yardımını iste
yerek bunu sağlar. Sağlayamadığı takdirde top
lantının dağıtılmasını Hükümet komisermden 
ister. 

idare heyeti üyelerinden yalnız biri tarafın
dan dahi toplantının dağıtılması istenebilir. 

idare heyeti üyelerinden en az birinin, top
lantının yapıldığı yerde ikametgâh. sahibi olması 
şarttır. 

idare heyetinin sorumluluğu toplantı sona 
erinceye kadar devam eder, 

idare heyeti üyelerinden en az üçü toplantı 
yerinde bulunmadıkça toplantı yapılması yasak
tır. 

RAStM CİNİSLI (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Grup adına. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın öinisli, Grup 
adına. 

Madde üzerinde söz alan sayın üyeleri arz 
edeyim; 

Sayın Reşit Ülker, Sayın Sakıp Hiçerimez, 
Sayın Talât Köseoğlu, Sayın Ferda Güley, Sayın 
Gıyasettin Karaca söz almış bulunmaktadırlar. 

Buyurunuz. 
D. P. GRUBU ADINA RESİM CİNİSLI 

(Erzurum) —• Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ; kısaca maruzatta bulunacağım. 

Maddenin tanzimi ve gayesi ilk bakışta doğ
ru gözükmektedir. Yalnız, burada mükellefi
yet idare heyetlerine verilmekte, bu idare heye
tinin gayesine uygun tarzda toplantının cereyan 
etmesi mükellefiyeti altına sokulmaktadır. 

Yalnız takdir edersiniz ki her idare kurulun
da bu toplantıya iştirak etmeyen veya bir fikre 
iştirak etmeyen üyeler bulunabilir. Bir tek üye
nin muhalefeti, bu türlü toplantıları akamete 
uğratma imkânını sağlamaktadır bu maddede. 
Hissî sebeplerle, keyfî sebeplerle veya inanma
dığı için idare kurulunun kararma muhalefet 
eden bir tek üyenin talebi, bu toplantının dağı
tılması için gerekçe olarak kullanılabilecektir. 
Burada maksattan uzaklaşılmış gibi bir imaj 
var ve açık da değil. Acaba «idare heyeti üye
lerinden yalnız biri tarafından dahi toplantının 
dağıtılması istenebilir» hükmünde katiyet var 
mıdır, yoksa Hükümet komiserinin takdiri mi 
söz konusu olacaktır? Burada açıklık yoktur. 
Kaldı ki daha önce sözünü ettiğim husus önem
lidir. Bu idare kurulunda bir tek üye muhalif 
olabilir ve bu muhalefetini, keyfî muhalefetini 
o toplantının dağıtılması için kullanabilir. Bu 
da, bundan sonraki hürriyetlerin kullanılmasın
da önemli bir mahzur gözükmektedir. 

Diyelim ki bir siyasî toplantı yapılacak. Bu 
siyasî toplantıda bir üye çıkacak, bu toplantı
nın gayesinden uzaklaştığını ifade edecek. Hü
kümet komiseri de aynı görüşü paylaşırsa?... De
diğim gibi bu açıklık yok. Ya Hükümet komi
seri bu talep karşısında bir katiyeti yerine ge
tirmek mecburiyetinde kalacak; (kanunun ifa-
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eksi vazıh değil) veya Hükümet komiserinin 
takdiriyle bu toplantı dağıtılmış olacaktır. Bin-
bir meşakkatle bir araya getirilmiş olan bu 
çalışma bir anda eriyip gidecek ve faydadan 
çok zarar doğurmuş olacaktır. Gayeden uzak
laşmayı gerektirecektir. 

Bu sebeple bu fıkranın hiç olmazsa iki veya 
üç üye tarafından teklif edilmesi akla daha uy
gun gözükmektedir. Bu kanatimi arz etmek 
için huzurunuza geldim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eeşit Ülker 1. Yok. Sa
yın Sakıp Hiçerimez, buyurunuz efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu maddenin üç. ayrı noktasına değinmek 
zaruretini hissettim. 

Birincisi, büyük bir toplantının, bir mitingin 
veya gösteri yürüyüşünün üç kişilik bir yönetim 
kurulu tarafından alınacak tedbirlerle, her za
man bir kontrol altında tutulması imkânı düşü
nülemeyeceği noktasından hareket ederek, zan
nederim zaten kanunu hazırlayanlar da gerekti
ğinde zabıtadan yardım talebini öngörmüşlerdir; 
ancak, idare heyeti tamamen mesu] addedilme
sine rağmen, zabıtanın ve onun yanında Hükü
met komiserinin, bu mitingin, bu toplantının, İm 
gösteri yürüyüşünün sükûn içinde ve amacına 
uygun şekilde cereyan edebilmesi için gerekli 
tedbirleri alabilmesi hususunda gerekli hüküm
ler konulmuştur. 

Bir değişik nokta da, «Hükümet komiserin
den ister» şekliyle biten 1 nci fıkranın, Hükü
met komiserini bir yerde zabıta âmiri, gibi gör- • 
mesi hususudur. Dernekler Kanunu görüşülür- . 
ken de aynı noktaya işaret etmiştim. Hükümet 
komiserinin, Hükümet ve idare adına olayları 
tespit görevini yürüten kimse olması lâzımgelir. 
Hükümet komiserinin kimlerden ve ne şekilde 
meydana getirildiğine dair hükümleri, gerek 
Dernekler Kanununda, gerek bu kanunda tet
kik edecek olursak Hükümet komiserinin ad- '. 
lî, askerî ve benzeri müesseselerin temsilcileri 
olmadığını, diğer Devlet dairelerinden tensip 
edilecek memurlar olduğunu göreceğiz. O tak
dirde, bu kadar önemli bir sorunu ve sorumlu
luğu sade bir görev gören memura yüklemenin 
ve ona zabıta görevini yüklemenin sakıncalarını 
şüphesiz takdir edersiniz. 
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O bakımdan, 1 nci fıkrada bu mitingin, ini 
toplantının, bu gösteri yürüyüşünün istenilen 
maksada ve kanuna uygun 'olarak cereyan ede
bilmesi için, idare heyetine zabıtanın yardımcı 
olmasını sağlayacak ve zabıtanın sorumluluğu
nu temin edecek hükmü getirmemiz gerekmek
tedir. 

İkincisi, değerli arkadaşımız Sayın Cinisli de 
değindiler, üç kişilik bir idare" heyeti teşekkül 
ediyordu bu toplantı ve gösteri yürüyüşünü or
ganize etmek ve mesul olmak için. Ama bunun 
içinden bir kişi şu veya bu hisle veya heyecana 
kapılarak veya başka bir sebeple toplantının da
ğıtılmasını isterse buna uyulacak. Bu antide
mokratik bir hüküm olur. Üç kişilik bir idare 
heyetinde en az iki kişinin böylesi bir görüşü 
paylaşmadıkları ahvalde, o toplantının ve gös
teri yürüyüşünün yapılması iktiza eder. 1/3'ünün 
hükümranlığını, yahut fikriyatının üstünlüğü
nü kabul etmek demokratik olmaz; çünkü üç 
kişilik yönetim kurulunda bir ekseriyet aramak 
mecburiyetimiz vardır. 

Böylece, sözlerimi özetlemem gerekirse, ida
re heyetinin sorumluluğuyle, beraber, o toplan
tı ve gösteri yürüyüşünün nizamını ve salimen 
inkişafını yapmakla, takibetmekle yükümlü 
bulunan zabıtanın da sorumlu olduğunu bu 
maddenin içine sokmalıyız ve sonra üç kişilik 
idare heyetinde bir kişinin değil,* en az iki kişi
nin bu toplantının yapılmasına karşı çıkmaları 
ahvalinde toplantının dağıtılmasını öngörmeli-
yiz. 

Bu iki hususu belirten önergelerim vardır, 
iltifat edilmesini saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyu
run. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, 

Bu maddenin, daha önce Yüce Heyetin ka
bul etmiş olduğu 1 nci madde ile irtibatını 
açıkça belirtmek yerinde ölür. Şimdi birçok 
tenkitlere uğrayan 1 nci maddenin Yüce He
yetçe kabulünden sonra 2 nci maddenin değe
ri daha çok anlaşılmış oluyor. 

2 nci maddenin 1 nci fıkrası: «İdare Heye
ti toplantının sükûn ve düzenini, beyannamede 
yazılı maksat dışına çıkarılmamasını sağlar ve 
bunun için gerekli tedbirleri alır» diyor. 

Emin olunuz ki, çok liberal, çok hürriyetçi 
bir kanun olan bu kanun, idare heyetine, Hükü-
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met komiserinden, Hükümetten, hattâ mahke
meden daha geniş yetkiler sağlıyor. Yani ken
di kendini idare etme şekli. Zaten kanunun ru
hu da o, biraz sonra onu arz edeceğim. Anaya
sanın 28 nei maddesinin ışığı altında tedvin 
edilen bu kanun, dünyada en liberal kanunlar
dan bir tanesidir. Hiç kiımse bunun aksini iddia 
edemez, ederse kavli mücerrette kalır. Çünkü 
Anayasanın 28 nei maddesinde birçok yarar
lar; kamu yararı, umumî ahlâk, umumî dü
zenlerden: sadece bir tanesini, kamu düzenini 
almıştır, sınırlamak için o da. Anayasanın 28 
nei maddesine göre umumî ahlâk için dahi 
gösteri yürüyüşlerini sınırlamak mümkün de
ğildir ve o, o ruhla getirilen bir kanundur. 
Burada bâzı çareler aranmış; fakat özü ve ruhu 
itibariyle Anayasanın 28 nei maddesinde dü
ğümlenmiştir ve onun için çok geniş hürriyete 
sahiptir, çok liberal bir kanundur. Ve bu se
bepledir ki, toplantıyı idare edenlere büyük 
görev ve yetki vermiştir. Görev vermiştir, o 
topluluğu, büyük olabilir, küçük olabilir, ona 
gerek şahsının durumu itibariyle, gerek ahlâkî 
durumu itibariyle, gerek şahsiyeti itibariyle 
telkinde bulunacak, psikolojik hitabette bulu
nacak, o cemiyet onun sözlerine inanacak, iti-
ımat edecek ve kendisine beyanname deki gaye 
muvacehesinde bir istikamet verecek. Kanunun 
bu kadar aramış olduğu vasıfları haiz olan bu 
kişilerin elbette ki, 1 nei maddedeki unsurların 
dışında kişiler olması gayet isabetle meydana 
çıkıyor. Suç işlemiş, ağır ceza giymiş yahut da 
yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmuş kişile
rin bu gibi idarecilik görevlerine ne kadar ba
şarısız olduklarını 2 nei madde ortaya çıkarı
yor. Bu kanunda bu madde, tamamen hürriyet
lerin savunulması ancaık kişilerin şahsiyetleriy
le mümkün olacağı esprisine dayanılarak geti
rilmiştir. Hükümet hiçbir suretle tahdit edici 
veya zorlayıcı, sınırlayıcı bir madde getirme
miştir. Burada, idare heyeti üyelerinin toplan
tının beyannamede yazılı gayeye uygun isti
kamette yürümesini sağlamalarını şart koşmuş
tur. 

Biraz önce arakadaşlarım. bahsettiler ,ilk 
bakışta haklı gibi görünüyor. «İdare heyeti 
üyelerinden yalnız biri tarafından istenince 
toplantı dağıtılmasın» şeklindeki beyana katıl
mak mümkün değildi. Şu bakımdan mümkün 
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ıdeğiklir: Yalnız kendi kendine idare edilen bir 
toplantıya Hükümetin müdahale hakkı yok, 
hiçbir şey yok, mahkemenin dahi yok. Bu ka
dar liberal bir toplantıda onu idare edenlerin 
hiç mi yetkisi bulunmasın? Onu idare edenlerin 
en ağır şartlar altında o mesuliyeti üzerine 
alanların gerek psikolojik, gerek hukukî, ge
rek gaye bakımından o toplantıyı deruhte eden 
kişilerden birinin - bunların idare heyeti zaten 
üç kişidir - bu şekilde... 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — O, tertip 
heyetidir. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Tertip 
heyeti değil, «İdare heyeti üyelerinden yalnız 
biri tarafımdan dahi toplantının dağıtılması is
tenebilir.» deniyor, maddeyi iyi okuyunuz. Ter
tip heyetinden değil, idare heyetinden bir kişi
nin.. 

Şimdi, bu şartlar altında şunu düşünmeye 
mecburuz: Bu kanun tamamen1 liberal, tamamen 
hürriyetlere sadık ve Anayasa'nm 28 nei mad
desinin esprisine uygun bir kanundur. Hükümet, 
amme nizaimı bakımımdan burada bâzı şeklî hu
suslar getirmektedir ve tasarı Anayasa'nm 28 
nei maddesinin budutlondardığı toplantıyı ter
tip eden' idare heyeti üyelerinin kişilikleri üze
rinde durmaktadır. Hakikaten toplantıyı tertip 
eden idare heyeti üyelerinin kişilikleri ehemmi
yet arz eder. Bu sebeple o şahısların gerek ida
recilik vasıflarının, gerek ahlâkî durumlarının, 
gerekse hitabet kuvveti ve o cemiyet üzerin
deki etkilerinin nazarı itibare alınmasında 
ı% 100 isabet vardır. Kanun zaten başka türlü 
bir müeyyide de getirmiş değildir. Bu sebeple.. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — İyi anlama
mışsınız, 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Zatıâli-
niz hiç anlamamışsınız; çünkü hâlâ ısrar ediyor
sunuz. Buradaki metin mânası açıktır. «İdare 
heyeti üyelerinden yalnız biri tarafından...»' di
yor. 

BASİM CİNİSLİ (Erzurum) — İdare heye
tinde bulunanı 15 kişiden biri olabilir. Sizin de
diğiniz tertip heyetidir. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Madde, 
«İdare heyeti üyelerinden yalnız biri tariafın|danı 
dahi toplantının dağıtılması istenebilir.» diyor, 
siz daha orada ısrar ©diyorsunuz. Tertip heye
tinden olsa ne olacaktır!. Yani, mesele o de-
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ğil. Ben bir işin esprisini ve ruhunu ortaya ko
yuyorum ; yand kanunun şekil bakımından, Ana
yasa nizamı bakımından ve bugünkü Türkiye' 
ninj şartları bakımından açıklığı yönünden] söy
lüyorum. Kanun liberal bir kanundur, liberal 
kanunlarda lidare heyetlerine düşeni vazifeler 
vardır; kemdi kendini idare etmede vazifeli olan 
kişilerin; büyük bir mesuliyeti olduğumu beüirt-
mek için bunu söylüyorum. Bunda sakınacak 
herhaınigi bir şey yoktur, sayın Ciinisli. Bir kişi 
olmuş, iki kişi 'olmuş, o mühim değil. Mühim 
olan mesele, orayı idare edenlerin şahsiyet
lerinin, kişiliklerinin çok önemli ol
ması esprisini getirmesidir. Bunun dışın
da zaten 'bir şey getirmiş değildir. Bu 
bakımdan Anayasa'nm ruhuna ve açık hükmü
ne 'aykırı bir ciheti yoktur. Burada idare heye
ti üyelerinin kişiliklerinin ehemmiyeti mevzuba
histir. Ben, 1 nci maddede zikredildiği gibi, bu 
kimselerin suç işlenmemiş kişilerden ve mümtaz 
kişilerden olmasının' ehemmiyetini belirtmek için, 
söz alildim, 

Teşekkür edenim. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Grup adına 

söz istiyorum, sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DP GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ (Er

zurum) — Sayın Başkanım, muhterem aıikadaş-
ılarımızın endişelerine katılmamak mümkün de
ğil, tabiî önümüzde bir geçmiş var; yatan kar
deşler önümüzde, bugüne kadarlki tatbikat kar
şımızda/kötü örnekler ortada. Bu kötü örnek
lerin zararlarından nasıl kurtuluruz, endişesi 
hepimize hâkim; ama bu endişeden kurtulmak 
için korkudan kaçarken!; hani yangından kaça
nın doluya tutulmasına benzeyen bir ruh ha
leti içindeyiz. Bu (mantıktan sıyrılmak lâzımdır. 

Biz diyoruz ki, bu tanzim edilen maddede 
şöyle bir hüküm var: Burada idare heyeti baş
ka, tertip heyeti başkadır. Tertip heyeti mülkî 
âmire, imztasmı altına atıp dilekçe veren, mesu
liyeti kabul eden heyettir. İkametgâhı orada 
bulunacak ve sorumluluğu fcekabbül edecektir. 
Tertip heyeti budur ve en az üç kişi alacaktır; 
ama idare heyeti diyelim ki, bir partinin ilçe 
idare kuruludur. Bir parti tüzüğüne göre üye 
sayısı 15 kişidir, diğerine göre 9 İkisidir. İdare 
heyetinin de sorumluluğu var. 

Sayın arkadaşımız buyurdu: «İdare heyetin
deki kusanların şahsiyetli olması gerekli.» 

Muhterem arkadaşJarım, tabiî şahsiyetli ol
maları gerekli. Bu ımıadde burulara şahsiyet ka
zandırıyor iddiasının da ne derece tutarlı oldu
ğunu takdir edersiniz. Ben bu şahsiyet iddia
sından daha çok, mesuliyeti söz konusu edece
ğim. 

Burada idare heyetinde mesuliyet taşıyan 
inisanllar mesuliyetten kurtulsun diye böyle bir 
hüküm 'getirilmiş. Toplanftıda huzur bozucu, 
âmme nizamını ihlâli edici 'bir hava eserse, o za
man idare heyetinden bir kişi dahi Hükümet ko
miserine müracaat ederek, «Bu toplantının so
nu iyi değil, bunu dağıtınız» talebinde bulunur
sa, idare heyetinden 15 kişiden, ya da 10 kişi
den bir kişimiin teklifi Hükümet komiserinin bu 
toplantıyı dağıtmasını icabettirecektiîr. 

Sormak istediğim bir husus daha var, bura
da açık değil: Bu teklif kayıtsız, şartsız yerine 
getirilecek mi, yoksa ihtiyarî midir? İhtiyarî ise, 
bu ikazın değeri nedir? Yalnızca o kişiyi soı-
rumluluktan kurtarır, deniyor. Tatbikatta bu
nun çok acı örnekleri görülecek gibi geliyor ba
na. Bugün nazarî ölçüde bu düşünceleri savun
mak mümkün oka da, tatbikatta çok çetin mi
sallerle karşı karşıya geleceğimiz ihtimalinden 
hareket ediyorum; bunun örmekleri görülmüştür. 

Şimdi, idare heyetinden bir kişi muhalif ola
bilir mi? Olur; 15 kişiden birisi bu toplantıya 
muhalefet eder. O idare heyeti üyesine o top
lantıda söz vermezsiniz, gücenir, kırılır, darılır 
ve bu toplantının yapılmasını istöme'z, Hissidir, 
nefsidir; ama ister. Bunu kalkıp ta mülkî âmire 
izah edemezsiniz. O idarıe heyeti üyesi «Efendim, 
falan yerden falan tehlike geliyor, filân yerden 
de filân1 tehlike geliyor. Bunun sorumluluğu ba
na ait değildir, Hükümet komiseri olarak bu
nun mesuliyetini senin üzerinde bırakıyorum» 
dediği ân her memur ister istemez tedirgin olur 
ve görevini yapamaz. 

Hiç olmazsa, bu türlü huzur bozucu ihtima
li, en az iki kişinin' ya da üç kişinin OTtakılaşa 
ifade etmesi gerekir ki, bir ciddiyet, bir ağırlık 

taşısın. Aksi halde, 15 kişi içinden bir kişi, geri 
kalan 14 kişinin hakkını, kararını veto ediyor 
mânasına gelir. Bu kanun bir veto müessesesi 
getirmiş oluyor. Bunun mahzurunu işaret et
mek istiyorum. 

Tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için özür 
dileyeceğim. Bunun misalleri var; ilk konuş
mamda da arz ettiğim, sokaklarda çok yürü-
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yen oldu, çok şeyler oldu, acı tecrübeleri görül
dü, sokaklar aşındı ve zaman zaman rejimi 'teh
likeye götürdü. Bu aşmlma o derece ileri gitti 
ki, resim de tehlikeye düştü. Bu türlü endişeler
de yapacağınız kanun yarın sizi başka müşkül
lerle, başka güçlüklerle karşı karşıya 'getirme
sin, endişemiz odur. Dünkü misallerden ders 
almamak, idraksizliği gerektirir. Bunum savu
nacak hiçbir üyenin bu çatı altında mevcut ola
cağını sanmıyorum, buna imlkân da görmüyo
rum, ama dün bir ıacı örmeğini teessürde öğren
dim: Millî Eğitim Bıakıanıyle, memurlarını mü
cadeleye davet eden bir parlamenter arkadaşı
mızın çıkışını kınamak isterim. Bakan ile mü
cadele etmek parlamentere aittir, bu heyete 
aittir, burada mücadelesini yaparsınız; memu
ru âmirine karşı isyana davet edemezsiniz. 

Maruzatımı tekrarladım, teşekkür ederim 
efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Grup adına 
söz istyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir beyanım olmuş
tu ; grup adına konuşma talebimde bulunan ar
kadaşlarımızın Başkanlığa yazıyle başvurması
nı istirham 'etmiştim. 

Sayın Ferda Güley, buyurunuz efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın; Başkan, 
saygı değer arkadaşlarım; 

Maalesef Anayasamızın getindiği özgürlük 
müesseselerinden biriyle ilgili olarak bugün (me
riyette bulunan (kanunun bâzı maddelerini de
ğiştiren bu tasarının şansı, özellikle 1 nci mad
deyle yapılan (değişikliklerden dolayı Anayasa 
Mahkemesine doğru teveccüh 'etmiş görülü
yor. 

Şimdi, 2 nci madde üzerinde, gerçekten hiç
bir hukuk anlayışıyle telif 'edilmesi mümkün 
olmayan, Anayasa'nın 28 nci maddesiyle geti
rilen toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlü
ğüyle telifi müralkün olmayan, bir tahtada bu
dak gibi sakat, sakatlığı, sakimliği açıkça gö
rülen bir madde ve o Imaddeniin içinde ilâye 
edilmiş bir paragraf Meclisin huzuruna sunul
muştur. Sayın Rasim Cinisli arkadaşımızın de
ğindiği konuya bendeniz de 'değinimek istiyo
rum. 

Şimdi, «İdare heyetinin görevleri ve sorum
luluğu» başlığı altında bir madde getiriyoruz. 
Daha önce üstünde görüşme yapılan ve Komis

yona bir noktadan iade edilmiş olan, maddede 
sıkıştırılarak zikredilmiş olan, bir yere sıkıştırı
larak zikredilmiş olan idare heyeti müessesesi 
işte burada kemâliyle meydana çıkıyor. Bu, ka
nuni tekniğine uyar mı? Matlabı «İdare heye
tinin görevleri ve sorumluluğu». Nerede vücut 
bulmuş bu idare heyeti? 1 nci maddede. 1 nici 
maddede böyle bir doğuş hali, böyle bir mey
dana -geliş hali var mı? Hayır yok. Terdp he
yeti gibi sorumluluğu bu kanunda son derece
de eritilmiş bir heyet lokomotif gibi konulmuş, 
bu kanun değişikliğiyle bütün sorumluluklar 
sırtına yüklenmiş olan idare heyeti de onun 
arkasına alelade kömür vagonu gibi takılmış ve 
sayın Komisyon bu madde üzerindeki değişiklik
lere itibar etmiyor, sayın Hükümjet yapılan de
ğişikliklere itibar etmiyor, bu uyarılar boşluk
ta sahipsiz bırakılıyor. Bu, kanun yapma tekni
ğiyle telif edilebilir mi? 

Şimdi, 2 nci maddede «İdare heyetinin gö
rev ve sorumluluğu» matlabı altında bir hüküm: 
İdare heyeti 1 nci maddeye göre nasıl olacak
tı? «Medenî halklarını kullanmak yetkisini ha
iz.» Yetmedi bu, <eski kanunda yahut bugünkü 
mıer'i kanunda böyle idi, tasarı bunu değiştir
medi. Ayraca, «...beş yıl içinde; ağır hapis ceza
sı ile veya yüz kızartıcı bir suçtan veya 'Toplan
tı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki 
Kanun hükümlerine muhalefetten kesin hüküm 
giymemiş kişilerden teşkil edilen...» Bir önerge
ye de sayını Komisyon ve Hükümet «Takdir Yü
ce Heyetindir!» demek suretiyle maddeyi bu ha
liyle olsun savunma cömertliğini göstermedik
lerinden bu «son beş yıl» durumu d a kalktı, 
yani madde şöyle olmuş oldu: «...haiz olan ve 
ayrıca ağır hapis cezası ile veya yüz kızartıcı 
bir suçtan veya 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti Hakkındaki Kantin hükümlerine mu
halefetten kesin, hüküm 'giymemiş...» Ne Vakit 
giymeimiş? İsa'ya kadar, Musa'ya kadar gidin... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — İsa ile Musa ile 
alâkası yok canım... 

, FERDA GÜLEY (Devamla) — Yani böyle 
gidilecek, «son» beş yıl» dahi kaldırıldı. Şimdi, 
böyle peygamber misali insanlardan toplantı 
gösteri yürüyüşlerinin bütün sorumluluğunu 
omuzlarında taşıyacak olan on az üç kişilik bir 

"heyet, idare heyeti kuruluyor, bu idare heyeti 
on kişi de olabilir, sayın Cinkli'nin dedikleri gi-
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bi 15 kişi de olabilir, 20 kişi de olabilir. Tertip 
heyeti ta.rafmdain mahallin en büyük nnüldye 
âmirine 48 saat önceden - bu 48 saat de dört 
gün olanak değiştirildi - ibildiriliyor, iım'zalarıyle 
de taahhüt 'ediyorlar ve 'mekanizma işliyor; nasıl 
işleyeeefcse?.. Du kadar keraibetle verilmiş Anaya
sa 'haikkı, Devlet tarafından, Hükümet tarafında/n 
ibu kadar istikrah halinde verilmiş »bir Öı-aık nasıl 
işleyeeefcse, işliyor ve tertip heyeti diyelim ki 10 
kişilik, 15 'kişilik, 8 kişilik; ıbu kanuna göre so
rumlu; bunu, kanunun şümulü içinde işletımefc-
ten görevli ve 'Sorumlu. Sorumlu, çünkü bu tasa
rı mer'i fcanunda 'olmayan 'bir müeyyideyi getiri
yor; 18 »nci 'maddeyi değiştiren sonlarda bir 
maddede «üç ay hapis». Bu adamlar yanlış be
yanda bulunım'uşlarsa, ağır ıbilnrem neyken, fi
lânken, falanken, yüz kızartıcı suçtan ceza giy-
nı'işken bu hallerini unutmuş ve unutur «görün
müş de İmzalarını atıp vermişlerse onlara ceza 
da 'geliyor. 

Şimdi, ıbu peygamber misali zatlardan bir 'ta
nesi; 10 kişiden, 8 kişiden, 3 kişiden bir tanesi, 
idare 'heyeti ne kadarsa... Tasarı diyor ki, «İda
re (heyeti üyelerinden yalnız biri tarafından da
hi 'toplantının dağıtılması istenebilir.» Şimdi bu 
kadar kerahetle, istikrah halinde verildiği apa
çık belli ibir (hakkı kullandırırken, 10 kişilik bir 
heyet kurmuşuz; 10 fciş/ülOk ibir heyet içinde bir 
tane adamı, mahallî hükümet, siyasî iktidar, bir 
ıtane menfaatperes'ti, ibir taıne müzaç 'adamını, 
bir tane karakter yoksulu ve fıkarası adamı, bir 
tane nefes alma, ekmek yemek hürriyeti kendi 
elinde, ilmeği kendi elinde olduğu belli bir ada
mı, o idare 'heyetinin içinden satın alarak mu
halefet ettirdi mi; günlerce 'hazırlanarak, mas
raflar edilerek, vatandaşın anayasal hakkı olarak 
tanzim edilmiş olan bir gösteri yürüyüşü, bir 
toplantı ibir adamın, o heyetin içindeki tek bir 
üyenin «Hayır», demesiyle «Bunu dağıtın» deme
siyle dağıtılaibilecefcfcir. Bu nasıl hukuk anlayışı
dır? 

TALÂT KÖSEOÖLU (Hatay) — «Dağıtıla
bilir» 'deniyor. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu müdahale et-
meyuniz. 

FERDA GÜLEY (Deyamla) — Tabiî sayın 
Köseoğlu, buraya bu ha(k böyle tesis edilip 
geldi mi, .yani «Toplantının dağıtılması istene
bilir» diye geıldi mi, bumun tatbikatı «Toplantı 

5 . 1 . İ973 O : 2 

bir Mşi tarafımdan istenilince dağıtılır» dır, hiç 
şüphe etmeyiniz. Bunları yaşadık ve ne tecrübe
lerin içinden yaşayarak geldik. Siyasî iktidarlar 
beğenmedikleri ve istemedikleri bir siyasî top
lantı ve gösteri yürüyüşünü bir tek adamı şu 
veya bu sebeple ihfa ederek, korkutarak, ya 
da ıtma ederek, tamamı tahrik ederek, tatmin 
ederek demiyorum da ıtma ederek bir adamı 
elde eder ve 10 kişilik heyetin içindeki bir 
adam, sorumlulukta kanuna karşı heyet halin
de müşterek durumda bulunduğu halde; bu 
mekanizmanın işletilmesine gelince tek bir 
adam bütün toplantı ve gösteri yürüyüşünü ip
tal ettirebilir. Bunun hukuk anlayışıyle, ki 
hukuk anlayışıyle hiç olmaz. «Kanun anlayı
şıyle» de diyorum, çünkü kanun mutlaka huku
kun tam karşılığı değildi. Kanunlar cemiyetle
rin ihtiyaçlarına, iştiraklerine ve ıstıraplarına 
yansıtıcı karşılıklardır, vesikalardır. 

Anatole Franee'in bir sözünü müsaade bu
yurursanız söyleyeyim : 

«Kanun, yüksek müsavat ve adalet prensi
bi içinde, hiçbir ayırım yapmaksızın, zenginle 
fakire köprü altında yatmayı ve fırından ek
mek çalmayı meneden bir müsavatlar mecmua
sıdır» 

Evet, kanunu çıkarırız. «Fırından ekmek 
çalmak, köprü altında yatmak yasaktır» de
riz. Zaten ona muhtacolan orada yatar ve bu 
cezaya o muhatabolur. «Sarayında yatan, pan
dispanya yiyen» bu, kanunla karşılık değildir. 
Yani, kanunla hukuk arasındaki farkı anlat
mak istiyorum. Şimdi hukuk bakımından hiç 
su götürmez. Fakat, kanun bakımından da böy
le bir şey yapılamaz arkadaşlar. 

Rica ediyorum: İdare heyeti üyelerinden 
yalnız biri tarafından dahi toplantının dağı
tılması istenebilir. Eski kanunda, yani bugün 
halen mer'i olan kanunda bu, «Başa çıkamazsa, 
toplantının selâmetini sağlayamazsa, idare he
yeti dağıtılmasını isteyebilir» şeklinde idi. 
Gerekçeyi okudum, acaba nasıl böyle yapmış
lar? Gerekçede bir mucip sebep getirmek lâ
zımdı, adı üstünde «gerekçe». Kanun tasarısını 
hazırlayan hükümet diyebilmeli idi ki ; «Tat
bikatta (idare heyeti) dedik. Bu işlemedi. İda
re heyetinin içinden bir kişiye bu vazifeyi, bu 
hakkı verdik. Çünkü, şu şu faydaları sağlaya
cağız». Bunlar yok. Diyor ki, «Eski kanunda 
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(idare heyeti) demekle yetinilmiş; ama idare 
heyetinin tümü mü, yoksa bunlardan kaçı ol
duğu tasrih edilmiemiş. Bu sarahati getirmek 
için yaptık» bu anlayışı nereden çıkarttınız'? 
İçişleri Bakanlığının bu tasarıyı hazırlayan sa
yın hukukçu elemanları nerden böyle bir şeyi 
çıkarttınız? Bu gerekçe midir? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; daha 
evvel görüşülüp komisyona iade edilmiş bulunan 
madde hangi şekli alacak, bilemiyorum. Fakat, 
bu maddede bu fıkranın kesin olarak metinden 
çıkarılması lâzımdır. Bu, tahtada budak, misâli, 
bir ur misâli, metnin bünyesinde sakâmetin 
karşılığıdır. Buradan çıkarılması gerekir. 

Bakınız bu maddenin son fıkrası, «İdare 
heyeti üyelerinden en az üç toplantı yerin
de bulunmadıkça, toplantı yapılması yasak
tır» diyor. Eski kanunda, yani bugün mer'i 
olan kanunda «Tertip heyeti» de vardı. Tertip 
heyetinden ve idare heyetinden en az üç kişi 
bulunmak lâzım geliyordu. Tertip heyeti o de
recede bu kanun tasarısındaki değişikliklerle 
ortadan kaldırılmış ve lâşey haline sokulmuş 
ve bütün yükler, o kadar sorumluluklar idare 
heyetinin üzerine yıkılmıştır ki, bunun ifadesi 
ve karşılığı olarak bunu burada da görmek
teyiz. tlle idare heyeti bulunacak. Tertip heye
ti ortadan kalktı. Bu tertip heyetinden bir kişi, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü mekanizması işle
mekte ilken, bir kişi o canım Anayasal hakkın 
kullanılması hareketini iptal edebilecek. 

Arkadaşlar, bu haklardan korkmayın. Bu 
hakların verilmediği zamanlar, bu hakların ka
sıldığı, kesildiği, kıstırıldığı zamanlar, eski 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile «5 
kişiden fazıla vatandaşın bir araya gelmesinin 
yasaklandığı zamanlar; 5 kişiden fazla bir top
luluk, sevdiği bi)r insanı karşılamak veya uğur
lamak için toplanır ise, kadın, çoluk çocuk 
bakılmaksızın, evvelâ havaya ateş edilecek. 
Ondan sonra dağılmazsa, namlular halka tev
cih edilecek, hıedef gözetilmeksizin, ateş edile
cek.» şeklinde getirilmiş ve böyle tatbik edil
miş olan kanunlar, cemiyetin teneffüs sübap-
larmı tıkadığı, kapadığı «için; 27 Mayıs 1960 
günü patlamasına gidilmiştir. Niçin bu tecrü
belerden sonra, tekrar aynı yollara gidilmek 
isteniyor? Ne zararlar gördük. 

Ben bir arkadaşımın sözüne katılmıyorum. 
Sayın Demire!, «Yollar aşınmakla bütmez» de

di. Bu sözü çok demokratik buluyorum. Ah, 
o sözü ben söyleyebilseydilm, ondan ben kapa-
bilseydim, öylesine demokratik buluyorum. 
Ne oldu? Yürüyen yürüdü. ,Siz anarşizmi, te
rörizmi, şekavet! bu anayasal hak olan toplan
tı ve gösteri yürüyüşleri hakları ile karıştır
mayın. Banka soymayı, bilmem nerede dina
mit patlatmayı karıştırmayın. Herkes yürü
dü, yorulunca durdu. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) —-Devlet de 
yoruldu ama bitti! Devlet. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Ha, Devlet 
te yoruldu. Devletin yorulmasiyle ilgili olan 
başka birşey var. (AP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) —Devle t in 
yıkılması için herşey yapıldı, 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Biraz daha 
uzasaydı görürdünüz... 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Ben o yö
nüne bundan sonraki bir maddede o halde te
mas edeyim. Onun sebebini buraya sığdıra
nlara. Başka bir yönünde temas edeyim : De
mokratik yön bu, içlinden birini övmek istiyor, 
bu hakkını kullanacak. Birlini yermek istiyor. 
Silâhsız, tecavüzsüz her batı demokrasisinde 
örneği görüldüğü gibi; insanlar izin almaksızın 
toplanacaklar; sevgilerini ya da beğenmezlik-
lerüni, protestolarını rahatlıkla ifade edecekler. 
Ellerinde silâh yok, top, tüfek, kama, bıçak, 
çakı yok. Daha önceden belli bir güzergâhta 
gidecekler, bir meydanda veya bir salonda top
lanacaklar. Hükümet komiseri oradadır. Kanu
nun müeyyidelerini uygulayacak elemanlar ve 
kendi içlerimden seçtikleri tertip heyeti ile ida
re heyeti oradadır; söyleyecekler, edecek
ler, Hyde Park' ta sabahtan akşama 2 
aşıra yakın zamandan beri İngilizler bağırır 
çağırırlar bu suretle kirli hava, İngiliz sosyal 
bünyesinin içinde toplanan müteaffin hava fert 
fert, şahıs şahıs emniyet sübabından dışarı çı
kar, İngiliz topu patlamadan, devamlı, normal 
büyüklüğünü muhafaza ederek yaşar. İşte bu 
kasıtla, bu hedefle biz bu kanunu, Anayasaya 
koymuşuz bu maddeleri. Anayasanın yapıl
masında nâçiz, karınca kaderince emeği geç
miş, son derece nâçiz bir mütevazi arkadaşı
nız olarak diyorum ki bu maksatla koyduk. 

Bu fıkranın çıkarılması hususunda bir öner
ge verdim, iltifat buyurulmasmı saygılarımla 
istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, [ 
M. G. P. Grubu aıdma buyuran. 

M. G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABADA
YI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arka,-
daşlarim; hu 'kanun ıt'asansı ve ilgili maddelerinim I 
fbir ihtiyaçtan doğduğu mulhaklkaktır. Bu tasarının I 
ve 'maddelerinin hürriyetleri tahdit eden ve kısıt- j 
layan «bir yeri olmadığı ve geçmiş tecrübelere da- I 
yanılarak 'koruma gayesine ımâtuf olduğu görüşte- I 
rine M. G. P. Grubu olar&ik iştirak ediyoruz. Hür
riyetlerin özüne dokunan hiçbir yeri d'e yoktur; I 
güzel, ileri demokrasilerde ve Batıda, h'ass'aten I 
İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da bu tasarıda d a n I 
maddelerden daha ileri ve sert hükümlerin de bu- I 
lunduğu trir vakıadır, o da «kabul. 10 yıllık tatbi
katta (bu tasarının ve maddelerinin getirilmesinin I 
bir zaruretten doğduğunu da M. G. P. Grubu ola
rak kaîbul ediyoruz Henüz kısa bir süre evvel ıs- I 
tırap ive felâket dolu tablonun dumanlarının da I 
tüttüğü fbir gerçektir. Bu zaruretler ıbu kanun I 
tasarısının ve ilgili değinildik maddelerini 'getir- I 
mistir. Ancak, grup olarak endişeliniz, hir parti- I 
nin ilçe idare heyeti 7 - 11 olur, ili 9 - 1 5 olur, 
bilmiyorum değişliktir; ama bunlardan biir üyenin I 
dağıtma isteyebilmesi bizi M. G. P. Grubu olor'ak I 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri baikıımından endi- I 
şeye sevk etmiştir. Bir toplantı ve gösteri yürü- I 
yüşü ikamın düzenini aksatmadan, umumî hayatı I 
se'lbetmeden 'gayet nezih ve gayesine uygun devam I 
edip 'giderken ki, bizlerin artık tarih Okumasına, I 
Batıda şöyle oldu, demokrasi gelişirken böyle 'sa- I 
böte edildi demesine düzüm 'yak, hepimiz birer I 
carilı tarih olduk. Batıyı tetkik etmeden ileri de- I 
mdkraisilerde .bu seviye nasıl geldi diye ömür çü- I 
riitmeyip, göz nuru dökmeden dahi kısa hayatı- I 
mızd'a demokrasimizin geçmişini tetkik 'edersek I 
hassas ollmaya 'meeiburuz. Zaten 'biz Türk Milleti I 
olarak 'bütün ömrümüz boyunca ifrat ve tefritte I 
'bir orta noktayı bulmakta güçlük çekmişizdir, Ibu I 
bir vakıadır. Geçmişte acı tabloları, millet ve I 
Devlet olarak zararlarını gelecekte de görmeyelim I 
diye tedbirler alınken bir noktada hürriyetlerin, I 
toplantı ve gösteri yürüyüşünün zararlı ve endi
şeli bir noktaya 'gitmesinden M. G. P. Grubu ola- I 
raık endişe etmekteyiz. I 

Kısa süre evvel partilerin, ••hasuaten iktidarla- I 
rın muarızlarını yermek için, gücünü selbetmek I 
için, 'hassaten üyelerini yıldırmak, takattan düşür- I 
mek için nice oyunbazlıklar yaptığını, şeytanları I 
dahi, şükür Allah'ım ben şeytanım ama ıbu derece [ 

T ileri gitmem iştiım dedirttiklerini do biliriz. Bina
enaleyh ağzımız 'sütten yandı, yoğurdu da, lifle
mek değil de tetkik e'hmck zorunda olduğumuzun 
da 'bir 'gerçek olduğunu kabul etmeye ••mecburuz. 

I Şöylece, kasıtlı olarak sabote etmek için bir üye 
I her zaman için alınır, 'ali'iiıma'z diye hiç kimse iddia 
ı edemez. Bu tehlike daima vardır; 9'dan birini, il 
I idare «heyeti ise 15'ten birini her zaman için almak 
I mümkündür, siyasî hayatidiılzda da 'bunun acı ör-
I nekleri vardır. Daha derinliğine gidip arkadaşla-
I ramı belki kırım iş olacağım, derinliğe bu çatı altın-
I da da inmeyeceğim, dışarıda bunun örnekleri var-
I dır ve gelecekte de ola çaktır. Ona göre tedbirde 
I kusur etme takdire bühtan edersin derler. Biz ted

birimizi alacağız ondan ötesini 'takdire bırakaca
ğız. 

I Şimdi 'bu maddenin böyle çıkışı grubumuz 
I olaralk bizi hürriyetler îbaki'inrndan endişeye so-
I kar dedite ve bu maddenin böyle oluşu gösteri 
I vo toplantı yürüyüşünün emniyetini kaldıracak-
I tix'. Bir üye her 'zaman için tehdit edilir, Tür-
I kiye'de 'daima politika harp gibidir, her baba-
I yiğltin yüreği 'Türkiye'de politika yapım aya yet-
I 'meyecektir, gelecekte de böyle Olacaktır, her-
I kesto ıbir aslan yüreği olmasını isteyemezsiniz ve 
I her idare heyetinde, her kurul üyesinde de bu 
I yüreği, 'bulamazsınız; bulamayacağınıza göre 9' 
I dan (birisi, 15'ten birisi tehdit karşısında bal gi-
I bi, ben 'korkuyorum, toplantı ve gösteri yürüyü-
I şü dursun diyecektir. Veya çeşitli yollarla, vait-
I lerle bir üye satın almaıbilecelktir. Veya korkak

tır, yüreği yetmeyecektir, kasten kötü kişiler 
I veya muarızları tarafından toplantı ve gösteri 

yürüyüşünü 'Sa'bote etmek için üç beş kişi soka
cak: içeriye, kötü hareketler, hadiseler başlayın
ca yüreği kifayet etmeyeceği içim hemen gide
cek Hükümet 'komiserine, ben 'toplantının dağıl
masını istiyorum diyebilecektir. Ve böylece 'gayet 
gayesine uygun, nezih 'bir toplantı ve gösteri 
yürüyüşü devam edip giderken hangi 'siyasî te
şekkül olursa olsun 'gayesi, aylar boyu verdiği 
emek, masraf beyhude olacaktır. Bunun için biz 
M.G.P. Grubu olarak deriz ki, gelin 1 değil ibunıu 
hiç olmazsa 2 - 3 yaparsanız; 9'dan ikiyi veya 15' 
ten üçü, şu bahsettiğim muhıtelif vesilelerle yıl
dırmak, toplantı gösteri yürüyüşünü ktemiyoru'm 
gibi bir müracaata götürmek şekil mümkün clur 
'ama çok zor olur mümkün mertebe tüHbiri alın-

; miş olur. 
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Bu seldi ile kaiİırüa, inşaallah bu yıl seçime 
gireceğiz, soçi'm süresinde 'bunu «uranda Kalbada-
yı delmişti 'diyeceksiniz, balı se'ttiğ kıl 3 - 4 şıktan 
birisini kullanmazsanız gayet nezih devamı eden 
bir toplantı ive 'gösteri yürüyüşünü gayesinden 
saptırıp dağıtmak şekli doğacaktır. Temenni ede
rim Yüce Meclis hiç 'OİımaıZBa. biri ikiye çıkarır 
•da, şu balhsettiğim ihtimallerin tedbirlerini al
mak suretilyle kapıları kapanmış olur. Hürmetle
rimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gıyaisettdn Kabaca. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; benden evvel 
konuşan hatip arkadaşlarım bendenizin ifade 
edeceği hususları hemen hemen dile getirdikle
ri için sadece temas edilmeyen birkaç kısma 
dokunmak suretiyle (huzurlarınızdan ayrılaca
ğım. 

'Demokrasilerde bir (kaide vardır, kararlar 
çoğunlukla verilir ve yine çoğunlukla geri alı
nabilir. 

Şimdi, bundan evvelki 7 nci madde metninin 
müzakeresini yaptık. İdare heyetinden en az 3 
(kişi veya tertip heyetinden 3 kişi toplantının 
yapılacağı mahalli, yeri, saati, maksadını ken
di imzaları tahtında bir beyanname ile yetkili 
en büyük mülkiye âmirine veriyor, ve toplan
tı 'başlıyor. 

Şimdi, arkadaşlarım, ittifakla bir işin ya
pılmasına dair 'karar verilip, onun altı müşte
reken imzalandıktan sonra İttifakla verilen bu 
karar, ittifakın mevcudunun bir tanesinin mu
halefeti ile bu hak geri almıyor. Parlâmentoda, 
komisyonlarda, derneklerde, şirketlerde, cemi
yetlerde, hiçbir toplum hayatını düşünebilir 
misiniz ki kararlar en az oy çokluğu ile alın
masın, ve alınmış kararlar en az oy çokluğu 
ile iptal edilmesin. Yani böyle bir maddeyi biz 
bu kanunun içerisinde kabul edersek, demokra
siye inanır mıyız1? Demokrasiye inanmıyoruz-
dan vazgeçelim de, demokrasiyi hiç bilmiyoruz, 
affedersiniz bunun külliyen e ehli durumuna dü
şeceğiz. En az üç kişi verdik, yani idare heyet
leri 7 kişi, 9 kişi, 10 kişi, 11 kişi birleşir o baş
ka 'mesele. 3 kişi birlikte verdi... E, bir kişi kal
dırıyor. Demek çoğunlukla, ittifakla verilen 'b'ir 
kararı bir tele kişi kaldırabiliyor. Olmaz. 

(Benim, istirhamım; Yüce Meclis kadar, bu 
Meclise niyabetten görev yapan komisyona ait

tir. Komisyon lütfetsin, 'bunu geri almakla hiç
bir kaybı ve zararı olmaz. Yüce Mecliste «İyi 
düşünemediği için bunu (böyle yapmışlardı, 
Meclis dedi de geri alındı» diye !bir şey olmaz. 
Meclise niyabeten yapar, Meclis de kendisi asa
leten «bunu düzeltecek. Elbette, komisyonun 
getirdiği bu teklifler, tasarılar içerisinde yan
lışlıklar, noksanlıklar olabileceği ihtimalini dü
şünerek bu Yüce Meclise getiriyoruz. Yarın, 
Anayasa -Mahkemesine gitse, «'Bu Meclis naisıl 
bu kadar şey aıtlam,iiş», veya Senato, «Meclis na
sıl bu kadar şeyi atlamış» diyecektir. Efendim, 
bu olmaz. 

Aklıma şu geliyor: 171 sayılı Toplantı ve 
Gösteril Yürüyüşleri hakkındaki Kanun bir hak
kın istimali için verilmiş 'bir haktır. Ama, maa
lesef 8 nci madde, münhasıran verilmiş olan bir 
hakkın kullanılmaıması için getirilmiş bir mad
de. Yani hakkın kullanılmaması için getirilmiş
tir. En az üç kişi beyanname vermiş, bir kişi 
yan çizdi, olmaz. 

Arkadaşlarımız bunun ıseb'eplerini ifade etti
ler Tehdidolur, baskı olur, menfaat olur, yü-
reğindekÜ cesaret noksanlığı olur, şu olabilir, 
bu olabilir. Ha, bunları düşünerek 2 nci madde
de «İdare heyeti üyelerinden yalnız biri tara
fından dahi toplantının dağıtılması istenebilir..» 
kaydı, bu toplantının yapılması 'için beyanna
meyi imzalamış olan kimselerin en az yarıdan 
bir fazlasının veya ekseriyetin kararıyle bu top
lantının iptali veya yapılmaması istenebilir. Na
sıl istenebilir'? En azından nasıl istenebilir? 
Bunun şekli de tespit edilmemiştir. Bu isteme 
de yazılı olmalıdır. Yazıyı yazanın da altında 
imzası olmalıdır. (Efendim, üyeden birisi isteme-
mıiştir, yazılı vesika da yoktur. Yarın toplantı 
dağıtılır, öbür üye, efendim -ben böyle bir şey 
demedim, komiser kendiliğinden bunu istih-
racetti. Şimdi... 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Zabıt, zabıt. 

GIYASETTİN KARACA (Defamla) — Şim
di, toplantının dağıtılması istenebilir, ne ile is
tenebilir'? Sözle mi yazıyle mi? İkisi de olabi
lir. Yok. Bu metinde, bu fıkrada «yazı ile» ke
limesi dahi noksandır, ilâvesi gerekir. 

Şimdi bu maddenin son bendi üzerindeki 
görüşümü arz ederek huzurlarınızdan ayrılaca
ğım. Der ki; «...İdare heyeti üyelerinden en az 
üçü toplantı yerinde bulunmadıkça, toplantı ya-
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pılnıası yasaktır..» Bu idare heyeti üç kişiden te
şekkül etmişse, türlü sebeplerle, yani arkadaş
larımızın aklına gelen sebepler, tehdit, itham, 
menfaat korku ve sair sebepler.. Bunların dışın
da dahi insan ta'h'iâtında mevcudolan istisnaî 
hükümleri de getiıımek lâzım. Meselâ; hasta
landı 'efendim, bayıldı. Sedye ile aldılar gö
tündüler, bir kişi kaldı. İradesi dışında dahi 
bir kişinin kalmış olması toplantının dağıtıl
masını gerektirir mi? Bilfarz; bu toplantı sı
rasında, bu toplantıya iştirak edenlerle idare 
heyetime üştinak edenler arasım'da bir müna
kaşa eıiktı, fiilî kavgaya döküljdü. İ'kiisinin ka
fası veya ağzı, dişi gözü patladı.. Aldılar has
taneye götürdüler, kaldı bir kişi, dağıtalım 
mı? 

Şimdi efendim, bunlar olur, bu bir toplum 
hayatıdır, yığın pisikolojisıidir, neyin ne ol
duğu belli değildir. Bu kanunda büyük boş-
.hılklaır vardır. Arkadaşlarıımızın hulûs ile ve 
vukuf il'e ifade ettiği gerdekleri bendeniz ifa
de etmek istemiyoruim, çünkü tekrar olur. Ama 
noksanlık vardır. Komisyon lütfetsin, bu nok
sanlıkları kabull etsin, maddeyi geriye alsım. 
Bu iMJeelisin şanına, «milletin itibarına en uy
gun; Türklüğe yaraşır, medenî bir topluma 
yaıraşır, medenî bir davranışı içerisine alabile
cek derecede güzel bir kanun çıkaralım. Bü
tün arkadaşlarımız hemen hemen bu konu üze
rinde ittifak etmiş durumdalar. 

Şimdi efendim, öok haklı önergeler veril
mesine rağmen Komisyon, (çok kez eletmiyorum 
ama). Emin olunki bâzı noktalarda çok hak
lı tekliflere «iştirak etmiyorum» diyor. Yani 
insan üzülüyor. Biz de burada nefes tüketiyo
ruz. Yanlış, nereye götürürseniz yanlış. Ama 
dönüp gelecek zamanımız yok, vaktimiz kal
madı. Bir tasarı üzerinde, metin üzenimde bu 
kadar uğraşmayanını, yanlışın üzerinde ı s ıw 
etmenin de anlamı, yok. Komisyon lütfetsin bu 
yanllış olan* maddeyi geriye alsınlar, düzelt
sinler tekrar müzakeresi yapılsın. 

Görüşlerim bundan ibarettir', saygılar su
nanın. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
bir açıklama zarureti var, 'kısaca arz edebilir 
miyim? 

BAŞKAN —- Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEY-
FİK KORALTAN ('Sivas) — Muhterem arka
daşlar, 8 nci ınıadde üzerinde arkadaşlarımızın 
gösterdiği hassasiyete katılmamak mümkün de
ğil, fakat 'meseleyi tamamen yanlış bir cephe
den allmış 'durumdalar. Şimdi, 8 aıei madde di
yor ki; «İdane heyeti toplantının sükûn ve dü
zenini, beyannamede yazılı maksat dışına eı-
kılmamaisını sağlar ve bunun için genektti ted
birleri alır ve icabımda zabıtanın yardımlımı is
teyerek bunu sağlar. Sağlayamadığı takdirde 
toplantının dağıtılmasını Hükümet komiserin
den istler.» Kim? idane heyeti. lda,re heyeti en 
az üç kişilik tertip komitesi tarafından kanu
nun arz ettiği nitelikteki şahıslardan kurul
muş bir heyettin. 

Şimdi, öyle ıbir heyet düşününüz ki, bir top
lantı Ve gösteri yürüyüşü tertipledi, bu toplan
tı veya gösteri yürüyüşünün tatbikatıma ge
çilmek üzeneyken, Hükümet komiserlinin haber 
lalamalyıacağı bir ortam içimde bu üyelerden her
hangi biri, bu topilatı ve gösteri yürüyüşünün 
hedefini aşan bir istikamette cereyan ettiğini 
öğrendi. Bunu Hükümet komiserinden önce 
üyenin öğrenme ihtimâli daha kuvvetlidir. İda
re heyetinin toplanıp ittifakla karar alması im
kânı da olmadı, vahim hâl Hükümet komiseri
nin dağıtımına kadar önlenemeyecek bir safha 
arz etmeden önce üyelerden birine bunu ihbar 
hakkı vermenin, bu hakkının kullanılmasına 
mâni olma maksadına matuf bir tasarruf ol
madığını sayın üyelere hatırlatırken, şunu da 
izah edeyim ki, bir üyenin Hükümet komiseri
ne yapmış olduğu bu ihbar üzerime Hükümet 
komiseri toplantıyı dağıtmakla mükellef de 
değildir. Çünkü, 9 ncu maddenin son cümlesi; 
toplantıyı dağıtma yetkisini takdir hakkı ola
rak Hükümet komiserine veriyor. Bir üye 
gayrisamimî olarak bir ihbarda bulundu, o da 
mümkün, biraz önce Sayın Güley'in ifade et
tikleri gibi veya Sayın Kabadayı'nm söyledik
leri gibi gayrisamimî veya maksatlı bir üye, 
toplantı ve gösteri yürüyüşünü sabote etmek 
maksadıyle Hükümet komiresine bir ihbarda 
bulundu. Hükümet komiseri; toplantının gaye 
ve hedefi istikametinde cereyan etmesi halinde 
bu gayrisamimî ihbar üzerine o toplantıyı da
ğıtacak değil, dağıtmaya mecbur değil. Yani 
sayın üyeler, şöyle bir neticeye varıyorlar bu 
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maddenin ikinci cümlesinden; bir üye ihbar et
tiği zaman Hükümet komiseri toplantıyı derhal 
dağıtacak, yani bir üye toplantı ve gösteri yü
rüyüşüne kadar almış olan bir topluluğun ka
rarını tek başına iptal edebilecek. Böyle bir en
dişeden kurtarmak için şöyle bir teklifler geli
nebilir : 

Tertip komitesinin tanzim ettiği idare kuru
lunun, böyle bir toplantı veya gösteri yürüyü
şünden vazgeçmesi hali, üye tamsayısının salt-
çoğunluğunun kararma bağlıdır veya üye tam
sayısının 1/3 çoğunluğunun kararına bağlıdır. 
Yani kararın icrasında vazgeçme kararı, - sa
yın üyelerin iddia ettikleri gibi - bir topluluğun 
hiç olmazsa ekseriyetinin kararlarına bağlı olmalı
dır. Ama bir tehlikenin ihbarı zarureti karşısın
da bu ihbarı yapmamış olması halinde şahsen 
cezaî sorumluluğu bulunan bir ikisinin ki, bu 
tehlikeyi görüp, farkına varıp haber vermeyen 
üyenin 6 aydan 1,5 yila kadar cezaî sorumlulu
ğunu getiren bu kanun böyle bir üyenin tek 
başına ihbarda bulunup hiç olmazsa bu cezaî 
sorumluluktan kendisini kurtarması hedefini 
güden, yani doğrudan doğruya toplantı ve gös
teri yürüyüşünü tanzim eden yönetim kurulu 
üyelerinden dikkate gelmiş bir şahsın cezaî so
rumluluktan kurtarılma imkânını vermek su
retiyle onu himaye etmeik gayesi güden bu 
maddeyi kaldırmakla adetâ, Sayın Güley biraz 
önce savunuculuğunu yapmış olduğu toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri medenî hakkını kullanan 
şahısların elinden bir imkânı geri almak sure
tiyle kendi gayesine ters düşen bir talep için
de bulunuyorlar. 

Ben şimdi sayın üyelerden istirham ediyo
rum eğer şu ikinci cümleyi çılkaracak olursak, 
üyelerin hepsinin herhalûkârda o soruımluiuğun 
içinde bulunması şartını kabul etmiş oluyoruz. 
X, Y, Z'den ibaret 3 kişilik bir yönetim kurulu 
düşününüz. Üçünün hemen bir araya gelip bu 
tehlikeyi ihbar etme ihtimali yolk veya bir ara
ya geldiler de ittifakı sağlayamadılar. Şimdi 
bir üyeye. Hükümet komiserime bunu ihbar et-
tmek imkânını vermediğiniz takdirde, hem bir 
tehlike ile karşı karşıya bırakacaksınız toplu
mu, hem de o üyeieri teker teker cezaî sorumlu
luktan kurtarma imkânından mahrum kılacak
sınız. Eğer buna Umumî Heyetiniz taraftar de
ğil ise, biz sizlere niyâbeten hareket eden tek-
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nik komisyon olarak hayda hayda ikinci cüm
lenin çıkarılmasına taraftar oluruz. Fakat öyle 
tahmin ediyorum ki, hiçbir sayın üye, böyle bir 
imkânı toplantı ve gösteri yürüyüşü yürütme 
kurulunun elindem almak istemeyecektir. Ama 
eğer isteniyorsa ki, toplantı ve gösteri yürüyü
şü kararının icrasında vazgeçme tasarrufu an
cak ekseriyetle olur. O adetâ Cemiyetler Kanu
nunun uygulanması suretiyle, yani kıyas yolu 
ile tatbiki suretiyle tatbiki mümkün olan bir 
durumdur. Yani bir yönetim kurulu bu kara
rın icrasından vazgeçme kararını şu veya bu 
şekilde alır diye buraya bir hüküm getirmek 
mümkündür, buna komisyonumuz da katılır. 
Ama şu ikinci cümlenin çıkarılmasında bir fay
da olmadığı gibi bâzı tehlikenin ihbarını orta
dan kaldırmak ve bâzı üyelerin cezaî sorumlu
luktan kurtarılma imkânını elinden almak yö
nünden mahzurlar olacağı kanaati içinde oldu
ğumuz için ikinci cümlenin arz edilen derecede 
tehlikeli bir hüküm olmadığını, vuzuh vermek 
ma'ksadıyle sayın üyelerin dikkatine arz etmek 
ister, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmet Ata-
gün. 

MEHMET ATAGÜN ( K ı r k t a l i ) — Sayın 
(Başkan, ımuhıterem milletvekillileri, madde • met
ni inceleme eeık okursa ikemdi fıkraları arasında 
bir çelişme teşkil ettiği 'gibli hukukun da umu
mî prensiplerine ;ayikırı düşer. Üzülerek şunu 
beyan ©deyim ki, komisyon Sözcüsü arkadaşım 
bir nevi cezaî mesuliyetten kurtulma maksadı
na matuf olmak üzere bir kişinin bu ihbarı 
yaparak bundan kurtulmasını sağlayacak 
şekildıe metni müdafaa etme durumuma düştü 
ki, bu, metnin aksini iddia eden arkadaşları te
yit mahiyetindedir hukukî yönden. 

Muhterem arkadaşlar, metni müsaade buyu
rursanız iyüce bir okuyalım. Ne diyor 8 nci 
madde? «İdare heyeti toplantının sükûn ve dü
zenimi, beyanmanrede yazılı maksat dışına çıka
rılmamasını sağlar ve bunun için gerekli tedbirle
ri 'aılır ve icabında zabıtanın yardımını fateye-
rek bunu sağlar. (Sağlayamadığı takdirde top
lantının dağıtılmasını hükümet komiserlinden 
ister». E, benim sevgili 'arkadaşım, benim sev
gili komlisyon sözcüm, amadem böyle bir hüküm 
Var da ikinci fıkrayı meye ^koyuyor? Yani ikin
ci fıkra ne oluyor ¥ İdare heyeti üyefeninden 
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yalnız ıbiri tarafından dahi toplantının dağıtıl-
muasını isteyelhilir. Birisi nedir? Hükümet komi
serinden isteme. Diğeri nedir? Dağıtılmasını 
isteme. (Son cümleyi okuyalım : 

(«îdare heyeti 'üyelerinden en az üçü top
lantı yerlinde bulunmadıkça toplantı yapılması 
yasaktır» deniyor. 

Demek iki, arkadaşlarım burada üç husus 
var : 

1. — Üç kişi bunu taleb edecek. 
2. — ıBir kişi bu toplantıyı ihbar ©derse, ko

miserlik taraflından, zabıta tarafından ımıenedil-
me ciheti dü§ünülelbileıC,efc. 

i3. — 'Son fıkrada, en az üç kişi de bulun
mazsa 'bu toplantı ızaten hukuken muteber bir 
toplantı dlmıayacak. 

Müsaade buyurun da bunlar madde metin
leri arasında bir çıeilşki olsun .bir... 

İkincisi, hukulkun bir genel kaidesi vardır. 
Nasıl gelirse 'öyle gider. Yani müessese nasıl 
kurulmuş ise o müessese aynı şekilde geri .git-
ımıeik suretiyle yok -edilir. Müessese nasıl kuru
luyor? Asgarî üç kişinin talıeibi ile kuruluyor. 
Müessesıe nasıll yok edilebiliyor? IBir kişinin 
talebi ile. Çoik ,riica ©diyorum bunun şu veya 
bu politik mesele ile alâkası yoktur. Bu idare 
heyeti 15 - 20 kişi ide olabilir. Ama kanun vazıı 
ve hükümet tasarısı asgarî üç kişinin talebini 
ve asigarî üç (kişinin orada bulunmasını şart 
koşmuş. Bir kişi nasıl mesulse, diğer onun ya
nındaki iki kişi de aynı derecede hukuken me
sul olacaktır. O da onun kadar endişe duyacak
tır. Binaenaleyh, burada bir kişi değil1, asgarî 
üç 'kişi toplantı yerinde bulunduğuna göne, üç 
kişinin müracaatı üzerine mesele halllediılımıeli-
dir. 

Yalnız bir arkadaşımın dediği yazılı beyan 
hususuna iştirak (edemeyeceğim. Şu bakımdan 
iştirak edemeyeceğim : Arkadaşlar bu işler o 
Ikadar ani, o kaidar süratli ıcereyan .eder ki, (bir 
tatbikatçı olarak söylüyorum hunu) ne bir di
lekçe yazıp vermek, ne şunu yapmak, ne bunu 
yapmak (mümkün değildir. Yalnız tedbirli bir 
zabıta, ıbu üç kişi müracaat eder letımez hemen 
zaptını tutar ve imzalarını alır, meseleyi böyle 
halleder. 

Telkrar sözlieııimi toplayarak şunu söylemek 
istiyorum : Madde kendi içerisinde, fıkraları 
itilbarayle ıçjelişki içindedir. Maddenin, üç 'kişi 
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J itibariyle talep hakkının, bir kişinin talebede-
•reik toplantıyı yok etme .gibi bir hale koyması 

i hukukla çelişir durumdadır. 
i Saygılar sunanım. 
I BAŞKAN — Buyurun sayın Salih Aygün. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş-
I kan, değerli arkadaşklarım, Sayın Atagün benim 

söyleceklerimin hemen hepsini söylediler. Yal
nız bir noksan kısım kaldı, ben bunu eklemek 

I istiyorum. 
I Kesin olarak 8 nci madde verilen beyanna-
I meye asgarî üç kişi olmak üzere kimlikleri 
I ve imzaları mevcut bir beyannamenin eklenme

sini öngörmüştür. 7 nci madde ile 8 nci madde 
arasında hakikaten irtibat yok. Bu beyanıname-

I de, bu arkadaşlar niçin almış? Belli başlı me-
I sul kişileri tespit etmek için. O halde (ben 
I görüşümü intikal ettirmeye çalışıyorum) 8 nci 
I maddede bu üe kişiyi mesul tutmak hiç ol-
I mazsa bu üç kişiyi toplantı yerinde bulundur-
I mak, bu suretle bunların ittifakı ile meseleyi 
I çözmede fayda var. Bu suretle 7 nci ve 8 nci 
I madde arasında da irtibat sağlanmış olur. Bir 
I adam her zaman satmalmabilir, bugünü dü-
I şünmeyelim her zaman satmalmabilir. Doğru-
I dur. Sayın Atagün gayet güzel belirttiler, 
I 8 nci maddenin 1 nci fıkrası, toplantı yapılma

dan önce bir hâdise cereyan ederse, idare he-
I yeti bir karar alabilecek, meseleyi çözecek. 
I Ama bizim görüşümüz, 8 nci maddenin çözmek 
I istediği husus, toplantıda ani olarak cereyan 
I eden hâdiseler nasıl ödenecektir? Buna zabı

ta veya yetkililer nasıl müdahale edeceklerdir? 
I Ben şimdi sayın komisyon arkadaşlarımın gö-
I rüşüne iştirak ediyorum. Bu maddeyi çeksin-
I 1er. Maddenin 2 nci fıkrasında bir kişiyi kal

dırsınlar, belgede imzası olan üç 'kişiyi ve aşa-
I ğıdaki son fıkrada da idare heyetinden en az 

üç kişi diyor, «belgede imzası olan !en az üç 
kişi» kaydını koymak suretiyle, ve böylece 7 ve 
8 nci maddeyi birleştirerek aralarında bir ahenk 

I tesis etmek suretiyle meseleyi çözmüş olurlar. 
Hem de hüviyetleri, kimlikleri belli kişileri me
sul duruma getirmiş olurlar. Bu üç. kişi hem 
hadise yerinde bulunacak, hem de hadiseyi ön
leme yetkisi kendilerine tanınmış olacaktır. 

Yüksek komisyon bu görüşe iltifat ederse, 
bütün arkadaşlarımız ittifak etmiş olurlar. 
Madde de bizim anladığımız mânada güzelce 

| tedvin edilerek çıkmış olur kanaatindeyim. 

— 561 — 
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Maraza tim bundan ibarettir. Komisyon mad
deyi lütfen çeksin ve maddeyi buna göre yeni
den düşünsün. Sayın Atagün'ün görüşlerine iş
tirak ©diyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 

gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci madde üzerinde kâfi derecede konuş

ma "yapılmış ve durum aydınlanmıştır. 
Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, kifayet aleyhin
de buyurun. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Memleketimiz için son derece ehemmiyetli 
olan bir kanunun müzakeresini yapıyoruz. Bu 
kanunun en ehemmiyetli noktalarından biri 
üzerimde de duruyoruz. Arkadaşlar konuştular, 
komisyon sözcüsü dâvasına inanmamış bir 
avukatın müdafaasıyle karşınızda duruyor. 
Zaten bu komisyonun talihi bu Umumi Heye
tin evvelce almış olduğu kararın aksi istikâ
metinde İsrar etmek.. 

Lütfen müzakereye devam edelim, son de
rece sakim bir madde karşımızdadır. Komisyon 
bunu geri almamakta ısrar etmektedir. Hiç ol
mazsa söyleyeceklerimizi söyleyelim, tarih de 
bunların söylenmiş olduğunu görsün. 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 

Genel Kurulun bilgilerine arz ettim. Kifayet 
aleyhinde Sayın Eroğan fikirlerini arz ettiler, 
kifayeti oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Buyurun Sayın Nuri Eroğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bana ve 

benden sonraki konuşmacı arşadaşlara, kifa
yetin aleyhinde bulunarak, imkân verdikleri 
için arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fıkra üzerinde 
ciddî olarak duruldu. İdare heyeti üyelerin
den yalnız biri tarafından dahi toplantının 
dağıtılması istenebilir. Bu istenebilirin, gerek 
Sayın Güley, gerek Sayın Kabadayı «istenir» 
şeklinde emir halinde yorumlanacağını bu yüz
den toplantıların da dağıtılacağımı sarih ola

rak belirttiler. Bu rakamın kâfi gelmediği, hiç 
olmazsa iki veya üç olması gerektiği üzerin
de duranlar da oldu. Bir kişinin şu veya bu 
şekilde sonradan fikrini değiştireceği öne sü
rüldü. 

Ben burada bunu da kâfi görmüyorum, bir 
kişi nasıl yolundan döndürülürse iki veya üç 
kişi de pekâlâ döndürülebiiir. Bu demek de
ğildir ki, toplantının kötü bir hal alması kar
şısında tedbir alınmasın; alınmalı. 

Sayın Güley'in fikrine şu noktada iştirak 
etmiyorum; «Hyde Park'a çıkan adam konu
şur, sonra dağılırlar, giderler,» dedi. Burası 
İngiltere değil, biz Akdeniz ülkesiyiz, heye
canlı bir milletiz, İngiltere'de Hyde Park' ta ki 
dinleyici hatibi dinledikten sonra ceketini 
ilikler, ıslık çalarak yoluna devam eder ama, 
bizde o heyecanlı nutkun sonunda binayı yık
maya kadar gideriz. 

Binaenaleyh, hakikaten tehlikeli bir hal 
alabilecek şekiller zuhur edebilir. Onun için 
tedbirler almak lâzımdır. Bu tedbirleri kim
ler alacaktır? İçişleri Bakanlığı. 

Tekrar ediyorum, aynı fikirde İsrar ediyo
rum, komisyon maddeyi geri alsın, bunu mem
leket icaplarına uygun bir şekilde tedvin edip 
tekrar getirsin. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Eksi, buyurun. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Baş
kan, çok değörli arkadaşlarım, bikaz evvel sa
yın komisyon sözcüsü yüksek huzurlarınızda bu 
maddenin ifade edilen 'derecede tehlikeli olma
dığını beyan ettiler. 

Bunun mefhumu muhalifinden şunu çıkar
mak mümkündür : Bu maddö az da olsa, bir 
derecede tehlikelidir. Doğru söylüyorlar, buna 
iştirak ediyorum. 

Değerli} arkadaşlarım, komisyon sözcüsü de
ğerli Koraltan arkadaşımız yine ifadelerinde; 
yönetim kurulundan bir üyenin sorumluluktan 
kurtulmak kasdıyle Hükümet komiserine mü-
racat etmesi gerektiğini ifade ettiler. 

Arkadaşlarım, sorumluluktan kurtulmanın 
yolu sadece Hükümet komiserline müracaat 
değildir. Sorumluluktan kurtulacak üye, baş
ka bir yolla bu toplantıya razı olmadığını ga
yet rahatlıkla ifade ve tevsik eden, bilâhare 
gelecek tehlikelerden kendisini koruyabilir, 
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Yani, sorumluluktan kurtulmak için illâ top
lantının dağıtılmasını istemek gibi tek bir 
yol bahis konusu değildir, birçok yollar var
dır. 

Çok değerli arkadaş'larım, bir de maddenin 
şevkinde idare heyetinden tek üyenin top
lantıyı dağıtmasını Hükümet komiserinden is
teme yönündeki fıkranın şevkine gerekçe ola
rak maddenin gerekçesinde deniliyor ki ; «Bu 
itibarla bir yandan tasarı ile yönetim kurulu 
üyelerinin cezaî sorumluluğu esası getirildiği 
ve diğer yandan toplantı ve gösteri yürüyüşü
nün yapıldığı sırada kurul üyelerinin bir ara
ya gelerek karar vermelerinin maddî güçlüğü 
bulunduğu veya bir araya gelseler dahi her 
zaman ittifak etmelerinin düşünülemeyeceği 
hususları nazara alınarak bu fıkra sevk edilmiş 
bulunmaktadır.» 

Çok değerli arkadaşlarım, büyük sorumlu
luklarla karşı karsıya kalan yöneticiler ev
velâ muhakkak toplantı sırasında orada bu-
luncaklardır. Biz bir de birinci fıkra ile on
lara bir görev veriyoruz ve diyoruz ki, «İdare 
heyeti toplantının sükûn ve düzenini, beyanna
mede yazılı maksat dışına çıkılmamasını sağ
lar ve bunun için gerekli tedbirleri alır.» 
Böylece yöneticilere bâzı sorumluluklar tah
mil ediyoruz. Bu sorumluluklar üzerinde olan, 
toplantıyı yöneten arkadaşların bir arada bu
lunmaması mümkün değildir. Nihayet bir top
lantıdır, bir araya geleceklerdir ve bu konudaki 
kararları ne ise onu vereceklerdir. 

Kaldı ki, toplantının dağıtılması sadece yö
netim kurulunun ihtarına da bağlı değil. 
Bundan sonra görüşeceğimiz 9 ncu mad
denin son fıkrasında Hükümet komiseri 
8 nci maddede yazılı tedbirlerin kifayet et
memesi dolayısıyle hâdiselerin, toplantının 
devamını imkânsız kılacak ve genel sükûn 
vo düzeni bozacak fiil ile veya sözle 
saldırılı bir şekil alması halinde toplantıyı da
ğıtacaktır. Öyle ise; sadece yönetim kurulunun 
ihbarı toplantının dağıtılması için şart değil
dir. Toplantı devam ettiği sırada, Hükümet ko
miseri, 8 nci maddedeki maksat ve gayeyi aş
tığı takdirde toplantıyı dağıtabilecektir. 

Onun için bendeniz de benden evvel konuşan 
değerli arkadaşlarım gibi; idare heyeti üyele
rinden yalnız biri tarafından dahi toplantının 

dağıtılması istenebilir» fıkrasının metinden çı
karılmasını talebeder, saygı ile Yüce Heyeti 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, buyuru
nuz efendim. 

FBRBA G-ÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
saygı değer arkadaşlarını; 

Bu madde üzerinde lüzumundan fazla bir 
ölçü içinde maruzatta bulunmuş olmama rağ
men ve daha sonra konuşan sayın arkadaşlarını 
(Komisyon sözcüsü dışındaki) genellikle bizim 
görüşlerimizi paylaşıp, teyidetmiş olmasına 
rağmen yine de huzurunuza çıktığımı için özür 
diliyorum. 

Bâzı arkadaşlarımız ile birlikte Komisyon 
sözcüsü arkadaşımız da; «tek kişiye bu hakkı 
vermeyelim, ama idare heyetinin yarıdan bir 
fazlasına verelim, işte üç kişi ise iki kişiye ve
relim» gibi bir ara öneride bulundular. 

Bunun arası yoktur. Toplantı gösteri yürü
yüşleri tertibedilıniştir. Tertip heyeti müracaa
tını bu kanuna göre yapmıştır, müracaatına 
idare heyetimin imzalı ('kaç kişiden kurulu ise, 
cm az üç kişi) bildirisi- olmuştur ve üstelik bu 
kanuna göre şu kadar zaman önce bildirmiştir 
ve nihayet mekanizma işlemiştir. Hükümet ko
miseri kendi tayin ettiği yerde bu kanuna göre 
araç ve gereç bakımımdan daha da teçhiz edil
miş olarak bulunımaktadır. Yani ses alma ci-
hazlarryle ve saire ile teçihiz edilmiş olarak Hü-
'kümıet komiseri toplantı gösteri yürüyüşlerini 
yöneteceği yer olarak nereyi seçmişle oradadır. 

Acaba toplantı gösteri yürüyüşlerini yönet
mekle görevli idare heyeti üyelerimden binisi 
maşrıkta birisi mağripte, birbirinden dağılmış, 
irtibatlarını kaytbetmiş halde mi tasavvur edi
liyor? Sayın Komisyon sözcüsünün beyanından 
biraz da bu anlaşılmaktadır. Hayır, idare heye
ti de bütün bu toplantı gösteri yürüyüşlerinin 
organ olarak kanunî soruraıluısu sıfatıyle derli, 
toplu o da sorumluluk yerindedir. Eğer bu ta
sarıya göre idare heyeti vaktinde, toplantının 
veya yürüyüşün kanunun sınırlarını aştığını 
görüp bunu hemen heyet halinde komisere bil
dirmez ve dağıtılmasını istemezse burada te
daini ve tekasül gösterirse bu takdirde bu tasa
rı ile bu heyete şu ceza geliyor. 8 nci madde
deki değişiklik; «8 nci maddede yazılı görevle
ri yerime getirmeyen idare heyeti üyeleri haık-
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kında fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirme
diği talkdirde O aydan 1 yıla kadar hapis ve 
1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para ce
zasına hiilkıaolunuır.» 

Değerli arkadaşlarım; bu heyete bu kadar 
ağır bir ceza tertıibedilnıiştir. Bu heyetin gözü
nü dönt acımış olarak bu cezaya muhatabolma-
maık için görevi başında olması lâzımdır. On
lardan bir tanesini diğerlerindan daha başika 
idrallc içlinde, daha başka hassasiyet içinde, da
lla ba^ıka vatanperverllisk içinde, daha başka ka
rı unşim aslık içinde tasavvur etmek: nasıl müm
kün olabilir? Hepsi aynı cezaya muhatap. 

Ama sayın sözeli belki de bir sürçülisaaı oıla-
rak; «içlerinden biri bu cezadan korktuğu taik-
dircle» deımeik suretiyle maddedeki JüıJkranm 
ne kadar salkatt bir zemine bastığını bizzat ken
disi ifade ötmiş oldu. 

Değerli arkadaşlarım, derece getirici, ara
bulucu bir ('meriye iltifat edilmemesi lâzımdır. 
Doğrudan doğruya bu fıkranın metinden çıka
rılması lâzımdır. Bugün mer'i olan 8 nci mad
dedeki hükmün yeterliliğini Sayın Komisyonun 
da kabul etmesi lâzımdır. 

Bunu tekrar istirham ©eliyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın üye? Yok. Önergeler vardır, ckutu-
yorum. 

Mille* Meclisi Yüksek Başkanlığına 
'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanun tasa

rısının 2 nci maddesinde yer alam 8 nci mad
denin 2 nci fıkrasının madde metninden çıka
rı İması m öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker. 

'Sayım Başkanlığa 
'Tasarının 2 nci maddesiyle değiştirilen 8 nci 

majddenm 2 ncd fıkrasının metinden çıkarılma-
&mı saygı ile öneririm. 

Ordu 
Ferda Güley 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 2 nci mad

desiyle değiştirilmek istenilen 8 ncıi maddenin 
2 ncd fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
An/kara 

Ahmet Sakıp Hiçeriımeız 

Sayın Başkaınlığa 
(lörüşülımeılcıte olan tasarının 2 nci madde

siyle değiştirilmesi istenileni 8 nci m'addeısiniıı 
1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teıklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Ahmet Sakıp Hiçerimez 

İdare heyeti toplantısının sükûn ve düzenini, 
beyannamede yazılı maksat dışına çıkılmamasını 
sağlar ve bunun için gerekli tedbirleri alır ve 
icabında zabıtanın yardımını isteyerek bunu 
sağlar. Sağlayamadığı takdirde salt çoğunluk
la alacağı kararla toplantının dağıtılmasını Hü
kümet komiserinden yazılı olarak ister. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 2 nci mad

desiyle değiştirilmesi istenilen 8 nci maddesinin 
Komisyon değiştirisinin 1 nci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Ahmet Sakıp Hiçerimez 
idare heyeti toplantısının sükûn ve düzenini, 

beyannamede yazılı maksat dışına çıkmamasını 
sağlar ve bunun için gerekli tedbirleri alır ve 
icabında zabıtanın yardımını ister. Bu takdirde 
toplantıda görevlendirilmiş bulunan zabıta âmi
ri toplantının veya gösteri yürüyüşünün sükûn 
ve düzenini sağlayacak tedbirleri almaya mec
burdur. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci fıkradaki «biri tarafından» deyiminin 

«ikisi tarafından istenebilir» şeklinde düzeltil
mesini rica ederim. 

Saygılarında. 
Konya 

İhsan Kabadayı 

Sayın Başkanlığa 
8 nci maddenin ikinci fıkrasındaki «biri» 

tâbiri yerine «üçü» tâbirinin konması için fık
ranın tadilini arz ve teklif ederini. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

BAŞKAN — Efendim 2 nci fıkranın metin
den çıkarılmasına mütedair üç önerge aynı mahi
yettedir. Sayın Reşit Ülker burada yoktur; 
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Sayın Ferda Güley veya Sayın Sakıp Hiçeri-
mez'in önergelerinden birini işleme koyacağım. 

Sakıp Bey, Ferda Beyin aynı mealde olan 
önergesine katılır mısınız ? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Katılıyorum efendim. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — 2 nci fıkranın 
maddeden çıkarılmasına katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 
Katılıyoruz. 

BA.ŞKAN — Hükümet ve Komisyon 2 nei 
madde ile değiştirilen 8 nei maddenin 2 nei fık
rasının metinden çıkarılmasına katılmaktadır. 

Dikkate alınması hususunu oylarınıza arı 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Ben 
takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Atagün'ün takriri 
2 nci fıkra içinde bir hususu ihtiva eder. Sayın 
İhsan Kabadayı'nın takriri 2 nci fıkranın içinde 
bulunan bir hususu ihtiva eder. Onun için bun
ları Sayın takrir sahipleri geri alıyorlar. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Takririmi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimezin ay
rıca iki önergesi vardır. İkisi de birinci fıkra 
ile ilgilidir. 

Siz bir mevzuda iki takrir veriyorsunuz... 
AHMET SAKİP IIİÇERİMEZ (Ankara) — 

Efendim, elinizdeki, iki sayfa olan takririm 
esastır. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez vermiş 
olduğu bir önergeyi geriye alıyor, tek önergeyle 
meselenin hallini talebediyor. önerge iade edil
miştir. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri-
mez'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Burada bir 

husus var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oylamadayız Sayın Cinisli. 
Komisyon katılıyor mu ? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Katlıyoruz. 
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I B A Ş K A N - ^ H ü k ü m e t i . 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 

I Katılıyoruz. 
I BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge-
I ye katılmaktadır. 
I Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul eclil-
[ me mistir. 
[ Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
; İmi edilmiştir. 
; Saym Koraltan, Sayın Hasan Tosyalı tara

fımdan verilen önergenin dikkate alınıp alın
ma/ması hususunu Genel Kurula arz edilmişti. 
Genel Kural dikkatle alınması hususunu oyla-

| rıyle öngördü. Buna rağmen komisyonunuz ka
tılmadı. önergeyi komisyonunuza iade etmiş 
bulunuyorduk. Bu kere katılıp katılmadığınızı 
ifade edeceksiniz ve sebebini de izah buyurun 

I lütfen. 
Buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Tosyalı'nın önergeleri toplantı ve 
gösteri yürüyüşünün mahallinin tespiti husu
sundaki idarenin vazifesini tadadeden bir ko
nuya aittir. Bu, aynı kanunun tadilat getiril
memiş 4 ncü ve 12 nci maddelerinde, Sayın 

| Tosyalı'nın hedefini aşacak seviyede nizamian-
mış bulunmaktadır. Aynı zamanda bu kanu
nun 7 nei maddesinin sonuna böyle bir şeyin 
eklenmesi kanunun sistematiğini de tamamen 
bozacağı için, bunun kabulünde hem fayda yok, 

: hem de kanunun sistematiğini altüst edeceği 
sebeple biz komisyon olarak teknik bakımdan 
sayın üyelerden behemehal buna katılmalarını 
istirhamı etmekteyiz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nın önergesi Ge
nel Kurulca kabul edilmesine rağmen sayın 

i komisyon bu kere katilmama sebebini gerekçe
li olaraik Genel Kurula arz etmiş bulunmakta
dır. önregenin kabu veya âdemi kabulü son 
şekliyle, oylarınızla olacaktır. 

önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Şimdj 1 nei maddeyi tadil ettiğiniz şekliyle 
i okutup oylarınıza arz edeceğim. 
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Madde 1. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve G-österi yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Toplantının yapılmasından en 
az dört gün önce toplantının yapılacağı yerin en 
büyük mülkiye amirliğine çalışma saatleri içinde 
ımedenî haklarını kullanma yetkisini haiz olan 
tertip heyetinden en az üç ikisi tarafından imza
lı bir beyanname verilir. 

Bu beyannameyi imza edenlerden en az üç 
kişinin toplantının yapılacağı yerde ikâmet
gâhı bulunması şarttır. 

Bu beyannamede; 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve 

saat, 
b) Toplantının yapılmasındaki maksat, 
c) Bu toplantıyı hazırlayan tertip heyeti 

üyelerinin hüviyetleriyle, ikametgâhları göste
rilir. 

Tertip heyetince verilecek beyannameye bu 
heyet içinden veya dışından; medenî hakları 
kullanma yetkisini haiz olan ve ağır hapis ce-
zasiyle veya yüz kızartıcı bir suçtan «Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Ka
nun» hükümlerine muhal'efeten kesin hüküm 
giymemiş kişilerden teşkil edilen en az üç kişi
lik idare heyeti üyelerinin açık kimlik ve imza
larını taşıyan belge de eklenir. 

Bu beyanname karşılığında ilmühaber ve
rilmesi mecburidir. 

Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği 
tarafından kabul edilmez veya karşılığında il
mühaber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla 
tespit edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde 
noter vasıtasıyle' ihbar yapılır. İhbar saati be
yanname verilmek saatidir. Noter bulunmayan 
yerlerden tutanak yeter sayılır. 

İlmühaberlerde veya tutanakta beyanname
nin verildiği gün ve saat gösterilir. 

Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yap
mak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından 
beyanname verilmiş ise, ilk verilen beyanname 
muteber sayılır. Sonra beyaname verenlere key
fiyet hemen yazıyle bildirilir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

1 Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa

yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 9. — Mahallin en büyük mülkiye 
âmiri, toplantıda hazır bulunmak üzere hâkim 
sınıfından sayılanlar ve adliye memurları ile 
jandarma dâhil askerî şahıslar ve emniyet men
supları dışından bir memuru Hükümet komise
ri tayin eder. Hükümet komiseri toplantı ye
rinde kendi seçeceği bir mahalde bulunur. 

Hükümet komiseri toplantının safahatını 
teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film ma
vna la r ı gibi araçlarla tespit ettirebilir. 

Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı 
tedbirlerin kifayet etmemesi do'layısıyle, hâdi
selerin toplantının devamını imkânsız kılacak 
ve genel sükûn ve düzeni bozacak fiille veya 
sözle saldırılı bir şekil alması halinde toplantıyı 
dağıtmaya yetkilidir. 

EASİM CİN1SL1 (Erzurum) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Rasim Ci-
nisli. 

D. P. GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ 
•(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ; 

Buradaki tereddüdüm şudur ve kısaca arz 
ediyorum; idare heyetinin teklifi üzerime Hü
kümet komiserinin bu toplantıyı dağıtması 
mecburî midir, ihtiyarî 'midir? İdare heyeti ya
pılan bu toplantının yanlış bir istikamette gi
deceğini hisetmiştir, mesuliyetten 'kurtulmak 
için de müracatta bulunmuştur. O zaman, hü
kümet komiseri bu isteği kayıtsız şartsız uygu
layacak mıdır, bir mecburiyet karşısında mıdır? 
Yoksa ihtiyarî midir? Yine kendi takdirine mi 
kalmıştır? Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

iSayın Başkan, değerli arkadaşlarımı; 
Bu maddemin son fıkrası üzerimde duracağım; 

«Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı ted
birlerin kifayet etmemesi clolayısıyle, hadise
lerin, toplantının devamını imkânsız kılacak ve 
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genel sükûn ve düzeni bozacak fiille veya söz
le saldırılı bir şekil alması halimde toplantıyı 
dağıitmaya yetkilidir.» 

ıBurada, «sözle saldırılı bir şeddi alması» tâ
birinin tamamen yersiz olduğu kanaatindeyim. 
Her- toplulukta sözle birtakım sataşmalar, bir-
"talam saldırılar olur, ortada fiilen bir şey ol
madığına göre bu toplantının, büyük bir toplu
luğun dağıtılması için bir takdirin Hükümet 
komiserine verilmesi doğru değildir. Fakat, 
eğer burada anlıyorsak ki, (yukarıda var) dü
zemi bozacak, genıeıl sükûnu bozacak bir fiil 
meydana gelirse, elbette ki, burada bâr dağıt
ma tedbiri almak gerdkir. Ancak, bunu da ta
mamen Hükümet komiserinin takdirine bırak

mak doğru değildir. Çünkü, yukarda, tetkik 
edersek, bir Hükümet komiseri kim olabiliyor? 
Mahallin en büyük mülkiye âmiri, toplantıda 
hazır bulunmak üzere hâkim sınıfından sayı
lanlar ve adliye memurları ile jandarma dahil, 
askerî şahıslar ve emniyet mensupları dışından 
bir kimseyi buraya Hükümet komiseri olarak 
tayin edecek. 

Şimdi, bu durumda bir sade memur vatan
daşın büyük bir toplulukta Hükümet komiser
liği görevini yapması durumu hâsıl olacaktır. 
Böyle bir durumda bulunan kişi, sırasında âmi
rinin, sırasında bir başka etken grubun veya 
siyasî bir otoritenin emrine uyarak da veya 
takdirde hataya düşerek de bu topluluğu; 
«sözlü saldırı var, fiilî bir saldırı hali görüyo
rum» diye dağıitabilir. 

Bu bakıımdan, önce, «sözle saldırı» deyimi
ni metinden çıkartmak lâzımdır. Ondan sonra 
da Hükümet komiserinin tak başına büyük bir 
topluluğu dağıtmada talkdir yetkisini daha iyi 
düzenleyen bir fıkra getirmek lâzımdır. Saygı
larımla. 

BSAŞKALK — Sayın Ferda Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
saygı değer arkadaşlarım; 

Tasarının 3 noü maddesi ile getirilen, 171 
sayılı Yasadaki 9 ncu maddede yapılan değişik
lik, sadece 2 nci fııkradan ibarettir; «Hükümet 
komiseri, toplantının safahatını tekmik ses alma 
cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi araç
larla tespit ettirebilir.» 

Yani bugün tatbikatta yapılmakta olan; fa
kat gücünü kanundan almadığı için belM de 

tatbikatçıya şu veya bu şelkilde güçlükler çı
kartılması mümkün olan bir boşluk, bu madde
de doldurulmaktadır. Geriye kalan bütün fık
ralar, Sayım Sakıp Hiçerimez arkadaşımızın kı
nadığı ve değiştirilmesini istediği Mera dahil, 
bugün mer'i olan, yürürlükte olan kanunun 
fıkralarıdır. 

(Maddenin sonuncu fıikrası; «Hükümet ko
miseri 8 nci maddede yazılı tedbirlerin kifayet 
etmemesi dolayısiyle hadiselerin, toplantının 
devamını imikânsız kılacak ve genel sükûn ve 
düzeni bozacak fiille veya sözle saldırılı bir 
şdkil alması halinde, toplantıyı dağıtmaya 
yetkilidir» hükmünü getiren sonuncu fıkra, 
meriyette bulunan 171 sayılı Yasanın 9 ncu 
maddesinin sonucu fıkrasının tıpatıp, kelime 
kelime aynıdır. Bunda, bir sözle saldırı Hükü
met komiseri tarafımdan kötü kullanılabilir di
ye bir mülâhaza farz edelim ki, varittir, olabi
l ir ; ama kanunun çıktığı tarihten bu yana bu 
madde bu fıkrasıyle aynen uygulanmıştır. Ye 
herhangi bir büyük vaihîm zarar, Anayasal 
hakkın kullanılmasını engelleyen bir zarar çık
tığı da iddia edilmiş değildir. Dolayısiyle, ka
nıma göre, bir hükümet, bir tasarının kendince 
lüzumlu gördüğü yerlerini değiştirmiş olarak 
Meclisin huzuruna gelmiştir. Burayı lüzumlu 
görmemiş. Bu, öyle lalettayin önerge ile, ko
nuşma ile tebdil, tağyir, değiştirme falan im
kânı artık yoktur, kanun bu. Sadece, bu, Ko
misyonda belki yapılabilirdi, yani şu hususu da 
değiştirelim diye Hükümet ikna edilir, yapılabi
lirdi, yani Genel- Kurul hadisesi olmaktan bu 
seviyede çıkmıştır. 

Binaenaleyh, ben, tasarının 3 neü maddesi 
ile getirilen 9 ncu madde değişikliğinin yerinde 
olduğuna, hakikaten bir boşluğun dolduruldu
ğuna, Hükümet 'komiserinin sorumlu olduğu, 
görevli olduğu toplantıyı baştan sona, bilâhara 
değerlendirmek ve suç işlenip işlenmediğini 
tetkikle görevli olan organlara yardımcı olmak 
üzere, böyle bir ses alma cihazlarıyle, fotoğraf 
ve film makineleri ıgibi araçlarla güçlendiril
mesini, teçhiz edilmesini zorunlu görüyorum. 

Bu bakımdan maddenin lehinde oy kullana
cağım. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurun. 

SALİH AYOÜN (Amasya) — Vazgeçtim 
efendim. 
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'BAŞKAN — Vazgeçtiniz, peM efendim. 
Başkaca maıdde üzerinde görüşmek isteyen 

sayın milletvekili ? Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
iG'örüşülınıektıe bulunan tasarının 3 ncü mad

desiyle değiştirilmek istenilen 171 sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 9 ncu 
maddesinin komisyon değişMiğmin 3 ncü fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Ahmet Sakıp Hiçcrimez 
«Zabıta âmiri 8 nei majddede yazılı tedbir

lerim kifayet etmemesi sebebiyle hadiselerin 
toplantının devamını imkânsız kılacak şekilde 
bir saldırıya dönüşmesi halinde toplantıyı da
ğıtmaya yetkilidir.» 

BAŞKAN — Bir önerge daha gelmiştir, onu 
da okutuyorum. 

iSayı.n Başkanlığa 
'G'örüşülımeikte olan madde sonuna aşağıdaki 

cüınillanin ilâvesini saygılarımla arz ederim. 
Erzurum, 

Rasim Cinisli 

<otdare Heyetti veya idare heyetinin salt ço
ğunluğu toplantının dağıtılmasını isterse, Hü
kümet komiseri toplantıyı dağıtır.» 

(BAŞKAN — Sayın Hiçerim-ez'in talkrirind 
tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri-
mez'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon 1 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
PİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN —Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI PERİD KUBAT — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 

Saikıp Hiçeriımez'in takririne katılmıyor. Dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
KaJbul edilmemiştir efendim. 

Sayın Rasim Cinisli tarafından verilen öner
geyi tekrar okutuyorum. 

(Erzurum Milletvekilli Rasim Cinisli'nin 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon.? 
ADALET KDMîfcSYONU. SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (ıSivas) — Sayın Başkan, 
«idare heyetlinin salt çoğunluğu, toplantının 
dağıtılmasını isterse, Hükümet komiseri toplan
tıyı dağıtır» hükmü tabiatiyle olan bir durum
dur. 

Bunun bir fıkra olarak konulması burada 
sadece bir tefsir veya her olay için bir hüküm 
koymak gibi, yani fazladan yazılmış olacaktır. 
Kazuistıik bir durum arz ettiğinden takrire ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — «Tabiî bir sonuçtur» diyorlar 
ve bu sebeple katılmıyorlar. 

Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI 'FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
RASİM OİNİSLiİ • (Erzurum) — Önerge>mi 

izah için söz istiyorum, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Cinisli, takririnizi izah 

etmek üzere, buyurun, kısaca, muamelen. 

RASİM: O M S L İ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Takdim etmiş olduğum önergede güttüğüm 
gaye şudur: Mesele açık değildir. İdare heye
tine mesuliyet veriyorsunuz, bu mesuliyeti ta
şıyan idare heyetine toplantıyı dağıtma yetlki-
sini vermiyorsunuz. Bu, açık değil, kanunda 
açıklık yok. Sayın Komisyon, «bu tabiîdir» di
yor. Yani «yorum meselesidir» diyor. O halde 
tatbikatta yoruma müsait, muğlak bir ifade 
vermiş oluyoruz. O halde muğlak ifadeyi, yoru
ma müsait ifadeyi Hakkâri'deki arkadaşımız 
Hükümet komiseri bir başka türlü, İzinıir'doıki 
arkadaşımız bir başka türlü, AnkaraVlaıki bir 
başka türlü anlayabilir. Hükümet komiserleri-
nin, Meclis z ab utların d alki Sayın Komisyon üye
sinin beyanını tetkik etmek imkânı yok. 

Binaenaleyh, bu maddeye alıklık vermek lâ
zımdır. Madem ki, idare heyetine mesuliyet ve
riyoruz, bu mesuliyeti taşıyan ankada.şılarımızfi 
mesuliyetinden kurtulma imkânını da bu suret
le vermek lâzım. Nitekim Sayın Komisyonun gc-
tii'miş olduğu metinde bir tek üyenin dahi mü
racaatı ile toplantının dağıtılması gereği inanç 
halinde gelmişti. Şimdi burada idare heyetinin 
ve salt çoğunluğun müracaatı karar olamaz. 
Karar almak içtin hukukî gerekler lâzımdır. Ka
rar, açılk havaıda ve ayaküstü alınamaz. Bina-
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enaleyh, müracaat bu unsur için yeterli olmak 
gerekir. 

Efendim, bâzı mahzurlar düşü.: ölebil ir. İda
re heyeti müracaat eder, salt çoğunluk müra
caat eder, fakat o anda Hükümet komiserinin 
bıı toplantıyı dağıtmasında mahzur telâkki edi
lebilir; halikla güvenlik kuvveti erini karşıkar-
şıya getirme gibi. Bunlar düşünülebilir. Faika t 
bir kanunun mahzursuz şekilde, kusursuz şekil
de yapılması ancak Allah'a mahsustur. Kul ya
pısı bu, bâzı mahzurlar olacak, ama mahzurlar 
içimden en az mahzurlu olanı seçmek görevimiz
dir. Bu türlü ihtimaller var, aksine ihtimaller 
daha fazla. Diğer yöndeki ihtimaller daha faz
la, O zaman mesuliyeti verdiğiniz idare heyeti 
üyelerinin dağıtma imkânı olmayacak ve tek 
kimse bir toplantı yapma cesaretimi kendinde 
bulaımayacaık. Nitekim ağır hükümler getiri
yorsunuz; cezai müeyyideler 6 aydan başlıyor. 
Bu müeyyideler karşısında iyi niyeıtle, hüsnü
niyetle millî mefkûromizi, millî duygularımızı 
dile getirecek bir toplantıyı dahi yapma imkâ
nını bulaiinayacalksınız. Peşinde mesuliyeti var, 
toplantıda neler cereyan edecek, hangi hadise
ler zuhur edecek, Allah muhafaza etsin, kala
balıkta -bir ölüm hadisesi olur mu olmaz mı, 
mosuln yetti mucip bir hal zuhur eder mi, etmez 
mi gibi ihtimaller karşısında kim kalkar bu 
•mesuliyettin altına girer? Kanun yapıcısının 
bunları düşünmek zarureti vardır, mecburiyeti 
vardır. 

•Bu sebeple en az mahzurlu olan şıkkı kabul 
edilsin diye, önergemi takdim etmiş bulunuyo
rum. İltifatınızı saygılarımla rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym öinisli tarafından veril
miş bulunan takrir daha önce Genel Kurulun 
bilgilerine arz edilmişti. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadık
larımı ifade ettiler. Sayın Cinisli önergesini kı
saca izah etmiştir. 

Önergenin dikkate alınıp alıumıanıası husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, efen
dim. 

•Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

o ncü maddenin müzakeresi bitmiş bulun
maktadır. 

4 ncü maddeyi okutuyorum, müzakeresine 
geçmeyeceğim. 

•Madde 4. — 10 Şubat 1963 tarih ve 17.1 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Hakkındaki Kanunun 10 neu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Toplantı için tertip heyetince 
beyanname verilmesini müteakip toplantının ya
pılmasının kamu düzenini bozucu nitelikte so
nuçlar doğuracağının anlaşılması halinde, ilgili 
valiliğin gerekçeli teklifi üzerine, İçişleri Ba
kanlığınca toplantının 30 güne kadar ertelen
mesine karar verilebilir. Bu karar toplantının 
yapılacağı saatten en az on iki saat önce tertip 
heyetine yazılı olarak bildirilir. Erteleme k ararı 
30 günden daha az bir sii^e için verilmişse, bu 
süre aynı usule uyularak 30 güne kadar uzatı
labilir. 

Ent e İnilmesine karar verilen toplantı ertele
me süresini kovalayan ilik gün yapılır. 

Toplantı, toplantının yapılacağı saatten ev
vel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından da, 
beyanınaımenin verildiği makama yazı ile, bildi
rilmek şartıyle, bir defaya mahsus olmak ve 
48 saati geçımemek üzere geri bıraikılaibilir. 

BAŞKAN — M'adde üzerinde söz almış bulu
nan sayın mi 11 et vekili erini arz ediyorum: 

iSaym Reşit Ülker, Sayın Sakıp Hiçerimez, 
Sayın Ferda Crüley, Sayın Hüsamettin Başer 
ve Sayın Burhanottiıı Asutay söz almış bulum-
nıaiktadırlar. 

Çalışma süremizin nihayete ermiş bulunma
sı hasebiyle; 8 Ocak 1973 Pazartesi günü saat 
10,00'da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum . 

Kapanımla (saalSi : 19,30 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

34 NCÜ BİRLEŞİM 
5 . 1 . 1973 Cuma 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rım tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Ceilâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
')ir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca • • 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önersresi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 
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mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok île 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasmm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»' yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekili ıSalâhattin Hak
kı Esatoğlu'ımn, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olvm-
suz etkileri ve taııihî eser kaçakçılığını öıJe-
mek, turizm kredilerinin doğıılmasınde.ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksao)y-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarm-
ca bir genel görüşme açılmasına dair- önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 



88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
G-enel sağlık sigortasının memleketimizde ta t l ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanı u 88 
nci maddesi uyarınca bir genel goıüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım tş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 ncd maddesi uva
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmelini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyle Anayasanın 88 ncd maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına <kir 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle An ayı ka
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anl-
masina dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kıimleı tara An
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis, Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. _ Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyul luğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci madutsi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 neı maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit eta'.ek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Mecls Araştırması açılm;--sı
na dair önergesi (10/46) 



42. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Kamu îktiisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair Önergesi (10/47; 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içtin alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uja-
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk Müzıiğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzım gel en 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacrvle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mtt Jis 
araştırması açılmasına dair Önergesi (10/49; 

45. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla-mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hu la kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne.er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması b yıl
masına dailr önergesi. (10/50) 

46. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı.fr-
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerimin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek m al va
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Lir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına, <:air öt er-
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek ü/ ı re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair "önergesi. (10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir se
kilide desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tts-
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek: amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumalıda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair , 
önergesi. (10/61) ' 

57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. —: Maraş Milletvekilli ibrahim Öztürlo>ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, -ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmök maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. —• Sdvas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara, ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. — Samsun Milletvekili Kânıran Evliye-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Stivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — îçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırlan içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili îbrahilm Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzdoğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekilli İbrahim öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanm 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öatürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmıek nıaksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli İbrahim öztürk' 
ün, 1.2 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
nıaksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekilli Özer Ölcnıen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek nıaksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında* yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek nıaksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. —. Gaziantep Milletvekilli Şkıasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin. tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — İçel Milletvekilli Celâl Kargıh'nın, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştiriİMesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'm n, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açıİMKası-
na dair önergesi (10/78) 

81. — İçel Midi et vekilli Celâl Kargıh'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel' Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytag 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama» 
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara. Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. —- Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Anıkara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — içel Milletvekili Çetin Yılımaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 

i Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekilli Suna Tural l e 
Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — îçel Milletvekili Celâl Kargıla'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

1!00. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi belen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» mn kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-

| masına dair önergesi (10/97) 



101. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasamn 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmjesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi. Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair Önerge
si. (8/47) 

109. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi. (8/48) 

110. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — içel Milletvekili Celâl Kargılı "tun, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
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nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa MilLetvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi, (10/109) 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

123. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, çeltik üreti
minin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci mad

desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

124. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl. Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçaym meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş-
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 
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6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nuıı, Eber vo Akşehir göllerinim 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine daif 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olam 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate eılverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılımaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraki erine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. -— Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nım, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Kar a göl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 11̂  
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nım, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da- bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. —- İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nuıı, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103)' 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüeeoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim üztürk' 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

. 34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa« 
so ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. _ Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım, Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali öül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüeeoğ-
iu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — ıSivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 



53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanıması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-
rusu(6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'in, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 
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| 63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
' I hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 

istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından SÖZ
LÜ sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
-A nkara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Vur3unun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 

I hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve-



lilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. -^ Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Devlet Su İşleri Genci Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair MiUî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi-
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I ien tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılnıdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm,. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydan*, gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkan vekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/1S1) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 
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95. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 

•depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanımdan sözlü sorusu (0/180) 

'96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
Un, bir gazete haberine göre, bazı artist aeenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

'98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun» Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle-
fr-e dail", Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'üu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so-
tusu (C/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
«ean'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekilli Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına, karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

! 106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du-

; rumuna dair Başbakan ve Baymdıı-lık Bakanm-
i dan sözlü sorusu (6/197) 
| 107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
' Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarım izm yaşa-
\ ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
• gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
\ sözlü sorusu (6/198) 

j 108. —- Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
i Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
î Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir-
ı 1er alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta-
î biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 
! 109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 

Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili. Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımım sağİıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 

! olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted-
| birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
i Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 

(6/202) 
112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya YıU 

maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı kansan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

11.5. — Tunceli Milletvekili Konan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz.r 

| lü sorusu (6/206) 
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116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaeiroğ-
lu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilinıi İşgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki miDlî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekili Iryas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru Önergesi, (6/218) 

126. — izmir Milletvekili Münir Daldal'm, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözılü sorusu. (6/219) 

127. — istanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözllü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su' (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - iş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — istanbul Milletvekili ilhan Daren-
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalmzkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'ın, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okut ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — istanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230") 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili ismail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er-
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dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmascuyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm. 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

143. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'üı, 
Türk Basın Birliği Resmî İlânlar Şirketinin tas
fiye durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/237) 

144. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

145. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

146. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
İçişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 

1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/596; 
C. Senatosu: 1/74) (M. Meclisi ıS. -Sayısı : 529, 
529'a 1 nci ek ve 529'a 2 ned ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 7 . 4 .1972, 
19 . 9.1972 ve 1.12.1972) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 

74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve .Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'in, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun* teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

4. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve» Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 .1972) 

5. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 



ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili îhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14. 4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 7. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

8. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adınm Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı teskeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi 
İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/162, 
2/163; C. Senatosu : 2/12) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 192, 192'yc 1 nci ek, 192'ye 2 nci ek, 
192'ye 3 ncü ek ve 192'ye 4 ncü ek C. Senatosu 
S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1970, 
15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 
21 . 12 . 1972) 

9. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Keman Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Eeşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma tari
hi : 29 . 11 . 1972) 

X 10. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu 
ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sa
yılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler aklen-
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| meşine dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Zi
ya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Re
formu kanun teklifleri ve Enerji ve Tabiî Kay-

| naldar ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
I üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Ko

misyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) 
(S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi: 19 .12 .1972) 

11. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
J yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunda değişik-
| lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 

ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı : 694 ve 694'e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 17 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
/ Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzîoğ-
I la ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek-
I 'f-rinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 

alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz "in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6; (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 

I tarihi : 20 . 7 . 1971) 
o. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka

zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

I 4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec-

j lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
j Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
I (S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 



_ iğ __ 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126>a 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — C. Senatosu Kars Üyesi Sı/m Aitalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teşki
lâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. Meolisi 
S. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ıek ve 2'ye 2 nci tek; C. 
Senatosu S. Sayısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 12 . 1969, 16 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

8. —• İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dadr kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) (C. Senatosu S..Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
2£ l a . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

9. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Tıaşra Teş
kilâtında ıçalışjan ımemurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanunıa ıgeçdei ıbir madde 
eklenmesi hakkında kamun teklifi ve İçişleri 
ve Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sa

yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtana (tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972) 

10. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunıma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

11. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

12. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

13. — 1632 sayılı Askerî Ceza, Kanununun 148 
nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/163; C. Senatosu): 1/98) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci ek ve 
687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 134) 
(Dağıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972, 14.10.1972 
ve 9 . 12 . 1972) 

14. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayım : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

15. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
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Vilâyat Kjanuntunun 118 ve 136 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

16. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
(Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

17. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nei 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 18. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi! ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da-
ri, C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri! ( M. Meclisi : 2/758; C. 
Senatosu : 2/34) (M. Meclisi IS. Sayısı : 775; C. 
Senatosu S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

X 19. — M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/757; C. Sena
tosu : 2/36) (M. Meclisi S. Sayısı : 776; C. Se
natosu S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfdlkoğlu Batice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/96) (S. Sayısı : 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . i . 1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

21. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekilli Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi îşgüzar'ın ve Kocaeli Milletvekili J 

Vehbi Engiz'ıin, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

22. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

23. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine'niın, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16'. 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

24. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı, ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı-' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 .1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

26. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

27. — Burdur Milletvekili' Mehmet Özbey'-
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nei ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

28. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
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ile eezalajndırîlniiaİarı hakkında kanun teklifi 
•ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

29; — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne s-ooı fıkra olanak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nei ek ve 370'e 
2 n<îi ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci .ek ve 
377'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 .1972 

31. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tâdiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nei ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri. : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

32. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de >ekienmesti!ne ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

33. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı 
Tüearet Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'ıe 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

35. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 

kadınların mimi etek giymelerinin men'hıe dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim GöTün özel .affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç. 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

38. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi. Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

39. — 1328 doğumlu, AM Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane' 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

41. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

42. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

43. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
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o'09 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasamı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S.'Sayısı : 732 ve 732ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

44. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (iS. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

45. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Rozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

46. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

V-
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 . 6..1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
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İ)emlr ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi' : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşınım, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 

birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

13. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile 'bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı <: 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

14. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla 'eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 .12 .1972) 

15. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları (2/197) 
(ıS. Sayısı : 362, 362'ye 1 noi ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

16. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 aıci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plan ^komisyonları raporları 
(1/506) (S Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtana tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 
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X 18. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan komis
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 mci ek ve 677'ye 2 inci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . 5 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 19. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. Sayısı : 678, 67'8'e 1 nci ek ve 

. 678'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972, 
3 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

20. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . .6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 21. — Atatürk: Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporla
rı (1/540) (S. »Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . '9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972 

X 22. Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayracalılk ve muafiyetleri hakkında anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun bulunduğuma dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları (1/34) (S. iSayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12 .1972) 

23. — 27 . .7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de-
ğiştİTİlmesi hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

X 24. — (Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

25. — Kumluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 

Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

26. — 1076 sayılı Yedek -Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972) 

27. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

28. — 27 Mayıs 1960 tarihîni müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 29. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

30. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 
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31. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . -1972 ve 21 . 12 . 1972) 

32. — Mehmetoğlu Eliften doğma, 1933 do-
ğum'lu Boğazlıyan Kazası Deveci Pınarı Köyü 
nüfusuna kayıtlı Abdülkadir Soner hakkında 
Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/673) (S. Sayısı : 752 ve 752'ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 10 . 1972 ve 
26 . 12 . 1972) 

X 33. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

34. — îsmailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Türker'iın özel Affına dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/702) (S. Sa
yısı : 780) (Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1972) 

35. —• Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

36. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

37. — Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci >ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — Kastamonu İline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 

in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

39. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci >e!k) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972) 

40. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(•S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

41. — Kastamonu iline bağlı Deçre'kâni ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' d e 
nüfusa kayıtlı Hüseyimoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S, Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

42. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidm Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'/ 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri . 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

43. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Buyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Sdlâmi Ko-
dal'm, Ölüm cezasına çartırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 
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44. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Oilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 ned ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

45. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
du Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek). (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

47. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Assubay Üstça
vuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 

Sayısı : 718 ve 718'e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 11 . 7 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

48. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

49. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

50. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden ve 9 arkadaşının ve Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'm, 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/717, 2/461, 2/470, 2/539) 
(S. Sayısı : 781) (Dağıtma tarihi : 29.12.1972) 

»&<i 

(Millet Meclisi 34 ncü Birleşim) 




